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EDITORIAL
J. Germano de Sousa

Em defesa
da Deontologia
om os problemas financeiros
a crescerem no Serviço
·
Nacional de Saúde volta uma
velha "rece ita", qual panaceia
milagrosa. É o controlo da prescrição
dos medicamentos. A questão é
recorrente e cicl icamente aparece a
sugestão, que passa pela limitação
da liberdade de prescrição do médico.
É verdade que há gastos excessivos
no SNS, é compreensível que os
governos queiram controlar as
contas, mas não é legítimo procurar
sempre nos médicos uma justificação.
Se limitarem os meios de prescrição, se os recursos aos meios
auxiliares de diagnóstico forem
controlados, como pode um médico
responder pelo diagnóstico?
Sensibilizar pedagogicamente a
classe para exageros pontuais na
prescrição é uma obrigação, mas o
caminho não deve passar pela
imposição de tectos aos médicos,
sejam na prescrição ou em qualquer
outra área.
É essa a posição da Ordem dos
Médicos, já transmitida a Sua
Excelência, o Ministro da Saúde.
Aliás, o Código Deontológico da
Ordem dos Médicos é claro quando
estabelece, no seu artigo nº 28, que
"o médico deve procurar exercer a
sua profissão em condições que não
prejudiquem a qualidade dos seus
serviços e da sua acção".
A liberdade de prescrição é um
direito e por isso fazemos a sua
defesa sem cedências e sem

C

esquecer que, no mesmo Código, o
artigo 91, refere claramente que "o
médico deve ter em consideração as
suas responsabilidades sociais no
exercício do seu direito à independência na orientação dos cuidados e
na escolha da terapêutica, assumindo
uma atitude responsável perante os
custos globais da saúde".

confiança dos doentes nos
médicos assenta em
diversos pressupostos. A
qualidade técnica, meios auxiliares
de diagnóstico eficazes, a qualidade
física dos sítios onde é prestada a
assistência médica e a humanização
dos serviços são apenas alguns
deles. Acima de tudo é indispensável
reforçar a confiança na relação
médico-doente, fundamental numa
medicina de qualidade. Cumpridos
estes e outros princípios, o doente
tem de acreditar em quem o serve e
em quem deposita, às vezes , a
própria vida.
Há anos que se multiplicam as
denúncias e as acusações a médicos.
As investigações provam que numa
classe com quase 30 mil
profissionais, são escassos os casos
de má conduta em que o poder
disciplin ar da Ordem dos Médicos
deve exercer a sua acção. Mas
esses casos existem e a acção dos
Conselhos Disciplinares demonstra
que é indispensável a aplicação de
penas. Mas a importância que a
Ordem dos Médicos dá actualmente

A

ao aspecto disciplinar suscita a
questão das penas. Os meios
disciplinares que a lei nos confere
são escassos e a variedade de
penas limita muitas vezes a aplicação
justa das penas aos prevaricadores.
Actualmente apenas se podem
aplicar penas de advertência,
censura, suspensão ou expulsão.
Um conjunto de opções manifestamente pequeno para os Conselhos
Disciplinares que têm de se
pronunciar sobre uma diversidade
de casos e situações. Parece à
Ordem dos Médicos que é urgente a
criação de uma pena intermédia. E
foi essa a proposta que a Direcção
da Ordem dos Médicos fez chegar
ao Senhor Ministro da Saúde. A ideia
é simples: ter disponível mais um
instrumento para penalizar os casos
esporádicos que se registam, sendo
nossa opinião que uma pena
pecuniária acessória pode reforçar
eficazmente a pena de censura em
determinados casos.
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ENTREVISTA
J. Germano de Sousa

uase a terminar o mandato para que foi
eleito em Dezembro de 1998, o Dr.
Germano de Sousa faz nesta entrevista o
balanço da sua presidência, das relações com as
três Secções Regionais e passa em revista o
relacionamento com o Governo. Entende que boa
parte do seu manifesto eleitoral está cumprido,
mas há ainda objectivos por concluir. Por isso
anuncia a intenção de se recandidatar. Para o
novo Ministro da Saúde - o terceiro com que vai
trabalhar em apenas dois anos e meio - uma
palavra de respeito e um aviso: "A política de
saúde do Governo tem sido um equívoco".

I

Vai recandidatar-se à presidência
da Ordem dos Médicos?
Vou recandidatar-me. Creio que a
actual Direcção da Ordem dos
Médicos teve durante este mandato
uma forma de actuação útil para os
médicos. Há um projecto que tem
sido seguido, mas há ainda muito a
fazer. É necessário dar aos médicos
e à sua Ordem mais visibilidade e
mais dignidade. É esse trabalho que
quero prosseguir.
Admite então recandidatar-se por
entender que há um programa
não totalmente cumprido?
Vou recandidatar-me, mas não por
faltar cumprir este ou aquele ponto
do programa. O que me motiva é a
ideia de colaborar na construção de
um projecto que prepare a Ordem
dos Médicos para os desafios do
futuro.
Que balanço faz da actuação da
Direcção a que preside?

É uma Presidência de consenso, que
procura dar à Ordem dos Médicos
uma voz única. ·
Teve o apoio das Secções Regionais?
Há todo o mérito das Secções
Regionais e dos respectivos Presidentes. Esses colegas deram um
contributo precioso a esta forma de
gerir a Ordem dos Médicos. Uma
postura que permitiu desenvolver
uma linha de acção concertada, bem
gizada do ponto de vista de política
médica e capaz de evitar divisões.
Mas houve divergências entre as
Secções e o Bastonário...
É óbvio que em determinadas
questões - e foram muito poucos os
casos - não houve acordo. Mas
ninguém espera sempre opiniões
unânimes. O ideal é procurar
consensos no Conselho Nacional
Executivo, mas quando não é
possível vota-se e então vence a
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·E do ponto de vista disciplinar?
Demonstrámos claramente que não
somos uma Ordem corporativa.
Sempre que foi necessário
interviemos e com firmeza. Os
Conse lhos Disciplinares têm
desempenhado as suas funções com
eficácia.

"Vou recandidatar-me. Creio que a actual Direcção
da Ordem dos Médicos teve durante este mandato
uma forma de actuação útil para os médicos.
Há um projecto que tem sido seguido, mas há ainda
muito a fazer. É necessário dar aos médicos e à sua
Ordem mais visibilidade e mais dignidade.
É esse trabalho que quero prosseguir:'
maioria. Aconteceu meia dúzia de
vezes. O que não sucedeu foi a
divisão da Ordem dos Médicos nem
dos seus dirigentes. Desde o início
do nosso mandato que ficou claro
que , embora eleitos em li sta
diferentes, tínhamos uma ideia clara
sobre a defesa dos médicos na
comunidade em que se inserem.

Como se exerce essa política?
Intervindo com responsabilidade e
com tranquilidade, não criando falsas
questões, aparecendo sempre que a

sociedade precisa de nós, seja
opinando, influenciando ou, quando
necessário, discordando firmemente
dos poderes políticos. Tudo isso
permitiu que os médicos e a
população portuguesa passassem a
olhar para a Ordem com mais
respeito. Com esta forma de actuar
conseguimos que a comun idade
reconhecesse a nossa utilidade, a
eficácia das nossas medidas e o
papel fundamental que temos na
defesa da qualidade da prestação
dos cuidados de saúde.
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Mas para a opinião pública passa
a ideia de uma Ordem dos Médicos
pouco eficaz em termos disciplinares?
Sempre que necessária a acção
disciplinar da Ordem dos Médicos foi
exercida. Há penas de suspensão
de dois, três e até cinco anos e vários
outros processos que estão ainda a
correr. Não podemos esquecer a
questão da amnistia, a que nos
opusemos e nos ultrapassou
completamente, pois impediu uma
acção disciplinar mais eficaz da
Ordem. Seja como for tem havido
um acompanhamento muito mais
próximo das situações por forma a
assegurar a defesa da imagem dos
médicos. Por outro lado muito do
trabalho dos Conselhos Disciplinares
é "anónimo", pois muitos dos
processos ana li sados não são
publicitados com o mesmo destaque
pela Comunicação Social.
O aspecto disciplinar é dos que
suscita mais atenção.
É verdade, mas a Ordem dos
Médicos tem exercido o seu papel
em outras frentes. Fo i o que
aconteceu na defesa do Decreto-Lei
do Acto Médico, por exemplo, em
que ficou clara a defesa da medicina
contra as ditas "medicinas alternativas". Recordo-lhe também as
propostas da Ordem dos Médicos
para diminuir as listas de espera, a

-
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·defesa dos princ1p1os éticos e
deontológicos, a luta por melhores
condições de trabalho para os
médicos, a nossa disponibilidade
para participar em acções que
ponham fim a situações de possível
promiscuidade ou a defesa da
equidade no acesso aos serviços de
saúde. São apenas alguns exemplos
de uma forma de actuação que
privilegia o trabalho em detrimento
do espectáculo gratuito.
O veto presidencial ao Acto
Médico foi uma derrota da Ordem
dos Médicos?
Se alguém foi derrotado então esse
alguém é o cidadão que procura os
cuidados de saúde e quer legítimas
garantias. É verdade que para a
Ordem dos Médicos foi um combate
perdido. O Ministério da Saúde
aceitou os nossos princípios, legislou,
mas o senhor Presidente da
República decidiu vetar o diploma,
invocando critérios que na altura
devida contestámos. De qualquer
forma a questão do Acto Médico, por
ser essencial à defesa da qualidade
da medicina, pode ser retomada em
qualquer altura ...
Como vê o recente aparecimento
dos movimentos de reflexão na
área da saúde?
No fundo esses movimentos- e são
vários - reflectem o descontentamento face à forma como alguns
sectores da saúde estão a ser
geridos. São movimentos que não
são coincidentes em muitas das
análises nem convergentes nas
soluções. Uns representam formas
localizadas de ver os problemas,
outros são influenciados politi camente.

"Demonstrámos claramente que não somos
uma Ordem corporativa. Sempre que foi
necessário interviemos e com firmeza. Os
Conselhos Disciplinares têm desempenhado
as suas funções com eficácia:'
Mas são movimentos que discutem a saúde e os problemas dos
médicos à margem da Ordem ...
É natural. Enquanto a Ordem dos
Médicos representar aquilo que eu
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quero que ela represente, ou seja,
um centro de estabilidade, ela não
vai estar ao lado deste ou daquele
movimento. A Ordem é de todos os
médicos e não pode enfeudar-se ao
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movimento A ou B. Isso significaria
acordo com uma das partes. O nosso
papel está acima disso.
Sendo movimentos de debate e
abertos a personalidades não
médicas não receia que esgotem
o papel da Ordem dos Médicos?
Não, nem tem sido isso que decorre
minimamente do modo como esses
movimentos estão a agir.
E o seu relacionamento com o
Ministério da Saúde?
Tivemos sempre o cuidado de distinguir claramente as relações institucionais das pessoais. O nosso
relacionamento institucional foi
sempre aquele que entendemos ser
o mais útil para os médicos e para os
doentes.
Uma postura que mereceu
algumas críticas.
Há muita gente que prefere o confronto e a polémica. A actual Direcção não tem medo de optar por
nenhuma dessas vias, mas só como

·recurso extremo. Muitas vezes
conseguem-se melhores resultados
com o diálogo, demonstrando a
justiça das nossas opiniões e a nossa
razão. Se o caminho for o confronto,
e nenhuma das partes ceder, então
não se chega a parte nenhuma e
não se encontram soluções. Às
vezes há muito ruído, isso agrada
aos media, mas não se passa disso.
A nossa postura tem sido sempre a
de tentar impor os nossos pontos de
vista através do diálogo e provando a
razão das nossas teses e das nossas
propostas.
Que balanço faz da actuação das
duas l!linistras?
Institucionalmente tivemos menos
contactos com a Ora. Maria de Belém,
embora queira recordar aqui o seu
empenhamento, nomeadamente na
aprovação do Acto Médico, e o
respeito que sempre mostrou pela
Ordem dos Médicos. Com a Ora.
Manuela Arcanjo houve um constante
diálogo, houve capacidade para
estudar em conjunto muitos dos

problemas do sector. Ela entendeu
as questões, teve a virtude de não
ser uma ministra anti-médica e
respeitava o nosso trabalho. Nestes
quase dois anos foi possível algum
progresso, foi produzida alguma
legislação importante e evitados
exageros.
E quanto à política de saúde do
Governo?
A política de saúde do Governo tem
sido um equívoco. E a culpa não é
só dos diferentes ministros da Saúde,
é da globalidade do Governo ou do
próprio partido que o apoia. A verdade é que não houve a preocupação
de se fazer a reforma que se impunha.
Ainda vão a tempo?
Não sei, mas agora vai ser mais
difícil do que teria sido há seis anos
atrás. Mas vale mais tarde do que
nunca e as declarações do Prof.
Correia de Campos fazem pressupor
uma vontade real para que a reforma
aconteça. É importante que assim
seja e é indispensável ter presente

Fundo de Solidariedade
m dos objectivos da
Direcção da Ordem dos
Médicos era estender a
todo o País o novo regime do Fundo
de Solidariedade. Há cerca de um
ano que os médicos inscritos na
Secção Regional do Sul já
beneficiam deste modelo, que é
agora de âmbito nacional. Para o
Presidente da OM é um passo
importantíssimo: "Foi finalmente
possível materializar uma velha
aspiração da classe médica. É

U
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agora viável apoiar financeiramente
os colegas que, por contingências
próprias da vida, se encontram
numa situação de carência real e
ausência de outra ajuda. O Fundo
de Solidariedade tem um capital
inicial de 300 mil contos e a Ordem
dos Médicos conta poder aumentálo progressivamente. Este projecto
é possível graças ao acordo
celebrado, em Abril último, com o
Montepio Geral - Associação
Mutualista, uma Instituição com

• JULHO/AGOSTO 2001

tradição e prestígio, que terá a seu
cargo a gestão do fundo e das
futuras contribuições da Ordem dos
Médicos. Com este acordo os
médicos podem também, a título
individual, aderirem em condições
vantajosas a modalidades colectivas , nomeadamente as do
complemento de reforma e de
poupança para os filhos , assim
como de beneficiarem das
vantagens que o Montepio Geral
lhes pode oferecer''.
--------'

•

"O Ministério da Saúde aceitou os nossos princípios, legislou, mas o
senhor Presidente da República decidiu vetar o diploma, invocando
critérios que na altura devida contestámos. De qualquer forma a questão
do Acto Médico, por ser essencial à defesa da qualidade da medicina,
pode ser retomada em qualquer altura .. :'
um princípio: Não é possível reformar
a saúde sem o apoio dos médicos.

tem que ser completamente reformulado e remodelado.

O que tem de levar em conta essa
reforma?
Um pressuposto que todos conhecemos . O modelo do Serviço
Nacional de Saúde está esgotado e

E que medidas propõe para essa
remodelação?
Defendo cada vez mais a necessidade de separar o prestador do
financiador. O Ministério da Saúde

tem que ser o financiador mas
gradualmente tem que deixar de ser
prestador. É necessário aproveitar
todas as sinergias dos sectores
privado, público e social. É preciso
começar a criar estruturas que funcionem por si só, não dependendo
da burocracia dos Ministérios e que
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configurem formas de competição
entre elas. Isso aplica-se não só aos
estabelecimentos hospitalares, que
devem procurar os seus doentes,
mas entre os próprios médicos que
trabalham nos hospitais.
São reivindicações antigas ....
Uma reforma que já estava delineada
por muitos pensadores e que continua por ser executada. Faltou a coragem e temo que se não for feita o
mais depressa possível daqui a cinco
ou seis anos não haverá dinheiro
para a saúde. Só os ricos a poderão
pagar, os outros ficarão excluídos.
Hoje fala-se muito de medicina
pública e privada, uma mistura às
vezes contestada...
Têm-se criado falsas polémicas, às
vezes inquinadas por posições
ideológicas. Quer se queira quer não
existe medicina privada. E existe a
medicina dita pública. É preciso ter
presente que 8,2 do PIB, cerca de 58
por cento, são pagos pelo Estado.
Dinheiro saído dos impostos. E
depois a população paga directamente dos seus bolsos os restantes
42 por cento. É muito.
Pouco positiva porquê?
Houve uma tentativa de convencionar os médicos e clínicas para a
realização de cirurgias, mas esse
esforço foi manifestamente insuficiente e deve ser retomado. É
fundamental defender e respeitar os
médicos que praticam a Medicina
Convencionada e que têm dado uma
ajuda preciosa ao sistema de saúde.
O ideal era a Medicina Geral e
Familiar vir a ser prestada nos
mesmos moldes da Medicina
Convencionada.
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"Vale mais tarde do que nunca e as declarações do
Prof. Correia de Campos fazem pressupor uma
vontade real para que a reforma aconteça.
É importante que assim seja e é indispensável ter
presente um princípio: Não é possível reformar a
saúde sem o apoio dos médicos"
Mas houve experiências-piloto ...
Houve experiências, mas não vi
grandes resultados. É provável que
o estímulo fosse insuficiente.
Podemos separar os médicos da
função pública e os que estão na
privada?
É impossível. Só avança com uma
proposta dessas quem não tem ideia
do que está a dizer. Isso levava indiscutivelmente a uma ruptura do
Serviço Nacional de Saúde pois a
maior parte dos médicos era capaz
de optar pela parte privada.
Essa questão ficou ultrapassada
na proposta da Lei de Bases da
Saúde. Mas há outros pontos em
discussão?
Há vários pontos de divergência que
se prendem fundamentalmente com
aspectos éticos e deontológicos que
a Lei de Bases não acautela,
nomeadamente o desaparecimento
de um artigo que referia especificamente a função da Ordem dos
Médicos e a importância dos médicos
no sistema. Outras divergências
têm a ver com o escl arecimento
incorrecto de quem faz o registo dos
profissionais de saúde, embora haja
lá uma ressalva. Em resumo, há
muitos aspectos que merecem
claramente a nossa oposição. São
ideias que vamos defender pelo
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diálogo. Foi dessa forma que
ajudámos a impedir a obrigatoriedade de um pedido para exercer
medicina privada. Estou também
convencido que conseguiremos
mudar outros aspectos. Não
podemos esquecer que ainda falta a
regulamentação e isso definirá muito
do que vai ser a lei . Isto, claro, se o
actual Ministro a desejar manter.
E como vê o relacionamento da
Ordem com os sindicatos
médicos?
Institucional e sempre correcto.
Respeitamos o seu papel e por isso
nunca ninguém me viu a interferir
nas opiniões ou decisões. A Ordem
é de todos os médicos e tem funções
bem determinadas. Os sindicatos
representam os seus associados e
têm também funções bem determinadas. Não há razão nenhuma
para entrarmos em conflito. Respeito
a acção dos sindicatos, e reconheço
que em determinados momentos
foram fundamentais na defesa dos
legítimos interesses dos médicos.
Mas há divergências ...
Pode haver algum atrito esporádico,
mas de uma maneira geral as
relações são correctas e cordiais.
No caso da FNAM as críticas têm
sido claras e públicas.

•

A FNAM tem feito algumas críticas,
mas entendo que esses assuntos
deveriam ser dirimidos dentro da
Ordem. Somos todos médicos e não
devemos dar para o exterior uma
imagem de desentendimento que só
prejudica a classe.

Quase três anos depois, como vê
o processo da criação das
Faculdades de Medicina?
Tive sempre a convicção de que
íamos precisar de mais médicos, em
especial para preencher as vagas
deixadas pelos colegas que se vão
reformar. Tinha a noção que essa
dificu ld ade poderia ter sido
colmatada a tempo e horas com a
alteração do numerus c/ausus nas
Faculdades já existentes. Bastava
um aumento atempado de 30 ou 35
por cento nas vagas para daqui a
dez anos termos cerca de mais 200
médicos por ano, além dos actuais
600.
Há também pedidos para a constituição de faculdades privadas.
Temos a indicação de que existem
pedidos para a criação de cursos
privados de medicina em Coimbra,
em Lisboa, no Porto e fala-se numa
no Interior. Um dia destes poderemos acordar e, além das sete
faculdades , poderemos ter mais
quatro, cinco ou até seis faculdades
privadas. Pergunto: Já não nos basta
estar a aguentar parte do desemprego médico espanhol? Queremos
terumtalexcessodemédicos, detal
modo que os que trabalham passem
a ser mal pagos e desprezados? É
por prever esta situação que me
insurgi contra as novas faculdades.
Este cenário era previsível , mas os
poderes instituídos não quiseram

saber. Os médicos e a população
vão pagar a breve prazo os custos de
uma política errada.

O que pode fazer a Ordem dos
Médicos?
A Ordem dos Médicos fará tudo para
controlar e impedir o número
excessivo de faculdades. Não sei se
teremos capacidade para isso, mas
tudo farei para travar o desemprego
futuro dos mais jovens. Para isso
é preciso o apoio de todos nesta
luta. Se isso não acontecer, a qualidade e o prestígio da medicina vão
diminuir.
E como vê o excesso de médicos
espanhóls em Portugal?
É um exagero falar-se em excesso
de médicos espanhóis, pois serão
cerca de 1250, dos quais 600 são
internos. Fixos estão cá pouco mais
de 600 médicos espanhóis e muitos
deles na periferia. Por i~so o que me
preocupa não é o número, mas sim
os médicos espanhóis que vão e
vêm todos os anos. Nesse processo
há uma capacidade formativa que
está a ser mal aproveitada. Essa
capacidade formativa devia ser
utilizada pelos médicos portugueses
e está a ser utilizada por médicos
espanhóiseaindaporcimacomalgo
que é profundamente injusto.
Porquê?
Os colegas espanhóis acabam o seu
curso de seis anos e são médicos de
pleno direito, podendo exercer
medicina em qualquer lugar da União
Europeia. Têm todo o direito de
exercerem medicina e portanto de
concorrerem em Portugal ao lnternato Complementar, em igualdade
de circunstâncias com um médico

português que, além de um curso
também de seis anos, foi entretanto
obrigado a fazer um Internato Geral
de dois anos. Este Internato resu lta
da necessidade de preparar melhor,
o melhor possível os médicos. Um
médico português com o Internato
Geral, está muito melhor preparado
para exercer medicina do que o
médico espanhol , que sai de um
curso altamente teórico.

Como se ultrapassa essa
questão?
Temos uma proposta no Ministério
da Saúde e espero que seja aprovada. Propõe que se junte o Internato
Geral ao Internato Complementar,
permitindo assim que se entre para a
especialidade logo a seguir ao curso.
Haver.á um tronco comum de
medicina em geral que corresponda
ao conteúdo do Internato Geral , mas
que obriga todos os médicos que
acabam a faculdade -portugueses,
espanhóis ou franceses, etc.- e que
venham para cá a passar por esse
período de formação. É a única forma
de acabar com esta situação de
injustiça para os médicos portugueses em relação aos colegas
estrangeiros.
Mas essa proposta não foi bem
aceite por todos os médicos.
É verdade que alguns colegas viram
nesta proposta a ideia de formarem
médicos indiferenciadas. Não, não é
isso de modo nenhum . Pelo contrário,
as pessoas entram todas para uma
especialidade. O que acontece é que
ao fim dos dois anos de tronco
comum , tal como agora no fim do
Internato Geral, podem exe rc er
medicina em geral , se não quiserem
fazer mais nada.
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Regulamento
do Fundo da Solidariedade
da Ordem dos Médicos
Criar um verdadeiro Fundo
de Solidariedade para os
médicos portugueses e
para as suas famílias foi o
objectivo do acordo
celebrado entre a Ordem
dos Médicos e a
Associação Mutualista do
Montepio Geral. Chega
assim ao fim um sistema
injusto e incapaz de
cumprir a sua função
social, ficando agora ao
dispor dos médicos uma
alternativa moderna e
segura, garantia do
parceiro Montepio Geral,
uma Instituição com
reconhecido prestígio. O
Regulamento do Fundo de
Solidariedade da Ordem
dos Médicos foi aprovado
pelo Conselho Nacional
Executivo e agora, através
da sua publicação, ficam
os médicos a conhecer
este novo instrumento
colocado ao seu dispor.
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· O Conselho Nacional Executivo,
aprovou o seguinte regulamento:
"O FUNDO é um património que a
OM autonomiza por forma a disponibilizar apoio, através do Benefício de Solidariedade, a médicos ou
familiares, de acordo com o presente Regulamento e que é o instrumenlo através do qual põe em
prática as atribuições do Fundo de
Solidariedade.

Artigo 12
A Ordem dos Médicos criou um
Fundo Autónomo dotado de activos
de natureza financeira que disponibilizou e que se encontra entregue à
guarda e gestão do Montepio Geral
-Associação Mutualista, Fundo esse
que se destina a suportar os encargos decorrentes de um Benefício de
Solidariedade que institucionaliza a
favor dos A'!>sociados da Ordem dos
Médicos inscritos por seu intermédio.

Artigo 22
O Benefício de Solidariedade traduz-se em conceder prestações pecuniárias ou em espécie aos médicos
com situação regularizada perante
a Ordem dos Médicos, que a elas
tenham direito e, eventualmente a
seus ascendentes, descendentes e
cônjugues, em situação de dependência e enquanto esta se mantiver.
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Artigo 32
1. É criada no âmbito da O. M. uma
Comissão Executiva de Gestão
do Fundo de Solidariedade que
tem por atribuições fazer instruir e
apreciar os processos de candidaturas no âmbito do Benefício de
Solidariedade e efectuar a gestão
financeira e patrimonial do Fundo.
2. A Comissão Executiva é nomeada pelo CNE e exerce funções por
m'andatos de três anos ou até ser
substituída, independentemente
do prazo do mandato do CNE que
a nomeou .
3. A Comissão de Gestão é composta por três médicos, um por cada
Secção Regional, e a designar
por esta, nomeados pelo período
de três anos sendo o seu presidente escolhido entre eles pelo
Presidente da Ordem.
4. Os actos que obriguem a Comissão e a movimentação de verbas,
têm de ser assinados pelo presidente e pelo menos por um dos
seus vogais.
5. A Comissão deve submeter ao
CNE as propostas sobre as
grandes opções do Fundo de Solidariedade, os regulamentos internos complementares e respectivas revisões, os orçamentos e
relatórios de contas anuais.
6. A Comissão reúne ordinariamente
pelo menos uma vez em cada
trimestre e sempre que a necessidade de decisões relacionadas
com a atribuição de subsídios,
assim o justifique.

7. o CNE deve ter informação actualizada de todos os benefícios
atribuídos, do planeamento
económico e financeiro anual e
poderá ter acesso a todo e
qualquer documento do fundo.
8. Sempre que o CNE assim o entender a Comissão reunirá com
aquele e prestará as informações
que lhe forem solicitadas.

Artigo 42
1. A Comissão tem o apoio dos
Serviços Administrativos do C. N.E.
-Fundo de Solidariedade.
2. O pessoal administrativo que presta serviço ao FS responde funcionalmente à hierarquia administrativa estabelecida na OM

Artigo 52
1. Têm direito às prestações concedidas no âmbito do Benefício de
Solidariedade os médicos que reconhecidamente se encontrem em
situação económica difícil;
2. Para efeitos do presente Regulamento considera-se que se encontram em situação económica
difícil os médicos reformados por
idade ou invalidez, ou ainda os
médicos com idade superior a 70
anos, ou aqueles que se encontrem em situação de incapacidade
física ou psíquica definitiva, com
índice igualou superior a 70% segundo a Tabela Nacional de Incapacidade, e que estejam privados
de meios de subsistência ou que
os mesmos não atinjam o montante equivalente a dois ou três
salários mínimos nacionais, consoante a composição do seu agregado familiar seja, respectivamente igualou superior a dois
membros.
3. A incapacidade- que se alude no
número anterior - deverá ser reconhecida pela entidade competente ou por junta nomeada para o
efeito pela Ordem dos Médicos.
4. Têm ainda direito a apoio e nas

mesmas condições que os médicos, os seus descendentes menores, os ascendentes e conjugues
de médicos já falecidos, em situação de dependência e enquanto
esta se mantiver.
5. A junta referida no no 3 do presente artigo será nomeada pelo
CNE sob proposta da Comissão
Executiva e é constituída por três
membros sendo um deles da
própria Comissão.
6. A Comissão de Gestão tem poderes para em face dos processos de candidatura requerer elementos complementares de prova
que julgue pertinentes.

Artigo 62
São deveres dos médicos que se
pretendam candidatar a qualquer
das prestações a conceder no âmbito "Benefícios de Solidariedade", ou
que estejam e enquanto estiverem a
recebê-las:
a)Ter a situação de inscrição na
Ordem dos Médicos regularizada,
nomeadamente no que respeita
ao pagamento das respectivas
quotas;
b) Encontrar-se em qualquer das
situações previstas no artigo 5o
do presente Regulamento;
c) Fazer prova bastante da situação
que justifique e fundamente a sua
pretensão ou percepção do
Benefício através da exibição de
documentos comprovativos da sua
situação profissional, clínica, financeira, patrimonial e fiscal conforme seja requerido.
d) Declarar, sob compromisso de
honra, que têm as carências invocadas e que se obrigam a devolver toda e qualquer ajuda a que
não tenham direito.

Artigo 7!1
1. As prestações a conceder no âmbito do Benefício de Solidariedade
são prestações de natureza pecuniária ou em espécie, consoante a

Comissão de Gestão considere
mais adequadas, face à situação
concreta dos requerentes.
2. As prestações pecuniárias de periodicidade mensal, terão em conta as necessidades individuais e
familiares do Requerente e
procurarão recolocar ou permitir
um mínimo de subsistência de
acordo com o disposto no artigo
5o do presente Regulamento. O
respectivo montante será fixado
sob proposta da Comissão de
gestão a criar pela Ordem dos
Médicos.
3. As prestações em espécie serão
suportadas pela Ordem , atribuíveis particularmente em caso
de absoluta incapacidade para a
prática de determinados actos e
serão adaptados à natureza e à
duração da incapacidade.
4. Os montantes dos subsídios a
conceder pela Comissão terão
como objectivo a complementaridade de apoio e não a substituição de apoios estatais ou
outros, nomeàdamente as obrigações legais de familiares
previstas no Código Civil.
5. O valor máximo a conceder não
poderá ultrapassar um ordenado
mínimo nacional por associado no
caso deste não ter dependentes,
ou dois ordenados mínimos quando estes existirem.

Artigo 82
1. As prestações concedidas no
âmbito do Benefício de Solidariedade são devidas enquanto se
verificar a situação de facto que
as determinou, mas não são transmissíveis aos herdeiros, excepto
aos descendentes menores,
enquanto tal ou incapacitados e
aos ascendentes e conjugues
enquanto se mantiverem na
situação referia no artº 2º.
2. A omissão de informações ou a
prestação dolosa de informações
falsas para instrução de um processo de candidatura a uma
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prestação determina o dever de
reposição das prestações indevidamente recebidas, ou · o seu
equivalente pecuniário, e a impossibilidade de requerer para o seu
Autor qualquer outro tipo de
prestação no âmbito do Benefício
de Solidariedade.
3. Os beneficiários do Fundo de Solidariedade têm obrigatoriamente
de fazer prova da sua situação de
carência, anualmente, ou em
qualquer altura que tal lhe seja
solicitado, sob pena de serem
imediatamente suspensos os
Benefícios de Solidariedade.

Artigo 9º
1. Os processos de candidatura a

qualquer tipo de prestação no âmbito do Benefício de Solidariedade são da iniciativa dos interessados, da própria Ordem ou de
outra pessoa desde que o faça
com a anuência do beneficiando
se este estiver em condições de a
prestar, mediante requerimento
dirigido ao Presidente da Comissão Executiva do Fundo de Solidariedade.
2. A Comissão Executiva pode:
a) Deferir o benefício, se estiver na
posse de meios de prova suficientes.
b) Determinar a apresentação de
outros de meios de prova se o
julgar conveniente.
c) Indeferir liminarmente a con~
cessão de benefícios, se considerar que os mesmos são
desprovidos de fundamento.
d) Solicitar informações ou colaboração de pessoas ou entidades que julgue necessárias
para uma melhor análise das
circunstâncias invocadas pelos
requerentes.
3. Em caso de ampliação da prova a
Comissão concluirá por uma pro-
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posta de deferimento ou indeferimento do pedido.

Artigo 10º
1. Qualquer processo de candidatura a uma prestação no âmbito do
Benefício de Solidariedade deve
estar definitivamente despachado
no prazo de 60 dias a contar da
data de entrada nos serviços da
Ordem dos Médicos, salvo em
caso de pedido de ampliação de
prova por parte da Comissão Executiva caso em que aquele prazo
será prorrogado por período igual
ao que a mesma conceder.
2. Se o processo estiver parado por
período superior a 30 dias por
facto imputável ao interessado
será automaticamente arquivado
pela Comissão.

Artigo 11º
A decisão final num processo de
candidatura a uma prestação no
âmbito do Benefício de Solidariedade é da competência da Comissão Executiva e da sua deliberação
cabe recurso para o Presidente da
Ordem.

Artigo 12º
As prestações a conceder pelo Fundo de Solidariedade no âmbito do
Benefício de Solidariedade deverão
ter em conta o equilíbrio financeiro
do Fundo criado e a capacidade da
Ordem dos Médicos o dotar de meios
que permitam satisfazer os encargos que lhe sejam imputáveis.

a) Em caso de processo disciplinar
do beneficiário na Ordem dos
Médicos que determine pena
igualou superior a suspensão e
pelo período correspondente à dita
pena;
b) Em caso de insuficiência financeira do Fundo para suportar as
prestações que lhe forem imputadas.
c) Nos termos do no5 do artº 3º o
acesso a novas candidaturas aos
Benefícios de Solidariedade serão
suspensas assim que se verifique
que os fundos existentes só permitem o cumprimento dos encargos já assumidos.
d)Logo que o CNE disponibilize as
verbas necessárias será obrigatoriamente reactivado o acesso a
novos Beneficiários, considerando-se como prioritários os pedidos entretanto formulados.

Artigo 14º
As verbas a afectar pela Ordem dos
Médicos ao Fundo de Solidariedade
serão as resultantes dos rendimentos dos bens móveis e imóveis
pertencentes ao Fundo de Solidariedade da O. M., os legados e
donativos que a ele se destinem, os
decorrentes de acordos e contratos
especificamente efectuados, as
comissões de seguros e eventuais
saldos positivos de actividades
seguradoras da OM, os rendimentos
de aplicações financeiras pertencentes ao Fundo, e outras verbas
que em cada ano fiscal sejam considerados pelo Conselho Nacional
Executivo como possíveis de atribuir.

Artigo 13º
As prestações atribuídas pela Ordem
dos Médicos no âmbito do Benefício
de Solidariedade não constituem
direitos definitivos para os respectivos beneficiários pelo que
podem ser suspensas ou interrompidas:
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Artigo 15º
São encargos do Fundo de Solidariedade os recebidos da ex-Caixa
de Previdência dos Médicos Portugueses, os subsídios atribuídos e as
despesas de gestão, manutenção e
administração imobiliária."
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Algumas propostas
sobre a questão da Saúde

Um roteiro para a mudança
São cinco propostas do
Prof. José Fernandes e
Fernandes para combater
a crise da saúde e os
problemas de organização
do sector. Neste artigo de
opinião, o autor passa em
revista algumas das
questões mais actuais e
propõe "um roteiro para a
mudança". São medidas
que visam a transparência,
a equidade no acesso aos
serviços de saúde, a
separação de funções, o
fomento da meritocracia e
a participação da
comunidade.

Prof. Doutor José
Fernandes e Fernandes
Professor da Faculdade de Medicina de
Lisboa e Chefe de Serviço Hospitalar.
Director do Instituto Cardiovascular
de Lisboa.

m distinto e querido Amigo dizia-me, após consulta de rotina, com a tranquila sabedoria dos seus
80 anos, que os tempos mudaram e
que era preciso olhar o novo século
e os seus problemas, com uma visão
nova, sem os mitos do passado.
A sociedade portuguesa herdou
do século XX problemas estruturais,
produto de reconhecido atraso
histórico, da deficiente formação das
suas elites e, também , de alguma
idiossincrasia, que terá contribuído
para este "inefável carácter
português". As dificuldades, entre
outras, na Educação, Saúde e
Justiça, são a consequência e
escolhos ao nosso desenvolvimento
económico e social.
A Saúde e a sua organização
estão em crise; a remodelação do
nosso Serviço Nacional de Saúde
(SNS), procurando torná-lo eficiente,
produtivo e economicamente viável,
é indispensável, e deverá constituir
um desígnio nacional. Mas que
roteiro para esse percurso de
mudança, certamente acidentado, e
confrontado com "buracos" bem
profundos, interesses estabelecidos
e contraditórios, hábitos antigos e
políticas ultrapassadas?
A questão é complexa e não existem soluções milagrosas; seja qual

U
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for o percurso adoptado, vão ser
necessárias opções que terão custos e poderão ser causa de descontentamento. Há que enfrentar uma
realidade inevitável: incremento das
despesas com a Saúde, por duas
razões: a primeira, é consequência
do progresso e desenvolvimento social e económico, com percepção do
direito à Saúde, maior longevidade
da população e maior prevalência
de doenças degenerativas, de tratamento prolongado e caro, e o aparecimento de novos problemas, de que
a Sida é um dos exemplos. A segunda, é consequência do progresso da
Medicina, do maior desenvolvimento tecnológico, com novas possibilidades, no diagnóstico precoce e na
terapêutica, cuja generalização constituirá um direito social, numa sociedade moderna e progressiva.
Estes factos, e a limitação de recursos, suscitam a questão crucial
da equidade, um direito fundamental, que na Saúde se traduz pelo
acesso, oportuno e possível para
todos, aos cuidados necessários.
Terá a actual organização - o
Serviço Nacional de Saúde - capacidade para garantir esse direito?
Será legítima a aposta neste modelo, cuja disfunção é notória com sinais inequívocos de insuficiência funcional, como as listas de espera,
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não apenas cirúrgicas e para patologias "menores", como para algumas
situações clinicamente mais graves?
Na sua conversa, o meu distinto
Amigo e doente, mencionou um outro
aspecto: a generalização do conceito
de "accountability", na prática social para o século XXI, isto é, a
obrigação de prestar contas e a
exigência de responsabilidade no
exercíció das diferentes competências, da política, à educação,
saúde, economia, universidade, etc.
Neste contexto, a promoção do
mérito, com a generalização de
meritocracia, deverá constituir um
objectivo fundamental, em todos os
ramos da vida colectiva, porque a
competência e a qualidade são mais
eficazes e económicas que a
incompetência e o compadrio.
A realização de equidade, "accountability" e o fomento de meritocracia, são exigências do século XXI,
direitos dos cidadãos, deveres de
quem exerce Poder e parâmetros
para a mudança procurada, no
respeito de valores essenciais que
não se enjeitam , como o direito
inalienável do cidadão ao bem Saúde
e à Medicina Curativa, independentemente da sua capacidade
financeira, e estatuto social.
A reforma necessária da Política
de Saúde deverá ter como objectivo
fundamental o efectivo direito à
Saúde e necessitará de rigor financeiro, porque se trata de gestão de
dinheiro público, os recursos são limitados e as necessidades muitas e
variadas. Por isso, deverá pautar-se
por transparência e promoção efectiva de equidade, empenhamento na
qualidade dos serviços prestados e
participação efectiva dos interessados.
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1o - Transparência: Não existe
efectiva transparência financeira na
Saúde. Começa, pela ausência de
clareza na atribuição dos recursos a
partir da contribuição fiscal, e pelo
desconhecimento dos custos reais
da Medicina pública, ambulatória e
hospitalar, facto que inibe o direito
de avaliação e fiscalização pelos
contribuintes, e a capacidade de
comparação com outros modelos.
Uma medida simples, que ajudaria à
clarificação da realidade e ao
desenvolvimento duma política de
"verdade" económica, seria entregar
a cada utente do serviço público,
uma factura dos custos reais, só para
informação, independentemente do
pagamentó a efectuar. Os benefícios
desta simples medida seriam
evidentes: por um lado, informação
do cidadão sobre o "custo" real dos
seus direitos, valorização do trabalho
prestado, efeito dissuasor de
consumismo desnecessário e
capacidade de comparação com
outras alternativas; e por outro,
objectividade no planeamento e
utilização dos recursos disponíveis.
Isto é particularmente relevante, por
quanto tem sido amplamente
demonstrada a competitividade da
medicina privada a custos globais
eventualmente menores que no sector público.
2° - Equidade no acesso: Um
serviço de Saúde com cobertura
universal é um dever moral e um
imperativo de solidariedade. Entre
nós, como em outros países o sistema público foi e continua a ser insuficiente, e por esse facto, surgiram
outros sistemas alternativos, como
os sub-sistemas restritos a grupos
sociais determinados, como nas an-
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tigas empresas públicas estatais,
Ministérios, bancários, etc. ou privados, dependentes da capacidade
financeira individual , "per se" ou
apoiada em seguro de saúde.
A prossecução de equidade seria
facilitada pela instituição de seguro
nacional de saúde, com dotação
específica, autónomo da Segurança
Social, válido para todos os componentes do sistema de saúde, público
e privado. Este seguro, dentro de
limites de despesa definidos previamente, e de acordo com o escalão
fiscal do contribuinte, financiaria os
custos da medicina curativà, seria
administrado pelo cidadão contribuinte, no exercício pleno do
seu direito e liberdade de escolha,
dentro e fora do Serviço Nacional de
Saúde: Poderia ser complementado
por seguro adicional, para quem o
desejasse, e para aqueles concidadãos sem recursos, e isso é hoje
possível identificar com maior rigor,
e sem a humilhação dos antigos
"atestados de pobreza", o serviço
seria gratuito.
Uma medida desta natureza teria
vantagens essenciais; a primeira,
reduzir a sobrecarga que submerge
actualmente o sistema público,
dando-lhe fôlego para se reorganizar; em segundo lugar, proporcionar competitividade no sistema,
que passaria a disputar um "bem
económico" - o doente - o que
obrigaria a gestão rigorosa. Em
terceiro lugar, fomentaria a equidade
no acesso e transparência na
administração dos recursos públicos,
alicerces do exercício democrático
em sociedade aberta e pluralista. A
evolução seria para um Sistema
Nacional de Saúde e não apenas
um Serviço Nacional de Saúde, com
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"Coragem política e visão nova, livre de
dogmas e mitos do passado, são requisitos
indispensáveis para uma verdadeira mudança!"
capacidade de oferta ampla, em que
a diferença público e privado, tenderia
a esbater-se, bem como, a desigualdade social que hoje subsiste,
no acesso aos cuidados de saúde
mais diferenciados. Caminhar-se-ia,
desse modo, para uma verdadeira
democratização do acesso à
Medicina Curativa, assente na
exigência dos cidadãos , sem o
paternalismo "protector" do Estado,
o qual, não impede, que no actual
sistema público, sejam os mais
desfavorecidos também os mais
prejudicados.

3°· Separação de Funções: O
Estado proprietário, empregador, financiador e consumidor, através do
Ministério da Saúde, conduziu a "promiscuidade", como foi reconhecido
por observadores de todos os
quadrantes políticos. Esta realidade
não permite selecção e competitividade na gestão, é geradora de cumplicidades funcionais e priva o Estado de efectiva independência e capacidade de escolha de serviços. O
tempo histórico destas grandes organizações públicas, sem rosto,
dominadas por uma burocracia instalada, reclamando-se "virtuosamente" do bem público, está ultrapassado!
E, o meu Amigo, mais uma vez,
tinha razão. Os serviços públicos
tiveram que se adaptar a estas realidades, como aconteceu na maior
parte dos sectores económicos, com
dificuldades, mas incomparavel-
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mente com maior eficácia e equidade
que os sistemas colectivistas do passado recente. Reduzir o papel do
Estado, de interventor e proprietário,
para regulador e árbitro, de modo a
garantir qualidade e a dimensão social aos mecanismos de mercado,
será o objectivo.

4°- Fomento de Meritocracia: O
SNS actual tem uma gestão de recursos humanos burocrática, pouco
estimulante da iniciativa e que não
distingu&o mérito; nivela pelo denominador comum! Os factores responsáveis por esta situação são múltiplos; pletora de funcionários enquadrados por regras e hábitos de função
pública, com todo o peso de imobilismo, burocracia, conduzindo a ineficiência na formação e rentabilização dos seus quadros profissionais,
médicos e outros, e ausência de estímulo.As carreiras actuais não constituem um verdadeiro sistema nacional de formação profissional e educação pós-graduada, capazes de
promover e seleccionar "meritocracia"; tornaram-se uma teia burocrática, cujo objectivo prioritário é a obtenção de "passaporte" para um lugar
de quadro permanente de função
pública.
Promover e compensar a qualidade profissional, a iniciativa e a dedicação e, portanto, reformular as carreiras profissionais, estimular educação profissional continuada e certificada! serão traves mestras duma
reforma séria.
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52 - Participação: A partilha de
poder com os cidadãos, interessando-os directamente no exercício de
decisão política e administrativa é
um dos grandes desafios actuais.
Interessar a comunidade para participação responsável na gestão
pública, da Saúde, à Educação, aos
Transportes, Energia, Ambiente, etc.,
é um problema vital para a sobrevivência da sociedade livre e
democrática. Em artigo recente,
António Barreto glosou o tema para
a Educação; os mesmos pressupostos se podem aplicar na Saúde, onde
o envolvimento directo da Comunidade na gestão das organizações
de Saúde, na definição e adequação
dos seus objectivos perante especificidade local e/ou regional , é uma
necessidade urgente. As vantagens
duma' organização nacional para a
salvaguarda da qualidade e para uma
verdadeira integração funcional harmoniosa dos diferentes níveis de
actuação profissional são indiscutíveis, mas o benefício duma participação directa dos cidadãos ou
seus representantes na gestão local, parece óbvia.
A Reforma da Saúde, segundo os
pressupostos mencionados poderá
ser mais eficaz e económica, que o
reforço exclusivo do modelo público
de prestação de serviços. Já depois
de escritas estas reflexões, anunciaram-se propostas de mudança.
Acção simbólica, ditada pela necessidade política e por compromisso ideológico, ou efectivamente uma
viragem para o futuro? Coragem
política e visão nova, livre de dogmas e mitos do passado, são requisitos indispensáveis para uma verdadeira mudança!

OPINIÃO
Contenção de custos

Racionalizemos para que não
nos imponham o racionamento
Racionalizar os gastos do
Serviço Nacional de
Saúde sem prejudicar os
doentes. É a proposta do
Prof. Doutor H. Carmona
da Mota, que neste artigo
de opinião defende ser
urgente racionalizar os
custos com os cuidados

contenção das despesas
públicas poderá representar tanto uma ameaça à
eficácia do Serviço Nacional de Saúde (SNS) como uma
ocasião para racionalizar a activi dade médica com uma justa redução
de gastos supérfluos. Em vez de
lamentar dificuldades, há que tentar
transformá-las em oportunidades.
Propo)lho que aproveitemos esta
situação para, sensatamente, racionalizarmos os gastos sem prejudicar os doentes.

A

de saúde. Até porque,
A - Medicamentos

alerta o autor, é melhor
tomar medidas "antes que
nos imponham um tosco
racionamento dos gastos".

Prof. Doutor H. Carmona
da Mota
Professor da Faculdad e de Medicina de
Coimbra e Director de Serviços do
Hospital Pediátrico
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Em treze anos (1985/1998) os
encargos do SNS com medicamentos decuplicaram. (Público, 20
de Janeiro de 2001 ); em 1998
esses encargos representaram 40
contos por habitante.
Os portugueses gastam muito
em medicamentos. "Per capita ",
só os EUA, a Alemanha e a França
gastam mais; relativamente ao
PIB, não há país que gaste mais
- um paraíso para as empresas
farmacêuticas ... pena ser tão pequeno.
Entre outros factores, há que
considerar o número de delegados das empresas farmacêuticas
- 1 para cada 7 médicos do SNS
- uma exorbitante força de
pressão consumista.
Os medicamentos represen-
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tam 1/7 dos gastos públicos mas
1/4 dos gastos privados. OECD
Economic Surveys, Portuga/ 1998.
Portugal foi o terceiro da União
Europeia onde mais antibióticos
se venderam em ambulatório, e o
primeiro a comprar quinolonas,
um dos antibióticos mais caros e
de indicações mais estritas. Em
Portugal, as quinolonas foram o
2° grupo de antibióticos com maior
volume de vendas em ambu latório, ultrapassando os macrólidos (os antibióticos mais frequentes na Áustria) , as tetraciclinas
(os antibióticos mais frequentes
na Finlândia) , as cefalosporinas
e até as penicilinas clássicas (os
antibióticos mais frequentes na
Dinamarca e Suécia). Cars O,
Molstad S, Me/ander A. Variation
in antibiotic use in the European
Union. Lancet 2001;357:1851-3.
Os antibióticos que cem portugueses compraram todos os dias,
em ambulatório, dariam para três
doses individuais diárias (três vezes
mais que a Holanda; duas vezes a
da Alemanha); serão necessários?
As quinolonas que mil portugueses compraram todos os dias,
em ambulatório, com receita médica,
dariam para três doses individuais
diárias (vinte vezes mais que a
Dinamarca) ; mais de uma dose diária
de quinolonas por cada aldeia
portuguesa? Custa a crer!
\
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Um milhão de unidades de Aero
OM por ano (Público, 27 de Junho
de 2001 ). Será possível que cada
lactente português necessite de
1Ofrascos dum medicamento?
Esse medicamento, dito o "vício
dos bebés" não será, antes, o
"vício" das mães ("A fama da
emulsão oral Aero OM é de tal
ordem que algumas mães, no
saco preparado para a maternidade, por entre fraldas e biberões, levam já um frasquinho das
doces gotas cor-de-rosa para
amenizar as atribuladas primeiras noites" ou dos pediatras que
receitam "as gotas cor-de-rosa ...
por acreditar que .. . além de ajudar à expulsão dos gases, por ser
doce, proporciona bem-estar às
crianças e alívio aos pais"? (Público, 27 de Junho de 2001).

8- Exames
complementares
Qual a redução que se imagina
se só se pedirem os exames cujos
resultados será de esperar nos ajudem a decidir? Qual o exame complementar "de rotina" de utilidade provada? Exames indispensáveis são
os que se espera sejam úteis para
confirmar ou afastar uma prévia
hipótese clínica plausível.
Só isto, que é boa prática médica e que aumenta consideravelmente
a fiabilidade dos resultados desses
exames, conduziria paralelamente a
uma diminuição considerável dos
custos dos "cuidados de saúde",
nomeadamente os que se somam
aos gastos do SNS.
Mais de 50 por cento das análises clínicas, cerca de 55 por cen-
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to dos exames radiológicos, à volta de 62 por cento das endoscopias digestivas, cerca de 78 por
cento das electroencefalografias
e perto de 90 por cento das
sessões de hemodiálise e 75 por
cento dos actos de medicina física e reabilitação são asseguradas pelo sector convencionado.
Público, 25 de Abril de 200 1.

se poderiam poupar, se se usassem
critérios sensatos? Em crianças, não
está provado que a utilização de um
medicamento tópico (EMLA) seja um
processo analgésico mais eficaz que
a água açucarada ou a clássica distracção (Acta Paediatr 2001). Salvo
em cuidados intensivos, estará provada a utilidade da monitorização
contínua de parâmetros vitais?

É claro que esta estratégia im-

E - Horas extraordinárias

põe um maior cuidado e maior número de consultas, o que é razoável
propor, dados os valores nacionais.
A densidade médica em Portugal
(3 médicos por mil habitantes),
só é superada pela da Itália, Espanha, Grécia e Alemanha.
O número de consultas médicas
em Portugal (3.2 ''per capita" em
1995) é mais baixo que o dos
países de referência (5 .3 a 12.8),
mas o número de prescrições por
consulta é alto (6.2, só ultrapassado pela França). OECD Economic Surveys, Portugal 1998
Quanto menos consultas se
fazem, mais medicamentos se prescrevem? Quanto menos diálogo,
mais droga?

Se só se sancionarem os regimes
de trabalho extraordinário que não
possa ser feito normalmente ou por
acordos entre instituições; se só se
sancionar um regime de "presença
física" quando tal seja indispensável
e não haja alternativa, creio que os
resJ?ectivos gastos se reduzi riam
substancialmente.
No ano 2000, gastaram-se 120
milhões de contos em horas extraordinárias (sensivelmente o
orçamento total do Ministério da
Justiça). O orçamento da Saúde
consome sozinho 80 por cento
do IRS. LUIS MIGUEL VIANA
Público, 19 de Abril de 2001.

C - Ambulâncias
Se as ambulâncias só transportassem os doentes em função da
sua necessidade , creio que os
respectivos gastos se reduziriam
substancialmente.

D- Material "clínico"
Quantas luvas "cirúrgicas", seringas, agulhas, sistemas, monitores
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"É urgente racionalizar
os custos com os
cuidados de saúde
antes que nos
imponham um tosco
racionamento dos
gastos"

FÓRUM
Relatório

·-

"Atendimento e Humanização"
vasculhados pela
Inspecção-Geral da Saúde
Uma mera "súmula de lugares comuns e verdades evidentes de todos
conhecidas". É uma das críticas que a Secção Regional do Sul da Ordem
da Ordem dos Médicos sobre o conteúdo do relatório da Inspecção-Geral
de Saúde sobre o "Atendimento e Humanização". Conheça o essencial do
relatório, elaborado no âmbito do Plano de Actividades dos Serviços da
Inspecção-Geral da Saúde, e a posicão da SRS.

I

oâmbitodoPianodeActividades dos Serviços
de Inspecções e Auditoria de Gestão da Ins-

pecção-Geral de Saúde aprovado
para o ano de 2000, foram efectuadas inspecções temáticas sobre
"Atendimento e Humanização",
incluindo acções de reavaliação e
acompanhamento em dezassete
Centros de Saúde em todo o país.
Uma das conclusões do documento aponta que "em termos de
pontualidade, os atrasos dos médicos são uma constante cronicamente instalada. Entretanto, o
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos põe em causa a
competência dos inspectores que
se devem abster de "gastar o dinheiro dos contribuintes em
acções inconsequentes e desestabilizadoras do trabalho alheio".
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Segundo a Inspecção-Geral de
Saúde, as acções realizadas tiveram
como principal objectivo verificar as
"condições de acolhimento, atendimento e assistência dispensados aos
utilizadores dos Centros de Saúde,
particularmente nos aspectos da "humanização e da qualidade dos
serviços prestados", dos quais foram
elaborados relatórios, que foram submetidos à apreciação superior.
O referido documento atesta que
salvaguardando as especificidades
próprias de cada estabelecimento de
saúde, importa salientar, sinteticamente, as principais insuficiências e
anomalias detectadas, recomendam
medidas globais adequadas e enquadradas. Embora de um modo
geral, se possa dizer que as instalações onde se encontram a funcionar os Centros de Saúde apresentam condições razoáveis para poderem responder às necessidades dos
utentes com qualidade na prestação
de cuidados de saúde.
Relativamente aos recursos hu-
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manos, o relatór io da Inspecção-Geral de Saúde reconhece que "o
número de médicos de família é insuficiente", o "número de enfermeiros
disponível não possibilita uma actividade estruturada em equipas multidisciplinares de saúde" e o "número
de administrativos não possibilita um
apoio organizacional mais eficaz", e,
manifesta "carências da formação
profissional", assim como pela não
qualificação desses funcionários.
Refere ainda o documento que
"não há uma planificação horária",
"incumprimento quase generalizado
dos horários médicos superiormente
fixados e devidamente autorizados";
"inexistência de suportes documentais uniformizados e de mecanismos eficazes de controlo da
assiduidade e da pontualidade", e em
termos de pontualidade, "os atrasos
por parte dos médicos são uma
constante cronicamente instalada".
Reconhece o relatório de que "ainda há Centros de Saúde em que um
número significativo de utentes não
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·tem médico de família atribuído", "de
que são frequentes e sucessivas desmarcações de consultas por manifesta falta de planificação", sistemas de
marcação de consultas pouco eficientes", oferta ao nível hospitalar
insuficiente no que toca às consu ltas
de especialidade e/ou meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e "excesso de tempo de espera".
No que respeita à qualidade da

assistência prestada no Ambulatório
os inspectores reconhecem a "inexistência de uma cultura de trabalho
em equipas multidisciplinares de
saúde"; "não se evidenciaram, num
número algo significativo de médicos,
posturas de rigor no que concerne
aos registos clínicos" (por vezes, nem
sequer são efectuados quaisquer
registos clínicos) .
Reconhece o documento a ne-

cessidade da dotação de mais médicos de família ; alargamento do
período normal de funcionamento dos
Centros de Saúde; mais rigor nos
mecanismos de controlo da assidui dade e pontualidade; maior respeito
aos doentes; maior rigor nos registos
clínicos por parte dos médicos;maior
atenção aos cuidados domiciliários,
e, auscultação periódica dos utentes
sobre o seu grau de satisfação.

ace a estas e outras conclusões, o Conselho Regional do Sul da Ordem dos
Médicos analisou o relatório tendo
concluído tratar-se de um documento síntese que pretende em 14 páginas dactilografadas, das quais
duas de preâmbulo e uma com a
listagem de entidades a enviar, elencar as insuficiências globais de um
conjunto de Centros de Saúde analisados.
O mencionado relatório, que teve
grande destaque na comunicação
social após a tradicional ·~uga de
informações", é uma súmula de
lugares comuns e verdades evidentes de todos conhecidas que não
uma qualquer reflexão mais aprofundada.
As situações encontradas, na
sua esmagadora maioria fruto de
incompetência de cadeias hierárquicas de natureza administrativa
do Ministério da Saúde, são por
demais conhecidas.
Mostrando uma incompreensão
absoluta pela prática médica, que
aliás este departamento ministerial
já nos habituou , propõem-se
medidas inúteis e ineficazes de

controlo de horários de entrada sem
que nada seja mencionado sobre a
qualidade do acto médico praticado.
Compreende-se a incapacidade do
corpo de inspectores para se
pronunciar sobre matérias que
transcendem o seu âmbito de
conhecimentos.
Produzem-se recomendações
risíveis como sejam aumentar o
número de médicos de família e hospitalares, como se eles existissem
desempregados ao virar de cada
esquina e por um passe de mágica
fosse possível contratá-los.
Propõem-se medidas como a do
reforço de Apoio Domiciliário Integrado e outras verdades lapacianas
sem, obviamente se explicar o como
da implementação de tais medidas.
É neste particular notório que
seja dado destaque à auscultação
da satisfação dos utentes e da promoção do Gabinete do Utente e do
Livro de Reclamações.Cada um fala
do que sabe e lhe diz respeito, pena
é que pretenda fazê-lo com uma
autoridade técnica que tão confrangedoramente revela não possuir.
Em conclusão resta ao Conselho Regional do Sul da Ordem dos

Médicos: - Concordar com a conclusão nº 6 do mencionado relatório
que se transcreve:

F
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"Para além das deficiências detectadas e das propostas elaboradas cumpre igualmente realçar
a necessidade de garantir uma
maior dignificação do papel do
médico de família, o qual deverá
estar em consonância com a
função que lhes cabe desenvolver no contexto da prestação de
cuidados de saúde às populações e a importância que se lhe
encontra inerente quer em termos assistenciais quer em termos de prevenção".
- Sugerir que as estruturas dependentes do Ministério da Saúde se
atenham ao seu âmbito específico
de competência, contribuindo para
um real progresso dos cuidados de
saúde prestados aos cidadãos, abstendo-se de gastar o dinheiro dos
contribuintes em acções inconsequentes e desestabilizadoras do trabalho alheio.

FÓRUM
Qualidade

·-

((Fórum: Electividade dos Modelos
da Qualidade na Saúde,,

O impacto da avaliação
externa nas unidades
da saúda
A avaliação externa das
instituições de saúde
tenderá a ocorrer, mais
cedo ou mais tarde, em
todos os países do
Mundo.

Ordem dos Médicos organizou no passado dia 31 de
Maio um Fórum subordinado ao tema " Efectividade
dos Modelos da Qualidade na
Saúde••. Com esta iniciativa que se
deveu em grande parte ao Conselho
Nacional da Qualidade da Ordem
dos Médicos pretendeu-se oferecer
aos médicos presentes informação
e formação na área da Qualidade.
Esta é, aliás, uma das missões deste
órgão consultivo que «serve de elo
de ligação ou de elemento facilitador•• entre os serviços que pretendam enveredar por qualquer forma
de avaliação externa e as entidades
que a executam.
Durante a sessão foram apresentados dois processos de avaliação da
qualidade: o modelo do «European
Foundation for Quality Management

A
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aplicado à saúde» (EFQM), que tem
cerca de dez anos; e o modelo da
Acreditação da Joint Comission Internacional (JCI), que conta com 50
anos.
O fórum contou ainda com a presença da coordenadora executiva do
Consórcio Brasileiro de Acreditação
de Sistemas e Serviços de Saúde
que veio falar da experiência brasileira e da cooperação estabelecida com
a JCI.
Em representação do EFQM esteve o Dr. Michael Perides, coordenador para o sector da saúde daquele organismo, que enumerou os vários passos para atingir um modelo
de excelência do ponto de vista organizacional. Foi dado grande ênfase
ao diagnóstico dos problemas que
atingem as instituições, com um
enorme contributo da auto-avaliação.
Aquele especialista destacou, ainda, algumas soluções para áreas
identificadas como problemáticas.

O impacto da acreditação
nas instituições de saúde
norte-americanas
O Dr. Paul van Ostenberg, director executivo de Acreditação da Joint
Comission lnternational (JCI), apre-
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sentou, pela primeira vez em Portugal, aquele que é considerado o
sistema de qualidade mais antigo do
mundo vocacionado para a saúde, e
que conta com 50 anos de existência. A preocupação com as questões
da qualidade é um imperativo desde
há longo tempo nos EUA. A razão é
simples: há uma discriminação efectuada pela propria população que
tende a escolher para a prestação
de cuidados de saúde, regra geral ,
as unidades de saúde acreditadas.
Do ponto de vista do financiamento,
as instituições e os profissionais de
saúde que cumprem determinados
parâmetros ou indicadores de saúde
recebem incentivos pelo bom trabalho. Por sua vez, os pagadores - entidades seguradoras ou outras- norteamericanas, nos contratos que realizam com instituições de saúde têm
em conta se as unidades são ou não
acreditadas e isso influi no pagamento.
A maior parte das entidades pagadoras - sendo que isso é muito
notório nos EUA - reconhece que há
mais valias decorrentes de um processo de acreditação para uma instituição de saúde, nomeadamente,
«é estimulada a melhoria dos cuidados prestados aos pacientes•• , «há
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um aumento da eficiência e uma
redução dos custos ", «há um fortalecimento da confiança do público»,
«regista-se uma melhoria da gestão
dos serviços de saúde, e há «melhores práticas", entre muitos outros
aspectos, defendeu o Dr. Paul van
Ostenberg.

A experiência brasileira
no campo da acreditação
A Acreditação dos primeiros hospitais brasileiros teve lugar em 1999.
O culminar desse processo só foi
possíve l porque em 1994 surgiu
naquele país o primeiro Programa de
Avaliação e Certificação da Qualidade em Saúde que viria a dar lugar
quatro anos mais tarde ao Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA)
de Sistemas e Serviços de Saúde.
De passagem por Portugal, a
Profª Maria Manuela dos Santos,
coordenadora executiva do CBA,
revelou a importância da cooperação que aquela entidade estabeleceu com a Joint Comission Interna-

cional (JCI) a qual permitiu o desenvolvimento de um importante aliado:
o Manual Brasileiro de Acreditação
Hospitalar com acompanhamento
permanente de consultores da JCI.
Esta colaboração possibilitou «Otreino de profissionais do CBA na sede
da JCI durante um mês, acompanhando 11 acreditações nos EUA»;
«a participação de consultores da
JCI no treino de avaliadores e técnicos brasileiros que viriam a ser responsáveis pela avaliação no Brasil »;
e, ainda, «O estabelecimento de um
acordo internacional para acreditação internacional conjunta ». Em
suma, uma cooperação muito proveitosa para os congéneres brasileiros.
A Profª Maria Manuela dos Santos referiu .que as várias etapas que
culminam com o processo de Acreditação são bastante complexas. A
título de exemplo, o Manual Brasileiro
de Acreditação Hospitalar contempla cerca de 160 padrões distribuídos por dez funções. Em termos
organizacionais, visa: a melhoria do
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desempenho da organização; a liderança ; a gestão dos recursos humanos, dos campos clínicos, de enfermagem e da informação; a vigilância, a prevenção e o controlo das infecções hospitalares. Do ponto de
vista dos cuidados a prestar aos
utentes, este instrumento de Acreditação avalia, entre outros aspectos,
os cuidados prestados, o acesso e a
continuidade da prestação. Não é de
estranhar que a conformidade com
os paradigmas se obtenha ao fim de
quase dois anos, no caso de um hospital de «médio ou grande porte ».
«Este não é um processo rápido
pois pressupõe a mudança de atitudes das pessoas e da instituição.
Por sua vez, o contingente que deve
ser atingido ronda os 70%, de modo
a que se obtenha um resultado eficaz e dmadouro. Todas as regras são
conhecidas, o que pretendemos é
avaliar o desempenho da instituição, , comentou esta especialista em
Saúde Pública.
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FansKa é um hos.piral público com um modelo de gesriío ino,·ador que precende admitir para os sew quad ros:

MEDICOS DE MEDICINA INTERNA E ONCOLO
Para amor fiuJiiics no Serviço do Urgência Geral. M«<icina lnttma • Oncolosia

OFERECEMOS
• Entrada Imediata e celebração
de Contrato Individual de Trabalho Permanente
• Férias: 22 dia útei
• Formacão: 15 dias pago
• Possibilidade de participar em projectos de investigação protocolada
• Promoção na Carreira fédica
• Possibilidade de alojamento ub idiado em re idência com outro colega
• guro de Acidentes de Trabalho
• Seguro de Vida e eguro de Respon abilidade Civil
• Enquadramento na e trutura de Acordo de Empr a celebrado com indicato
• Integração em projecto de Acreditação da Qualidade (King' Fund)
O u tras in formações:
O H ospical esr:.í si tu ad o a lO minutos do ce ntro d e Lisboa e é uma instit u ição que comemorou
cinco anos Je id :1de e esr:i t m processo de Cen ificaçJo da Qualidade pelo King 's Fu nd

En v iar c u rric ulu m para:
Direccão Clínica Ho s pita l Amadora/S intra , Sociedade Gestora, S. A.
272 0-27 6 AMA D O R A • PO RTUGAL
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FÓRUM
Medicinas Alternativas

Direitos do Consumidor
Na sequência de informações facultadas à Ordem dos Médicos, o
Departamento Jurídico elaborou um documento em que alerta os médicos
para os riscos de determinadas campanhas. Em causa a publicitação e
venda de produtos relacionados com as denominadas "medicinas
alternativas". Para sua defesa aqui ficam os cuidados a ter quando
confrontado com este tipo de campanhas.

Conselho Regional do Sul
tem sido alertado para o
facto de, alguns colegas
serem abordados tele fonicamente, sendo informados de
terem sido contemplados ou seleccionados para receber, em local indicado por uma determinada empresa, um envelope numerado, que presumivelmente conterá uma "oferta".
Apurou-se, também, que uma certa campanha envolvia a publicitação
e venda de produtos relacionados
com as ditas "medicinas alternativas".
Esta é uma das abordagens típicas de muitas empresas que, com
práticas agressivas e menos claras
apenas pretendem que o consumidor se dirija às suas instalações e aí
adquira o produto que tem para lhe

I

vender, designadamente, ao caso,
algo que se prende com a "homeopatia".
Independentemente da situação
supra referida, chamamos a atenção
dos colegas para a prática de processos de aliciamento enganosos
que, no nosso entender, são violadores das regras da boa fé tanto na
fase de negociação como na de ceie-
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bração dos contratos.
Assim : NÃO ASSIN E NENHUM
CONTRATO OU QUAISQUER
DOCUMENTOS, sem antes ler o
clausulado ou o que está escrito,
impondo-se que os mesmos estejam
redigidos em língua portuguesa.
PONDERE CUIDADOSAMENTE
os prós e contras antes de decidir
assinar qualquer documento ou contrato. LEMBRE-SE, OS CONTRATOS SÃO PARA CUMPRIR, no entanto, a Lei nº 24/96 de 26 de Abril
designada Lei de Defesa do Consumidor, estabelece o direito de retractação, ou seja, o consumidor tem
o direito de denunciar o contrato, desde que o faça por meio de carta registada com aviso de recepção, no prazo de 7 dias úteis contados da recepção do bem ou da assinatura do
contrato.
Por último, importa referir que recentemente, através da aprovação
em Conselho de Ministros, do Decreto-Lei nº 143/2001 , de 26 de Abril ,
foi transposta para a ordem jurídica
interna a Directiva nº 97/7/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho,
relativa à protecção dos consumi-

PONDERE
CUIDADOSAMENTE
os prós e contras antes
de decidir assinar qualquer
documento ou contrato
dores em matéria de contratos celebrados à distância, onde se incluem,
os contratos ao domicílio e equiparados, bem como, outras modalidades
contratuais de fornecimentos de
bens e serviços.
Neste diploma, que entrará em
vigor no próximo dia 26 de Maio, estabelecem-se, ainda, como ilegais,
determinadas formas de vendas de
bens ou serviços que assentem em
processos de aliciamento enganosos
ou em que de alguma forma o consumidor possa sentir-se coagido.
Se quiser ter acesso a este diploma em versão integral , poderá consultar a página do Departamento
Jurídico da Secção Regional do Sul
no site da Ordem dos Médicos.
O Departamento Jurídico da Secção
Regional do Sul
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FÓRUM
Legislação

Diplomas publicados
em Junho da 2001
1ª Série
Decreto-Lei n° 176/2001, do Ministério da Saúde, de 1 de Junho:
Introduz alterações ao Decreto-Lei n°
505/99, de 20 de Novembro, que aprovou o regime jurídico de licenciamento
das unidades privadas de diálise.
Portaria n° 577/2001, dos Ministérios
da Economia e da Saúde, de 7 de
Junho:
Determina que os medicamentos genéri. cos, como tal -considerados no artigo
19° do Decreto-Lei n° 72/91 , de 8 de
Fevereiro, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n° 242/2000,
de 26 de Setembro, fiquem sujeitos ao
regime especial de preços estabelecido
pela presente portaria. É revogada a
Portaria n° 623/92, de 1 de Julho.
Portaria n° 603/2001, do Ministério
da Saúde, de 11 de Junho:
Fixa os emolumentos devidos ao
Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência pelos actos relativos ao licenciamento, remodelação e
alargamento da capacidade e vistorias
das unidades privadas que actuam na
área da toxicodependência.

Eleições -

Portaria n° 609/2001, do Ministério
da Saúde, de 20 de Junho:
Fixa os quantitativos a pagar pelos
utentes dos serviços prestados pela
Direcção-Geral da Saúde nos procedic
mentos da comercialização e de controlo da rotulagem dos alimentos dietéticas destinados a fins medicinais específicos.
Decreto-Lei n° 194/200, do Ministério
da Saúde, de 26 de Junho:
Cria e aprova os estatutos do Instituto
de Gestão Financeira da Saúde e do
Instituto para as Redes de Informação
da Saúde.
Resolução do Conselho de Ministros n° 75/2001 J de 28 de Junho:
Reconhece o sector do medicamento e
da indústria farmacêutica como de interesse estratégico para Portugal , quanto à sua existência e quanto à necessidade do seu desenvolvimento, e define condições de apoio à investigação.

28 Série
Portaria n° 994/2001 (2a série), do
Ministério da Saúde, de 1 de Junho:
Estabelece as condições de prescrição,

fornecimento, utilização e comparticipação do medicamento.
Despacho conjunto n° 484 I 2001,
(2a série), dos Ministérios do Planeamento, da Educação e da Saúde, de
1 de Junho:
Altera a composição do Conselho Nacional de Oncologia fixado pelo despacho conjunto n° 748/2000, publicado no
Diário da República, 2a série, n°167, de
21 de Julho de 2000.
Despacho n° 12 624/2001 (2a série),
do Gabinete do Secretário de Estado
da Saúde, de 19 de Junho:
Aprova o modelo de receita médica
destinado à prescrição de medicamentos, incluindo manipulados, no âmbito
do SNS.
Despacho no 12 890/2001, do Gabi·
nete do Secretário de Estado dos
Recursos Humanos e da Modernização da Saúde, de 22 de Junho:
Para efeitos de aplicação do disposto
na alínea b) do n° 1 do art0 9 do
Decreto-Lei n° 112/98, de 24 de Abril,
estabelece quais os estabelecimentos
de saúde e especialidades carenciados.

7riénio 2002/2004

Anúncio
os termos dos artºs 5º e 6º
do Regulamento Eleitoral,
o Conselho Nacional Executivo anuncia que fixou a data das
eleições para os órgãos sociais da
Ordem dos Médicos, relativamente
ao triénio 2002/2004, para o dia 12
de Dezembro de 2001.
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Os órgãos sociais a eleger são:
• Presidente da Ordem dos Médicos;
- Mesas das Assembleias Regionais
do Norte, Centro e Sul;
- Conselhos Regionais do Norte,
Centro e Sul;
- Conselhos Disciplinares Regionais
do Norte, Centro e Sul;
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- Conselhos Fiscais Regionais do
Norte, Centro e Sul;
- Mesas das Assembleias Distritais;
- Conselhos Distritais e
- Membros consultivos dos Conselhos Regionais do Norte, Centro
e Sul.
Lisboa, 17 de Julho de 2001

O Conselho Nacional Executivo

FÓRUM
Fiscalidade

Consultaria Fiscal
As alterações de natureza fiscal que abrangem os
chamados "recibos verdes" têm implicações nos
médicos que desenvolvem a sua actividade por conta
própria no regime simplificado. Aqui ficam os
esclarecimentos e os exemplos.

IRS
Os médicos que exerçam
actividade por conta própria ("recibos
verdes") no regime simplificado, a
partir de 1 de Janeiro de 2001 , não
necessitam de documentar e arquivar
as despesas efectuadas porque todas
a que respeitem a essa actividade
são atribuídas automaticamente e
no valor correspondente a 35% do
total dos respectivos proveitos.
EXEMPLO
-Total anual dos "recibos verdes" ...
.. .... ........ ...... ... ... .2. 000 contos.
-Total dos custos (35% x 2.000
contos) .. ...... .. .. .... .. . 700 contos.
-Total sujeito a tributação (65% x
x 2.000 contos) ..... .. ... 1.300 contos

retenção na fonte efectuada (25%)
quer o crédito de imposto por dupla
tributação económica, que representa
cerca de 60% do correspondente
IRC pago pela sociedade que distribui
os lucros (dividendos) .

partir de 1 de Janeiro de 2001 , são
obrigatoriamente englobados para
efeitos de determinação da taxa
aplicável.
- Totál dos rendimentos tributáveis
.... ..... 6.900 contos (taxa 34%)
- Total dos dividendos .. 1.500 contos
- Total de todos os rendimentos ........ .
8.400 contos (taxa 38%)

Apresenta-se a tabela simplificada das taxas do IRS aplicáveis
aos rendimentos auferidos no ano
de 2001 (ver tabela 1).

A taxa aplicável ao rendimento
tributável será 38% x 6.900 contos.
No entanto, os sujeitos passivos
podem, se assim o entenderem ,
proceder ao englobamento dos
dividendos para efeitos de liquidação
do IRS e, neste caso, terão direito a
deduzir à respectiva colecta quer a

No caso de sujeitos passivos
casados o rendimento colectável é
dividido por 2 (quociente conjugal) e
a taxa aplicável é a correspondente
ao montante calculado:
- Total do rendimento.. ..... 13.000
contos

Tabela 1 - Escalões de Rendimento Colectável para o Ano de 2001
Pelo contrário, os médicos que
optem pelo regime de contabilidade
organizada ou estejam obrigados
legalmente a esse regime , devem
obviamente continuar a conservar os
documentos relativos aos encargos
suportados , tendo em vista a
documentar a sua contabilidade.
O 1o pagamento por conta ,
quando devido, deve ser pago até ao
dia 20 DE JULHO.
Os rendimentos de dividendos
pagos ou postos à disposição, a
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Rendimento colectável
(em contos)

Taxa (0 o)

Parcela a abater
(em contos)

Até800

12

>800a 1210

14

16

> 1210a3000

24

137

> 3 000 a 6900

34

437

> 6 900 a 10.000

38

713

> 10.000

40

913
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Quociente conjugal (23.000:2) .... .... .. ..
6.500 contos
Taxa aplicável........ 34% x 6.500 x 2
Na aquisição de PPR's (Planos
de Poupança Reforma) os sujeitos
passivos com menos de 35 anos
beneficiarão de um acréscimo de
1O% enquanto que nos sujeitos
passivos com idades entre os 35 e
os 50 anos, esse benefício é de 5%,
'
relativamente
às entregas efectuadas
a partir de 2001 .
Os ganhos resultantes da
alienação onerosa de partes sociais
e de outros valores mobiliários,
designadamente acções e quotas
adquiridas após 1 de Janeiro de
2001, serão consideradas em:
- 75% quando detidos por menos de
12 meses
- 60% quando detidos por período
entre 12 e 24 meses
- 40% quando detidos por período
entre 24 e 60 meses
- 30% quando detidos por período
igual ou superior a 60 meses.
As mais-valias realizadas
inferiores a 200 contos estão
excluídas da tributação, mas será
obrigatório o seu englobamento para
efeitos de determinação da taxa a
aplicar aos restantes rendimentos.
Os ganhos resultantes da
alienação onerosa de acções e quotas adquiridas antes de 1 de Janeiro
de 2001 e detidas durante menos de
12 meses, são tributadas autonomamente à taxa de 10%, sem
prejuízo da opção pe lo englobamento, tal como sucedeu até 31
de Dezembro de 2000.

EURO
O pagamento dos impostos poderá
ser efectuado em escudos ou em
euro independentemente da moeda
em que sejam apresentados os

documentos fiscais, em qualquer das
Tesourarias da Fazenda Pública.
A taxa de conversão entre o euro
(EUR) e o escudo (PTE) foi fixada
em 1EUR =200,482 PTE.
A conversão de escudos em euro
implica a divisão da importância em
escudos pela respectiva taxa de
conversão:
10.000$00: 200,482 = 49,88 EUR
A conversão de euro para escudos
implica a multiplicação do valor em
euro pela respectiva taxa de
conversão:
160 EUR x 200,482 = 32.077$00
Cada euro subdivide-se em cem
unidades designadas "cent", as quais
constituirão o mais pequeno valor a
contabilizar ou a pagar.
Os montantes convertidos para o
EURO, deverão ser arredondados
por excesso ou por defeito, para o
"cent" mais próximo:
125,414 --------- 125,41 EUR
125,415 --------- 125,42 EUR
As sociedades por quotas não podem
ser constituídas com um capital inferior a 5.000 euros nem posteriormente o seu capital pode ser reduzido
a importância inferior a essa
(1 .002.41 0$00) e, bem assim, os
estabe lecimentos individuais de
responsabilidade limitada.
A partir de 17 de Dezembro de
2001, as instituições de crédito
poderão distribuir pelos particulares
moedas até ao valor de 1O euros
(2.005$00), sendo que as mesmas
somente poderão ser utilizadas em
transacções, a partir de 1 de Janeiro
de 2002.
A partir de 31 de Dezembro de
2001 , deverão as instituições de
crédito sempre que possível, deixar
de fornecer notas e moedas em
escudos.

A partir de 1 de Janeiro de 2002
a maioria de ATM's distribuirá notas
de 5, 1O, 20 e 50 euros, devendo o
processo de conversão estar
concluído no final da primeira
quinzena de Janeiro de 2002.
O período de dupla circulação de
notas e das moedas em euros e em
escudos, que se inicia em 1 de Janeiro de 2002, termina no dia 28 de
Fevereiro do mesmo ano, deixando,
no dia 1 de Março seguinte, de ter
curso legal e poder liberatório todas
as notas e moedas em escudos.
Até 30 de Junho de 2002, a troca
de notas e moedas em escudos, por
notas e moedas em euros, poderá
ser efectuada junto dos balcões de
instituições de crédito e das
Tesourarias de Finanças.
Até 31 de Dezembro de 2002, a
troca de moedas em escudos por
moedas em euros, poderá ser
efectuada na sede, filial , delegações
regionais ou agências do Banco de
Portugal.
Para além destes prazos, o
pagamento em euros das notas em
escudos retiradas da circulação
efectuar-se-á, num prazo de 20 anos,
na sede, filial, delegações regionais
ou agências do Banco de Portugal.
Os cheques em escudos serão
somente admitidos no sistema de
compensação interbancária quando
emitidos com data igual ou anterior a
31 de Dezembro de 2001.
Sugere-se que é desejável que o
cheque em euros tenha uma
utilização generalizada a partir de 1
de Setembro de 2001.
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FÓRUM
Notícias

Comité Permanente

Dr. Pedro Nunes
aleito Vica-Prasidanta
Dr. Pedro Nunes, Presidente da Secção Regional
do Sul da Ordem dos
Médicos, foi eleito VicePresidente do Comité Permanente
dos Médicos da União Europeia ,
cargo que desempenhará nos de
2002 e 2003. A escolha do Dr. Pedro
Nunes ocorreu durante a Assembleia
Geral do Comité Permanente, em 28
de Abril último.
O novo vice-Presidente do CP,

I

conjuntamente com os outros cinco
colegas deste órgão executivo,
representará os mais de um milhão
e meio de médicos europeus junto
da Comis sã o, Parlamen to e
Conselho de Ministros da União
Europeia.
Recorde-se que o Dr. Pedro
Nunes ti11ha já sido eleito membro do
Comité de Lig ação (organismo
constituído por dois médicos da
União Europeia, dois médicos dos

países da Europa Oriental , um
médico dos países da antiga União
Soviética e um representante ao
mais alto nível da Direcção Europeia
da Organização Mundial de Saúde
(OMS), facto que deixa a Ordem dos
Médicos numa posição privilegiada
e de grande confiança em todas as
organizações similares da Europa no
qu e re speita à integraç ão dos
médicos dos novos países cand idates ao alargamento.

,

Em Evora

Recepção aos jovens médicos
s médicos colocados no
Distrito de Évora tiveram
uma inesperada recepção de "boas-vindas". A
iniciativa partiu do Conselho Distrital
de Évora e realizou-se no dia 15 de
Maio, numa cerimónia que contou
com a presença de elevado número
de médicos.
Na abertura da sessão, a cargo
da Presidente da Distrital, Ora.
Fátima Rosado da Fonseca, foi
sublinhado o apreço pela chegada
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de médicos do Internato Geral e do
Internato Complementar à região, e
disponibilizado todo o apoio da
Ordem dos Médicos.
Na cerimónia, em que participaram também os Dr. Hernâni
Pinharanda e a Ora . Manuela
Santos , em representação da
Secção Regional do Sul, ficou claro
que os clínicos colocados em Évora
têm todo o apoio, não só dos órgãos
dirigentes da Ordem, mas também
a colaboração de todos os médicos

locais no processo de ajuda para
uma eventual fixação.
Para um melhor conhecimento
da realidade médica do Distrito
foram feitas duas palestras. Uma, a
cargo do Dr. Jorge Sá, versando os
meios qualitativos e quantitativos
existentes na região, no que se
refere ao SNS, e outra, a cargo da
Dr. Rui Manuel Rosado, sobre
métodos para a humanização da
saúde.
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Cli nicaViva. pt
Novo portal para
profissionais
da saúde
linicaViva.pt é a chave de acesso ao

C

novo portal de apoio aos profissionais
de saúde. O projecto, inserido no
programa Iniciativa de Saúde, do Grupo

Oni , propõe-se desenvolver uma comunidade de
partilha de informação entre todos os profissionais
do sector em

Portugal , quer sejam médicos,

farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de Saúde,
estudantes ou gestores.
Baseado num conceito inovador de tornar acessível
ao profissional de saúde, a qualquer hora e em
qualquer lugar, as suas ferramentas de trabalho,
o ClinicaViva.pt permite agilizar os processos
inerentes à prestação de cuidados de saúde, e
libertar o profissional de tarefas sem valor
acrescentado para dedicar aos seus doentes o
maior tempo possível.

Entre as ferramentas
a disponibilizar pelo portal
ClinicaViva.pt contam-se
a Agenda, Processos Clínicos,
Prescrição de Medicamentos/
Exames Auxiliares de
Diagnóstico, Convenções e
Marcação. de consultas on-line.

Y Selda
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FÓRUM
Formação

Em parceria com FML

IS' lança licenciatura
em engenharia biomédica
primeiro curso em Portugal
de Engenharia Biomédica
vai ser lançado pelo Instituto
Superior Técnico (1ST), em
parcer ia com a Faculdade de
Medicina de Lisboa, já no ano lectivo
2001/2002.
A nova licenciatura em Engenharia
Bioméd ica é coordenada pe lo
Departamento de Física do 1ST e vai
criar os primeiros 25 profissionais
portugueses capazes de participar
nas áreas multidisciplinares das
Ciências e Tecnologias Biomédicas
Avançadas.
Considerada uma licenciatura
transversal, por fornecer formação

I

em Física, Matemática, Biologia ,
Quím ica, Ciências da Medicina e
Engenharia, o novo curso beneficia
da participação dos restantes
departamentos do 1ST
A licenciatura abrange diversas
áreas científicas e técnicas ligadas a
sistemas biológicos e processos
clínicos, .dos modelos à medição
quantitativa e monitorização.
A formação na área das Ciências
Médicas é assegurada pe la
Faculdade de Medicina de Lisboa,
conforme protocolo de colaboração
assinado por ambas as instituições,
deslocando-se os alunos do 1ST às

instalações daquela Faculdade, uma
vez por semana.
Os futuros engenheiros bio médicos irão desenvolver a sua
actividade de inovação na área das
ciências e tecnologias biomédicas,
numa das três vertentes económicoprofissionais possíveis: a vertente
clínica (uso e adaptação de
instrumentação para diagnóstico e
terapêutica, anál ise de risco e
segurança) , científica (desenvol vimento de modelos, projectos de
instrumentação, processos de análise
e controlo) e na vertente industrial
(produção e teste de qualidade de
instrumentação) .

Já em 2001/2002

Hospital Militar recebe alunos da FCM
á a partir do próximo ano
lectivo a Faculdade de
Ciências Médicas de Lisboa
vai contar com mais um
hospital para acolher os seus alunos
durante o período do estágio
profissionalizante . Trata-se do
Hospital Militar, que receberá os
alunos da Academia Militar
destinados ao Quadro Especial de
Medicina dos Quadros Permanentes do Exército, que estão a ser

J
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formados pela Faculdade de
Ciências Médicas desde 1999, e
outros alunos da FCM.
A decisão foi formalizada através
de um protocolo entre a Academia
Militar, a Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de
Lisboa e o Hospital Militar Principal.
Actualmente encontram-se a
receber formação médica na FCM
31 alunos provenientes da
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Academia Militar e prepara-se a
admissão de mais alunos.
Para a Faculdade de Ciências
Médicas "este é um acordo
importante porque permite alargar
os campos de estágio dos nossos
alunos, nomeadamente ao nível da
Medicina Geral e da Cirurgia Geral,
além de vir consolidar as relações
que mantemos com a Academia
Militar", justifica o Dr. António
Rendas, Director da Instituição.

Fluvastahna sódica, cápsulas 40 mg.
1 'b'd r sintético da redutase da HMG-CoA.
.
.
"'D'ICAÇÕES TERAPÊUTICAS: CARDI OL eslá indicado como adjuvante da d1e_ta na
~~u ão dos níveis elevados de colesterol total, colesterol LDL, _apo-B e tngllcendeos
em ~oentes com hipercolesterolem1a e d1sllp1dem1a m1sta pnmanas (Tipo lia e llb de
Fredrickson).
1
d
CARDIOL está também indicado para re tardar a progressa? da aterosc erose as
rtérias coronárias em doentes com h1percolesterolem1 a pnmana, 1ncl u1ndo as formas
~geiras e doença cardíaca coronária.
_
POSOLOG IA E MODO DE ADMINI STRAÇAO: Antes e durante o tratamento com
CARDIOL o doente deve manter uma dieta com ba_ixo teor de colesterol. A posologia
recomendada é de 40 mg de fluvas!atina por d1a (1 capsula de CARDIOL) adm1n1strados
à noite ou antes de dormir. Com n1ve1s mUJto elevados de colesterol a posolog1a pode
ser aumentada para 40 mg duas vezes ao dia. CARDIOLpode se r administr~do
durante ou após as refeições. Qualquer ajustamento posolog1co dependente do n1vel
de colesterol LDL do doente não deve reali;;ar-se antes de , pelo menos, quatr9
semanas. Utilização em doentes com 1nsuf1C1enc1a renal: dado que a fluvastatJna e
depurada sobretudo pelo fígado , não são geralmente necessários ajustamentos
posológicos na insuficiência renal {llge1ra a moderada). H1percolesterolem1a fam1llar
homozigótica: será improvável que os doentes benef1c1em do tratamento _com 1n1b1dores
HMG-CoA redutase . Utilização no idoso: os estudos efectu ados nao sug erem a
necessidade de ajustamentos posológicos neste grupo etário.
CARD IOL pode ser usado em combi nação com sequestradores de ácidos biliares
(colesti rami na) de modo a aumentar o seu efeito. A administração deve efectuar-se
pelo menos 4 horas após a resina, para evitar qualquer interacção significativa devida
à ligação do fármacg à resina.
CONTRA-INDICAÇOES: Hipersensibilidade conhecida a qualquer dos componentes.
Doença hepática acti va ou elevações inexplicadas e persistentes das transaminases
séricas; colestase. Distúrbios miopáticos. Gravidez e lactação. A utilização em crianças
e adolesce ntes até aos 18 anos não é recomendada por não haver experiência
suficiente. Usar com precaução em doentes com antecedentes de doença hepática
ou elevado consumo de álcool. Não há dados clínicos disponíveis sobre a utilização
de CARD I_OL nos doentes com hiP.,ercoles terol emia familiar homozigótlca.
ADVE RTENCIAS E PRECAUÇOES ESPECIAIS DE UTILIZAÇAO :
Função hepática: Determinar os níveis de transaminases sé ricas antes de iniciar o
tratamento e periodicamente após o início do mesmo. Se os níveis aumentarem,
repetir imediatamente a medição, seguida por medições mais frequentes. Se os níveis
con tinuarem a aumentar, ou se persistentemente excederem o limite supe rior do
intervalo da normalidade por um factor de 3 ou mais , suspender o tratamento. Foram
relatados casos isolados de hepatite possivelmente relacionada com o fármaco, que
re\lrediu após a suspensão do tratamento.
culo esquelético: Relatados casos de miopatia, incluindo miosite e rabdomiólise ,
oentes tratados com outros inibidores da HMG-CoA redutase; com CARD IOL
casos foram relatados muito raramente . Em doentes com mialgias difusas não
explicadas , sensibilidade muscular ou fraqueza associadas com uma acentuada
elevação (superior a 1O vezes o limite máximo da normalidade) , dos valores de CPK,
deve ser considerado este tipo de reacção. Instruir os doentes a comunicar imediatamente
este tipo de sintomas, em particular se acompanhados de febre ou mal-estar. Interromper
imediatamente o tratamento se ocorrerem elevações acentuadas dos níveis de CPK
ou se houver suspeitas ou diagnóstico de miopatia. Verificou-se a ocorrência de
miopatias em doentes tratados com outros inibidores da HMG-CoA redutase
concomitantemente com os seguintes fármacos : imunossupressores (incluindo a
ciclosporina) , gemfibrozil, ácido nicotínico ou eritromicina. No entanto com CARDIOL
não foi observada miopatia quando combinado com ácido nicotínico, fibratos ou
ciclosporina.
Doentes com insuficiência renal: A fluvastatina é excretada pela bílis. A sua utilização
não é recomendada em casos de insuficiência renal grave .
Precauções adicionais: Os resultados clínicos não indicam qualquer efeito adverso
da fluvastatina ao nível do cristalino do Homem. Como acontece com outros compostos
desta classe, foram observados casos isolados de opacidade do cristalino em cães.
Em casos raro s, a administração de inibidores da HMG-CoA redutase pode estar
associada a distúrbios da potência sexual. Até à data, não há casos descritos com a
fluvastatina.
INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS :
Res inas permutadoras de iõe s: A admini stração do CARD IOL 4 horas após a
colestiramina aumenta o efeito hipolipemiante. CARDIOL deve administrar-se à noite
com um intervalo de, pelo menos, 4 horas após a ingestão do agente sequestrante
qos ácidos biliares (ex. colestiramina).
Acido nicotínico I propranolol: A administração concomitante com CARD IOL não tem
efeito na biodisponibilidade da fluvastatina.
Cimetidina I ranitidina I omeprazole: A administração concomitante com CARDIOL
resulta num aumento dos níveis sang uíneos da fluvastatina que não tem relevância
clínica.
Digoxina: A administração concomitante com CARDIOL não exerce efeito sobre as
concentrações plasmáticas de digoxina.
arina I ácido salicílico I glibenclamida: Os estudos de ligação às proteínas efectuados
vitro não demonstraral'l\ interacções nas concentrações tera pêuticas.
rivados cumarínicos
voluntários saudâveis a utilização de CARDIOL e varfarina {dose única) não
influenciou negativamente os niveis plasmáticos e os tempos de protrombina comparada
com a varfarina isolada. ~o entanto, foram relatados, muito raramente, tempos de
protrombina aumentados e/ou hemorragias em doentes tratados concomitantemente
com CARDIOL e derivados cumarinicos.
Antipirina: A administração concomitante de antipirina não influencia o metabolismo
e excreção da fluvastatina. Dado que a antipirina é um modelo de fármaco metabolizado
pelo sistema enzimático microssomal hepático , não são esperadas interacções com
outros fármacos metabolizados por este sistema.
Rifampicina: Os níveis sanguíneos de fluvastatina foram de aproxim adamente 50%
menores nos doentes que tinham previamente tomado uma dose de rifampicina .
Não estão relatad as interacções com significado clínico quando se co-admi nistra
CARO IOL com estes fármacos .
Fármacos imunossupressores (incluindo a ciclosporina), gemfibrozil , itraconazol e
eritromicina:
Outros tratamentos concomitantes: Os estudos clínicos nos quais CARDIOL foi usado
concomitantemente com outros inibidores da enzi ma de conversão da angiotensina
(IECA) , bloqueadores beta, antagonistas do cálcio, ácido salicílico, bloqueadores H2
ou fármacos anti-inflamatórios não esteróides (AINE) , não evidenciaram a ocorrência
de qualquw interacção susceptível de afectar a segusança.
UTILIZAÇAO EM CASO DE GRAVIDEZ E LACTAÇAO : Os inibidores da HMG-CoA
redutase diminuem a síntese de colesterol e possivel mente de alguns dos precursores
da sua biossíntese. Podem, por isso, ser nocivos ao feto se administrados a mulheres
grávidas. Deste modo os inibidores da HMG -CoA estão contra-indicados no decurso
da gravideze lactaç:ão. As mulheres em idade fértil apenas devem tomar CARDIOL
se estiverem a prat1car métodos contraceptivos eficazes. Se uma mulher engravidar
durante o tratamento com fármacos desta classe deve interromper-se o tratamento.
E~E ITOS SOBRE A CAPAC IDADE DE CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS:
Nao ex1stem dados sobre possíveis efeitos do CARD IOL na capacidade de condução
de veículos ou uso dJ3 máquinas.
EFEITOS INDESEJA VEIS : Nos estudos clfnicos controlados foram ocasionalmente
observados os seguintes efeitos sec und ários com CA RDIOL e placebo ,
a prox! m~dam_ente .com a mesma incidência: dispepsia, dores abdominais, obstipação,
flatul enc1a , d1arre1a , náuseas , prrose, m1alg 1a, dores articul ares, ce faleias, fadiga,
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insónias, tonturas e "rash". Durante a experiência pós-comercialização têm sido
relatados casos raros de reacções de hipersensibilidade, principalmente "rash" e
urticária mas, muito raramente, também outras reacções cu tâneas, trombocitopenia ,
angioedema , edema da face, vasculite e reacções do tipo lúpus eritematoso.
Resultados laboratoriais: Foram associadas anomalias nos índices bioquímicos da
função hepática com inibidores da HMG-CoA redutase e outros agentes hipolipemiantes
e, ocasionalmente , foram observados com o CARDIOL aume ntos moderados nos
níveis das tran saminases sé ricas (para menos de 3 vezes o limite inferior da
normalidade). Aumentos para mais de 3 vezes o lim ite superior da normalidade
ocorreram num pequeno número de casos (inferior a 1%) tendo os níveis diminuído
ou voltado aos valores anteriore s ao tratamento após a interrup ção do mesmo .
SOBREDOSAGEM: Se ocorrer uma sobredosagem acide ntal recomenda-se a
administração de carvão activado. Em caso de ingestão oral muito recente, pode
co n side rar- se lavagem gást ric a. O tratamento deve ser sintomát ico.
PROPRIEDADES FARMACODINAMICAS: A fluvastatina, um agente hipocolesterémico
hidrofílico inteiramente sintético, é um inibidor competitivo da HMG-CoA redutase, a
enzima responsável pela conversão da HMG-CoA em ácido mevalónico, precursor do
colesterol. A inibição da bioss íntese do colesterol red uz o seu nível nas células
hepáticas, o que estimula a síntese de receptores de lipoproteínas de baixa densidade
(LDL) aumentando desse modo a absorção de partículas LDL. O resultado final é uma
redução da concentração plasmática de colesterol. A fluvastatina é uma mistura
racémica de dois enantiómeros, um dos quais exerce a actividade farmacológica .
Numa análise conjunta de todos os estudos controlados com placebo em doentes
com dislipidemia mista primária (Tipo llb) definida com níveis basais de triglicerfdeos
superior ou igual a 200 mg/dl, o tratamento com CARDIOL em doses diárias entre
20 mg e 80 mg (40 mg duas vezes por dia) demonstrou redu9ões consistentes e
significativas do colesterol total , colesterol LDL, apo-B e triglicendeos e um aumento
modesto no colesterol HDL.
Os triglicerídeos !oram reduzidos até 26,5% após 3 meses de terapêutica, de uma
forma dependente da dose , e este efeito manteve-se aos 6 meses. As alterações
dependentes da dose nas outras fracções lipídicas atingiram -27% para o colesterol
total , -35% para o colesterol LDL e +9% para o colesterol HDL. As alterações nos
triglicerídeos e colesterol HDL são altamente dependentes dos níveis basais de
triglicerídeos. Os níveis de apo-B f9ram reduzidos até 28%.
PROPRIEDADES FARMACOCINETICAS: A fluvastatina é rápida e completamente
(98%) absorvida após a administração oral em voluntários em jejum . Após as refeições
a absorção é mais lenta. Contudo a AUC é a mesma, quer o fármaco seja administrado
ao jantar ou 4 horas após o mesmo. Os níveis sanguíneos de fluvastatina são
independentes da idade ou do sexo. A fl uvastatina exerc e o seu principal efeito no
fígado, que é também o órgão principal para o seu metabolismo. A biodisponibilidade
absoluta avaliada a partir das concentrações sanguíneas sistémicas é de 24% e o
volume da distribuição é de 330 L. Mais de 98% do fármaco circulante encontra-se
ligado às proteínas plasmáticas, sendo esta proporção independente da concentração
sanguínea. Os principais componentes presentes na circulação sanguínea são a
fluvastatina e o metabolito farrnacologicamente inactivo ácido N-desisopropil-propiónico.
Os metabolitos hidroxilados possuem actividade farmacológica mas não se encontram
presentes na circulação sistémica. Após a ad ministração de 3H-fluvastatina sódica,
cerca de 6% da radioactividade são excretados na urina e 93% nas fezes, contribuindo
a fluvastatina com menos de 2% da radioactividade total excretada. A "clearance"
plasmática no Homem está calculada em 1,8±0,8 Vmin e as concentrações plasmáticas
no estado estacionário não mostram evidência de acumulação da fluvastatina com
administração de 40 mgl dia. A semivida terminal foi de 2,3±0,9 horas após uma dose
de 40 mg. Dado que a fluvastatina é eliminada principalmente por via biliar e é objecto
de um significativo metabolismo pré-sistémico, não pode ser exclui da a possibilidade
de acumulaçªo do fármaco em doentes com insuficiência hepátic a.
APRESENTAÇAO E N° DE REGISTO: Embalagem de 28 cápsulas doseadas a 40
mg, em blisters de alul alu (2448983).
_
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Medicamento sujeito a rece ita médica.
Informação complementar será fornecida a pedido.

P.V.P.: 4.703$00 €23.46
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Comparticipação

Estado

Utente

40%

1.881$00
€ 9.38

2.822$00
€ 14.08

55%

2.587$00
€ 12.90

2.116$00
€ 10-56
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Golfe mais barato para os Médicos

Secção Regional do Sul
assinou acordo com Clube
da Golfa Balavista
O Clube de Golfe Belavista, situado no coração da cidade de
Lisboa, no antigo Bairro do Relógio, tornou-se num local
aprazível para quem queira encontrar o campo na cidade
rosseguindo uma política
que se tem estendido ao
longo do mandato, a Secção
Regional do Sul da Ordem
dos Médicos, celebrou recentemente
mais um acordo, desta vez com o
Clube de Golfe da Belavista, o que
permite desde já condições especiais
para a prática do Golfe aos médicos
que se mostrem interessados nesta
modalidade, que regista a maior
expansão e prestígio no mundo.
No que toca ao nosso país, a constante progressão quer em número de
campos, quer de praticantes, tem
revelado o crescimento deste
desporto.
OClube de Golfe Bel avista, situado
no coração da cidade de Lisboa, no
antigo Bairro do Relógio, tornou-se
num local aprazível para quem queira
encontrar o campo na cidade.
Este projecto, com características
únicas em Portugal e a nível Europeu ,
é gerido por uma entidade privada, a
A. B. Golfe, Lda, empresa esta que
conta com uma vasta experiência na
organização de aulas, eventos e
torneios de golfe , apoiada pelos
melhores profissionais.
Assim, e fruto deste acordo, a partir
de agora, todos os médicos que o
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desejem .POdem aceder às Clínicas
de Golfe daquele Clube, como uma
iniciativa isolada ou em pacote a
desenvolver ao longo do ano.O preço
destas acções será estabelecido em
função da estratégia desenvolvida
pela instituição, podem estas
iniciativas serem suportadas por
empresas lig adas à saúde e
comparticipadas pela Ordem dos
Médicos ou pelos seus membros.
As clínicas de Golfe para além da
sua componente desportiva também
têm como característica a componente social, que poderão ser
realizadas em qualquer parte do país
sendo no entanto a sua base no Clube
de Golfe da Belavista em Lisboa.
Das clínicas standard, ao dispor
no Golfe da Belavista, salientam-se
as lições em grupo/iniciação e aperfeiçoamento; Jogo no campo - iniciados 3 buracos e Jogadores 18
buracos; Profissionais qualificados;
Material de golfe; Fotografias; Refeição e Presentes de participação.
Estas acções poderão ser apenas
o ponto de partida para um vasto
leque de ofertas ligadas ao desporto
e em particular ao Golfe, que uma
instituição com o prestígio da Ordem
dos Médicos, poderá oferecer aos
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seus membros.
Grenn-Fee's: Para além do plano
apresentado, o Clube de Golfe da
Belavista, propõe aos membros da
Ordem dos Médicos a compra
antecipada de Green-Fee's do qual
poderão beneficiar de um desconto.
De acordo com a tabela daquele
Clube para 2001, ainda não
disponibilizada na sua totalidade, o
preço do Green-Fee para 9 buracos é
de 3.000$00 e de 5.000$00 para 18
buracos, do qual poderão beneficiar
de um desconto de 20% em regime
preferencial, caso decidam optar por
uma destas tarifas em regime de
compra antecipada dado a algumas
instituições. Apesar de não ser exigido
um número mínimo Green-Fee's para
aderir a este plano, o Clube Belavista
aconselha a compra de um mínimo
de 50 Green-Fee's para uma melhor
organização e um controlo eficaz no
acesso ao campo.
No que toca a Aulas de Golfe,
existem também disponíveis no Clube
de Golfe da Belavista, aulas com
profissionais qualificados com a
duração de 30 minutos ao preço de
3.000$00, com um desconto de 20%
para a aprendizagem ou aperfeiçoamento do seu jogo.

