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Eleições 
Legislativas 

Quando esta Revista chegar às 

mãos dos médicos iá o eleitora

do elegeu os 230 deputados que 

vão aprovar o programa de Go

verno do novo Executivo . Ao es

crever estas linhas não sei que 

Partido Político (ou Partidos) va i 

dirigir os destinos do País nos pró

xi mos anos. Mas isso não é uma 

desvantagem . 

Como Bastonário dos médicos 

portugueses interessa -me muito 

mais a política de Saúde para Por

tugal do que a cara do Ministro 

ou a cor política que ele represen

ta ou que o apoia. Numa altura 

em que se avizinha uma mudan

ça no Governo é fundamental 

que os futuros responsáveis te

nham presente dados que para 

os médicos e para a sua Ordem 

são indispensáveis . 

É urgente alterar o Sistema 

Nacional de Saúde. É uma 

reforma inadiável e fundamental 

para assegurar aos portugueses 

uma assistência médica eficaz e 

com qualidade. Essa reforma tem 

que ser feita com os profissionais 

de saúde e não contra eles. O 

futuro Governo deve retirar li ções 

do que aconteceu nos últimos 

anos. Há exemplos de que é pos-

sível trabalhar e alcançar resulta

dos, mas também é importante 

não esquecer os momentos em 

que a confrontação gratuita e o 

deseio de culpabilizar os médicos 

pela ineficácia do sistema só con

tribuíram para piorar um sector 

onde iá sobravam problemas. 

A saúde precisa de um Ministro 

dialogante, empenhado em resol

ver os problemas de todos os pro

fissionais, e que reconheça os mé

dicos como parceiros fundamen

tais em qualquer reforma. 

É chegado o tempo de assumir a 

mudança, premiando quem me-

rece e penalizando os que em vez 

de servirem, se servem do Serviço 

Nac;ional de Saúde. 

T ai como aconteceu nas eleições 

Legislativas de 1999, a Revista da 

Ordem dos Médicos publica as 

propostas eleitorais que as prin

cipais forças políticas elaboraram 

para o sector da saúde. Ficam 

assim disponíveis as orientações 

das forças partidárias que vão 

ocupar os 230 lugares do 

Parlamento . 

Se é verdade que ainda recente

mente vi mos como um promessa 

eleitoral pode ser esquecida, pa

rece-nos útil iunta r todas as pro

postas. Nem que seio para se 

continuar a observar a distância 

que, em alguns casos, separa as 

promessas eleitorais da prática 

governativa . 
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2002 

As Propostas 
Eleitorais para • 
o Sector da Saúde 

No dia 1 7 de Março os portugueses elegem os 
230 deputados que constituem a Assembleia da 
República. Inicia-se assim um novo ciclo políti
co, que culminaró com a escolha de um novo 
Primeiro-Ministro e de um novo Governo. Duran
te a campanha eleitoral, e no período dito "pré
-eleitoral", a saúde foi um dos temas mais em 
foco. Tem sido assim durante os últimos anos e 
quando se trata de passar ao papel não faltam 
ideias nem soluções para os problemas crónicos 
que afectam o sector ... 
Para um completo esclarecimento dos médicos, 
publicam-se ds propostas que as principais for
ças políticas têm para o sector da Saúde. 
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No virar do Mi lénio são muitos 
os indicadores que traduzem os 
ava nços alcançados por Portuga l 
no domínio da Saúde . No que 
respe ita, por exemplo, à Mortali 
dade Infanti l, no ano 2000 a taxa 
de 5,5 co locou o nosso País nos 
lugares cimeiros de entre todos os 
países do M undo . 

Temos serviços, programas e 
.equipamentos com qua lidade e, 
seguramente, alguns poderão ser 
classi ficados como centros de ex
celência. 

Individua l e co lectivamente te
mos orgulho nos progressos con
segu idos. Devemo-los esse(lcia l
mente ao Serviço Nocional de 
Saúde criado em 1979. 

Temos, porém, consciência de 
que são ainda mu itos os proble
mas por solucionar. Compreen
demos a insatisfação dos cida
dãos. Identificámos os principa is 
bloqueios e sabemos como resol
vê- los . Definimos um rumo . Te
mos conhecimentos e técnicos 
qualificados, ta l como capacida-· 
de de mobilizar meios e energias. 

Somos capazes de reunir todas 

as forças disponíveis, ultrapassar 
divergê.ncias, repensara experiên
cia adq ui rida e preparar um efec
tivo sa lto qua litati vo no sistema de 
saúde português. 

Estamos convictos que é possí
ve l fazer melhor e que o processo 
de construção da Reforma deve 
ter como al icerces princípios éti
cos e de responsab ili dade tão in
questi onáveis como mobilizado
res. 
Assumimos 3 prin cípios funda
mentais : 

l . Dar poder ao cidadão . Cen
trar ne le a iniciativa para pro
mover a sua própria saúde e 
apoiando-o para o efe ito . Dar 
sentido à primazia da digni
dade humana, faci litar a li
berdade de esco lha, favore
cer as escolhas sol idárias -
considerar os profiss ionais de 
saúde como «cidadãos-pres
tadores» aos qua is se ap li 
cam princípios sim ilares; 

2 . Dim inuir as des igua ldades . É 
necessário diminu ir as desi
gua ldades no acesso a cui 
dados de qua lidade . Atingir a 
realização desta prioridade 
com grande determ inação e 
sentido de ino~a ção, com es
pecial atenção a um acesso 
transparente à informação e 
ao conhecimento; 

3. Modernizar e democratizar o 
SNS em articulação inovado
ra e transparente com o sec
tor privado e social - não 
somos a favor de uma "priva
tização de oportun idade" dos 
serviços públicos, desregu la

. da, ao serviço de interesses 
particulares. A prioridade deve 
centrar-se na modern ização 
do Serviço Nacional de Saú
de e das suas unidades. 

Propomos um programa inova
dor, no contexto do Comprom is
so com os Portugueses, com cin
co direcções programáticas bem 
defini das : 

l . Amp liar os ganhos em saúde 
- apoiar cada um a promo
ver a sua saúde; 

2 . Aumenta r a confiança do ci
dadão - melhorar substan
cialmente o acesso aos cui
dados de saúde, à informação 
e ao conhecimento; 

3. Modern izar e racional izar os 
serviços de saúde - a gestão, 
a organ ização e o financia
mento (a qua lidade da des
pesa); 

4. Pensar e preparar o futuro -
convergênc ia Europeia, a 
forma ção e a investigação e 
a cooperação com Timor Les
te e com África , em particula r 
com os PALOP; 



5. Responder perante a socie
dade - ouvir, descentra liza r, 
autonomizar, responsabi lizar. 

Queremos continuar impulsio
na r a promoção da saúde e a 
prevenção das doenças, de fo rm a 
a que os ganhos se jam visíveis: 
maior esperança de vida, menos 
mortes prema t uras, menos 
doenças evitáve is, menos incapa
cidades, menor sofrimento e me
lhor qua lidade de vida. 

Em seis anos de Governo Soci
alista demos ma is atenção aos 
ga nhos em saúde do que nos 
vinte anos anteriores. É natura l 
que sejam os social istas a presta
re m ma is atenção às questões 
sociais como a Saúde . Estamos 
decididos a conti nuar. 

Antes de ma is, é necessário re 
forçar os serviços de saúde púb li
ca, ampliar a rede de esco las pro
motoras de saúde, desenvolver 
pro jectos municipais de saúde 
ora l, a largar as redes de cidades 
saudáveis, pôr em prática pro
gramas de promoção de saúde 
na esco la e no loca l de traba lho . 
Há que não abrandar no desen
vo lvimento das in iciati vas de pla
neamento fam iliar e criar condi
ções para a IVG ser realmente 
ap licada nos serviços públ icos nos 
termos da Lei . E é ainda necessá
rio intervir nos prob lemas prioritá 
rios, como a diabetes, o cancro, 
as doenças cardiovascu lares, a 
asma, a ep idemia VIH/ SIDA e a 
tuberculose, bem como a doença 
mental, alcoolismo e o tabagis
mo. Estamos dispostos a rever a 
forma de abordar as dependênci
as, trata ndo os toxicodependen
tes como doentes que necessitam 
de cu idados e apoiando, ao mes
mo tempo, os familiares. 

Há que dar um novo impulso 
na redução da incidência das 
doenças profiss ionais . No que. 
respeita a acidentes de trabalho e 

de viação teremos que reunirtodos 
os esfo rços, todas as energ ias, 
todos os parce iros, num verdade iro 
«Pacto de Regime» para reduzir os 
ac identes e as suas causas, 
designadamente nas estradas. 

Não iremos afrouxar o apoio 
aos grupos de risco: mães e 
cr ianças, idosos, ado lescentes 
(reduzindo o prob lema da gra
videz na adolescência) e popu
lações excl uídas . 

Importa, do mesmo modo, cui
dar da qual idade e segurança 
dos al imentos. Não somos da
queles que escondem os proble
mas, com.o aconteceu com a 
doença das vacas loucas . Enca
ramos os alertas inesperados com 
confiança nos nossos técnicos e 
nas nossas estruturas de saúde. 
Iremos co laborar com a nova 
Agência da Segurança Ali mentar. 
Continuaremos, também, a tra
ba lhar na garantia da qualidade 
dos medicamentos, bem como 
do sangue. 

Da mesma forma é ind ispensá
ve l encarar o reconhec imento das 
práticas alternativas baseadas em 
experimentação só lida e ava lia
ção transcu ltura l universa lmente 
reconhecida. Separar o «trigo do 
joio» é imperioso para garantir a 
qua lidade. 

Aumentar o apoio aos progra
mas de saúde ambienta l, identifi
cando e gerindo os riscos ambien
tais com efeitos em saúde públi
ca. Referimo-nos, por exemplo, à 
qua lidade das zonas ba lneares 
ou do ar interior, tal como às 
questões re lacionadas com o ozo
no ou com a produção e uti liza 
ção descontro ladas de /'substân
cias químicas. Neste contexto, 
consideramos essencial intensifi 
car a articulação com outros sec
tores, designadamente com a 
Agricu ltura, a Ind ústria e o 
Ambiente. 

Mas o que mais visíve l se torna 

na Saúde é a forma como os 
serviços estão orga nizados e res
pondem às necess idades dos ci
dadãos : por isso, há que torná
los mais humanos e mais aco lhe
dores. Vamos aumentar a dispo
nibi lidade de meios e impor me
lhor func ionamento aos centros 
de saúde uma vez que o sistema 
deverá ser centrado no Méd ico de 
Família; as urgências têm que ser 
capazes de separar a doença cor
rente da emergência; construir 
novos hospitais onde rea lmente 
sejam necessários e, desde logo, 
nas cidades que mais cresceram 
em popu lação, como periferia 
norte de Lisboa, Braga, Gaia; de
senvo lver os cuidados de saúde 
continuados, em articu lação com 
a Segurança Social e o sector 
socia l (Misericórd ias, IPSS, M utua
lidades) . 

Impõe-se desenvolvera Progra
ma de Cu idados Continuados 
que, articulando Saúde e Segu
rança Socia l, coloque os cida
dãos carentes em níve is adequa
dos de apo io, de intensidade pro
porcional ao seu nível de depen
dência, num gradiente que vá do 
apoio dom ici liário à instituciona li 
zação ma is comp leta. 

Reconhecemos que é preciso 
instalar ma is unidades especiali
zadas para as doenças coroná
rias, os acidentes vascu lares cere
brais, o cancro, os cuidados palia
tivos e para os doentes portado
res de infecções graves. Para cada 
um destes grandes prob lemas, o 
desenvolvimento de uma rede de 
referenciação é um factor de par
t icú lar importância. 

É ponto assente que temos que 
dar novos impu lsos nas áreas que 
influenciam o acesso à informa
ção e ao conhecimento por parte 
dos cidadão-utentes . Neste con
texto há que redobrar a atenção 
conced ida aos projectos que utili
zam meios informáticos e de tele-
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medicina naquela perspectiva. É 
para nós importante prosseguir e 
ampliar os sistemas inter-activos 
de contacto telefónico e da inter
net no quadro daquilo a que ago
ra se designa por Saúde Inteligen
te ( como os centros de comuni
cação para o cidadão}. Outras 
áreas de inovação tecnológica na 
Saúde são claramente de acolher, 
apoia r e pôr em prática . 

Reconhecemos a necessidade 
de melhorar, com equidade, o 
acesso dos cidadãos aos cuida 
dos de saúde . Impõe-se recupe
rar a racionalidade dos planos 
bem formulados e amplamente 
discutidos . Estamos decididos a 
não poupar esforços neste senti
do. 

O Programa Acesso tem sido 
uma oportunidade para dezenas 
de milhares de cidadãos rea liza
rem as intervenções cirúrgicas por 
que esperaram tanto tempo. Te
mos que reconhecer que é preci 
so ir mais longe e mais depressa. 
Há que alargá -lo às consultas de 
especialidade e por outro lado, 
que melhorar imediatamente a 
humanização, o acesso e o aten 
dimento nos centros de saúde e 
consultas dos hospitais. Não po
demos conceber um SNS onde os 
mais necessitados têm mais difi
culdade de acesso que os mais 
influentes e bem colocados. Sa 
bemos que temos que tornar mais 
amigáve l o encontro do cidadão 
com o sistema, melhorando a 
acessibilidade, a disponibilidade, 
a temporalidade na resposta a 
problemas e até a identidade e 
imagem dos serviços. Temos que 
se r mais exigentes nesta matéria e 
criar uma nova cultura de atendi
mento. A humanização e a qua li
dade do atendimento são aspec
tos centrais neste processo . 

Sabemos, também, que é ne
cessário melhorar as remunera
ções dos profi ss ionais de saúde, 

incentivando o desempenho com 
um novo sistema da retribuição 
proporcional à qualidade e pro
dutividade do trabalho . Precisa
mos de uma política para as pro 
fissões de saúde expressa em ob
jectivos concretos a médio e lon 
go prazo. Há, igualmente, que 
assegurar um equi líbrio mais ade
quado na distribuição de médicos 
e outros técnicos entre Litoral e 
Interior. Estimularemos, também, 
a adopção de outras medidas con
vergentes, que contribuam para 
promover a auto-estima e orgu
lho dos profissionais que traba 
lham na saúde em gera l e no 
Serviço Nacional de Saúde em 
particular. 

Descentra I iza ndo, responsa bi 
lizando, tornando mais moderna 
e efectiva a administração públi
ca da saúde, debatendo priorida
des, racionalizando, contratuali 
zando e convergindo . 

Para isso, iremos adoptar um 
conjunto de medidas que visam 
assegurar o efectivo controlo fi
nanceiro directo, melhorar a qua
lidade da despesa, aumentar a 
responsabilidade dos gestores, 
bem como transferência ou parti
lha do risco financeiro da gestão 
e a introdução de reformas insti
tucionais para racionalizar a de
cisão . Não se trata de gastar 
menos, mas de gastar melhor. O 
actual volume de despesa não 
pode baixar, deve até subir, mas a 
sua qualidade tem que ser au
mentada. 

Vamos ter, efectivamente, que 
aperfe içoa r o controlo financeiro 
directo, tanto no que incide sobre 
o gasto público directo como 
aquele que adquirimos ao sector 
privado. O contro lo informativo 
da despesa tem que ser mensal, 
em vez de trimestral . É necessário 
fixar tectos financeiros do gasto 
em medicamentos comparticipa
dos nas farmácias, celebrando 

acordos com a Indústria. É impe
rioso controlar e inspeccionar a 
facturação farmacêutica e de 
meios de diagnóstico, comparti
cipada pe lo SNS, para detectar 
erros ou fraudes . 

A promoção da qualidade da 
despesa, sobretudo em medica 
mentos, consegue-se pela pres
crição por denominação comum 
internacional ou por nome gené
rico, quer nos hospitais, quer nos 
centros de saúde e consultórios. 
Pela divulgação aos clínicos pres
critores, de informação sobre a 
qualidade-preço do que prescre
vem . Pela redução das expectati 
vas assistenciais frustradas, tais 
como consultas anuladas por au 
sência de médico e intervenções 
cirúrgicas adiadas sem motivo clí
nico, que, em regra, implicam du
plicação de gastos e frustração 
para os utilizadores. É necessário 
criar condições para motivar os 
profissionais de todas as carreiras 
e categorias para que sintam o 
cidadão como destinatário essen
cia l do SNS. 

O aumento da responsabilida
de dos gestores efectiva-se pela 
delegação de responsabilidades 
de execução financeira nas admi 
nistrações regionais, pelo esforço 
da contratua lização com as insti
tuições prestadoras, pe la respon
sabilização, a nível regional, na 
fiscalização da factura ção dos 
bens e serviços prestados por pri
vados e pela responsabilização 
das administrações hospitalares 
no controlo da despesa farma
cêutica . 

A transferência ou parti lha de 
risco financeiro de gestão de uni 
dades de saúde concretiza-se na 
adopção e avaliação cuidada das 
experiências inovadoras de ges
tão pela adopção de um modelo 
de gestão pública empresarial (di 
ferente do modelo de gestão nor
mal dos institutos públicos). V a-
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mos, pois, prosseguir e avaliar 
continuadamente, as experiênci
as de empresarialização (inicia
das pelo Governo do PS desde 
1995) e de parcerias com o sec
tor privado ou com municípios, 
tanto para investimentos em hos
pitais, como os centros de saúde 
de 3a geração. As novas parce
rias, muito mais que servirem de 
alternativas de financiamento, 
descentram do Ministério da Saú
de o risco, transferindo-o no todo 
ou em parte para quem vá cons
truir ou gerir o novo estabeleci
mento. Acabaremos, assim, com 
os riscos tão próprios do modelo 
puramente público que pode ex-

plicar erros 

Novos Hospitais 
e Centros de 
Saúde 

na localiza
ção e dimen
são excessiva 
de hospitais, 
ineficiências 
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no consumo energético, o excesso 
de internamento em detrimento 
do ambu latório, desequilíbrios na 
distribuição de pessoal especia
lizado, etc. 

Por outro lado, avançaremos 
com medidas que garantam 
maior autonomia aos centros de 
saúde (a chamada terceira 
geração de centros de saúde) mas, 
não esquecendo a importância 
da articu la ção com outras 
instituições do SNS. 

Certamente será oportuno in 
troduzir reformas de tipo institucio
nal, que permitam unificar o crité
rio da constituição dos executivos 
hospitalares e converter em em
presas públ icas hospitais de mé
dia dimensão, melhorando as 
condições de qualidade e eficiên
ci a do seu desempenho e solven 
do o passivo acumu lado . É neces
sário remunerar diferenciada men
te quem melhor trabalha e quem 
mais produz, quer nos centros dE! 
saúde quer em hospitais. 

Quando é o Ministério da Saú -

de que financia há que saber re
presentar com rigor quem é servi
do e quem, no fundo, confia os 
seus impostos à governação do 
País . O que se exige é o cumpri
mento do dever por parte da Ad
ministração Pública, o dever de 
bem regular o mercado, nele in 
tervindo sempre que necessário, 
dado o papel do SNS como paga
dor. A título de exemplo, achamos 
que é a ltura de acabar com as 
convenções a preço fixo, contra
tualizando os serviços do sector 
privado, fixando qualidade míni
ma e libertando preços. 

Precisamos igualmente de fa
ze r um melhor aproveitamento do 
sector 'social e dos «subsistemas» 
no quadro da reforma para mo
dernizarmos o SNS. 

. Nos últimos anos estabeleceu
-se pela prime ira vez no País um 
sistema para a promoção da qua
lidade na saúde centrado no Ins
tituto da Qual idade da Saúde . 
Cons ideramos oportuno aumen
tarsubstancialmente o investimen
to nos sistemas de qualidade. 

Consideramos indispensável 
incentivar o exercício da cidada
nia na Saúde. Importa criar o 
Conse lho Nacional de Saúde, pre
visto na Lei de Bases e nunca 
concretizado . Revigorar os con
selhos gerais dos hospitais, refor
çando a participação comu nitá
ria em todos eles, de forma a que 
os hospitais comecem a respon
der, não apenas perante o Gover
no, mas também perante as co
munidades em que se encontram 
inseridos. A nível local há, tam 
bém, que fomentar a criação de 
comissões conce lhias de saúde . 

É imperativo que o Min istério 
da Saúde informe os Portugueses 
periodicamente sobre o estado 
da saúde do País. A publicitação 
dos resultados de cada unidade 
de saúde e do SNS como um todo, 
é um primeiro e indispensável si-

nal de resposta perante os cida
dãos . 

A saúde dos portugueses não é 
só da responsab ilidade do SNS e 
do Ministério da Saúde. EIÓ de- · 
corre da acção de muitos outros 
sectores da Administração, tanto 
Central (Educação, Ambiente, 
Agricultura e Economia, entre 
outros) como Local (municípios). 
Propomos, por isso, um diálogo 
aprofundado com as Autarquias, 
implicando-as de forma crescen
te no planeamento e na própria 
gestão das unidades de saúde, de 
maneira transparente, financei 
ramente justa e totalmente con
tratualizada. 

As pressões macro-económ i
cas para a contenção do déficit 
público, os preçários compará
veis em EUROS e as recentes de
cisões dos tribunais europeus so
bre os direitos de acesso aos cui
dados de saúde no espaço da 
Europa, obrigam-nos a reanali
sar o futuro nesse contexto. 

A livre e crescente circu lação 
dos profissionais através das fron
teiras, a harmonização das exi
gências de formação, a necessi 
dade crescente de integração dos 
portugueses em redes europeias 
de investigação, tornam indispen
sáveis estratégias de desenvolvi
mento em saúde que tomem em 
linha de conta a evolução do es
paço europeu, que promovam a 
convergência e que nos capaci
tem melhor a um contributo útil 
na configuração das po líticas eu
ropeias nestes domínios. 

Precisamos de intensificar os 
projectos de pesquisa, tal como 
as iniciativas de formação que 
podem , agora, beneficiar de 
apoios da União Europeia. 

Sem formação inicial e contí
nua dos actuais e futuros profissio
nais, sem investigação científica 
(nomeadamente no domínio da 
clínica) não se pode exigir quali-



dade . Nem se pode sequer acom
panhar o progresso. Se não o fi
zermos, a tecnologia e a inovação 
acríticas invadir-nos-á, manietan
do a nossa liberdade de melhor 
decidir para o bem daqueles que 
representam os . 

Iremos propor às organizações 
profissionais a formulação con
junta e concretização de progra
mas de formação contínua pós
graduada de uma forma concer
tada e de acordo com as necessi
dades, privilegiando a formação 
em economia e gestão, avaliação 
de qua lidade, bioética e direito em 
M edicina. 

A promoção da investigação 
deverá ser multidimensional, de
senvolvendo-se a nível de centros 
de saúde, dos centros regionais de 
sa úde pública, de serviços hospi
talares ou em institutos de referên
cia . A produção e difusão de no
vos conhecimentos será estimula
da através de incentivos que con
duzam à formulação e concretiza
ção de projectos de investigação 
operacional, clínica ou aplicada . 

Para nós é importante que a 
investigação seja considerada um 
fa ctor principal de qua lidade e ins
trumento de formação. É neste 
quadro que a pub licação de tra
balhos será altamente recomen
dada. 

A saúde dos portugueses tem 
evo luído favoravelmente nos prin
cipais indicadores. Para isso tem 
contribuído a aposta determinada 
no reforço do Serviço Nacional de 
Sa úde. 

O aumento das exigências e 
expectativas em relação á qua li 
dade dos serviços de saúde, bem 
como a necessidade de contro lar 
e ra cionalizar os custos associa
dos ao sector, tornam importante 
concretizar um novo impulso trans
formador, capaz de ampliar os 
gan hos em saúde dos portugue
ses e reforçar a confiança dos 

cidadãos no seu Sistema Nacional 
de Saúde. 

No quadro duma po lítica de 
qualidade em Saúde, será dada 
prioridade a programas específi
cos dirigidos aos idosos e ás crian
ças e a programas de prevenção e 
contro lo da diabetes, das doenças 
card io-vasculares, do cancro, da 
asma, da SIDA e da tuberculose. 

Na área da saúde psicossocial 
e da promoção da saúde mental, 
será dada prioridade á prevenção 
e tratamento da toxicodependên
cia e do alcoo lismo. 

Visando facilitar o acesso dos 
cidadãos aos serviços de saúde e 
introduzir foctores de competitivi
dade saudável entre as Unidades 
de Saúde, será implantado o pro
grama "escolher para garantir" 
que permitirá que mediante a apre
sentação do respectivo cartão, 
cada utente possa esco lher indi s
crim inadamente o Centro de Saú
de em que quer ser atendido, ade
quando a oferta ás necessidades e 
criando condições para poder pre
miar as unidades que demons
trem melhor qualidade, efi ciência 
e produtividade. 

O programa para a Humaniza
ção, Acesso e Atendimento no 
Serv iço Nacional de Saúde será 
prosseguido com rigor e dinamis
mo, melhorando as cond ições físi
cas, de limpeza e de organização 
dos serviços e as atitudes e práti
cas dos profissionais, e promo
vendo a acess ibili dade, o aumen
to do conforto e a qualidade do 
acolhimento dos serviços públicos 
de saúde. 

Para garantir a melhoria das 
cond ições de acesso e atendimen
to será concretizado um progra
ma ambicioso de construção de 
novas unidades e de reformula
ção e reequipamento das existen
tes. 

O Programa de Promoção do 
Acesso (PPA) para redu ção e eli-

minação progressiva das listas de 
espera será articulado com a con
tratua lização da produtividade dos 
serviços de saúde, recorrendo sem
pre que necessário á contratua li
zação com os sectores social e 
privado. 

No âmbito da prevenção será 
dado particular ênfase á implan
tação do programa "Boca saudá
ve l, saúde estável", através do qual 
serão garantidos cuidados dentá
rios preventivos e curativos gratui
tos a toda a população com me
nos de 16 anos de idade. 

Será desenvolvido o programa 
ASAS- Apoio Sol idário, Autonomia 
e Saúde, envo lvendo as áreas da 
Saúde e da Segurança Social e a 
Socie,dade Civil, destinado a ga
rantir o máximo de apoio aos ido
sos e dependentes que necessitem 
de cuidados médicos continua
dos. 

Cons iderando que nenhuma 
política de melhoria da qualidade 
dos serviços de saúde é viável sem 
o empenho e a motivação dos 
profiss ionais, será criado o pro
grama "Preparar o Futuro, Ga
rantir a qua lidade" para enqua
drar uma aposta de investimento 
acrescido na formação contínua 
apoiada, servindo todos os profis
sionais, na investigação em novos 
métodos e processos de funciona
mento dos serviços e na implanta 
ção de mecan ismos de garantia e 
incentivo á qua lidade dos desem
penhos. 

Portugal tem um déficit claro de 
profissionais de saúde, em parti
cu lar de médicos e enfermeiros . 
Visando corrigir esta situação, os 
governos do Partido Socia lista cria
ram desde 1996 duas novas es
colas de medicina e diversas no
vas escolas de enfermagem. A 
continuação da aposta no aumen
to da oferta permitirá que em 
2004 as escolas portuguesas de 
medicina possam adm itir por ano 
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cessão de documentos dup licando 
diagnósticos já conhecidos e repletos 
de estr€1tégias inconsequentes e de 
medidas nunca ap licadas. 

serchamadasa participar. Gerir com 
competência, responsabilizaras pro
fissionais, incentivara produtividade 
e premiar o mérito serão pi lares 
essenciais da po lítica de rigor na 
administração desse Serviço Nacio
nal de Saúde. 
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A Saúde é um bem e um direito 
dos cidadãos e, tal como a 
educação, o mais rentável investi
mento de uma sociedade moderna, 
bem como um factor indispensáve l 
de coesão sacia I. 

Ora, a situação no sector da saúde 
atingiu em Portugal, nos últimos anos, 
contornos de extrema gravidade: 

-Dificuldades no acesso aos ser
viços públicos, gerando listas de es
pera crescentes para consulta etra; 
ta menta e a util ização do serviço de 
urgência como única porta acessível 

·ao sistema . 
-Burocracia excessiva, o que im

plica perda de tempo, duplicação 
de exames complementares de dia
gnóstico, indefinição de circuitos e 
desumanização da prestação de 
cuidados de saúde. 

- Elevado peso dos gastos com 
medicamentos. 

- Descontrolo fi na ncei r o do Serviço 
Nacional de Saúde. 

Desregulação do sector da saúde, 
patente no número de leis não cum
pridas, na desresponsabilização dos 
gestores, na sobreposição de estru
turas, na existência de equipamen
tos e infra-estruturas adquiridos e 
distribuídos sem qualquer planea
mento. 

Insatisfação crescente dos profis
sionais de saúde, cansados da su-

O problema da saúde em Portu
gal não está na falta de recursos 
financeiros, pois já gastamos mais 
do que a média europeia; não tem 
que ver com a falta de qualidade de 
recursos humanos, na medida em 
que os nossos profissionais de saúde 
estão ao nível dos seus colegas es
trangeiros. O prob lema reside, isso 
sim, na desorganização do sistema 
e na falta de coragem que tem 
havido para o mudar. 

A saúde será, por isso, um sector 
prioritário de reforma, tendo como 
eixo central a modernização e racio
nalização do Serviço Nacional-de 
Saúde. O actual SNS deverá ser 
profundamente renovado por for
ma a passar de um sistema púb li co 
de natureza monopolista e adminis
trativa para um sistema de serviços 
de saúde orientado para as necessi
dades dos utentes . O nosso com
promisso político é o de que as 
reformas a implementar serão 
norteadas pela preocupação 
de dar às pessoas um atendi
mento de qualidade, em tempo 
úti l, com eficócia e com huma
nidade. 

Entendemos por Serviço Nacio
nal de Saúde um sistema misto, com
binado e integrado, em que todas 
as entidades creditadas no sector 
públicas, privadas e sociais - devem 

O Estado pode e deve ter um 
papel a desempenhar na gestão 
das estruturas de saúde. Mas, lá 
onde ficar claro que o sector privado 
e o sector social gerem com melhor 
eficácia, menores custos e evidente 
benefício de quem carece de 
cuidados, não teremos qua lquer 
hesitação em assumir uma visão bem 
distinta do preconceito estatizante, 
centralizador e burocrático que tem 
caracterizado a política dos sucessivos 
ministérios da saúde. 
Assim: 

-Avançaremos com modelos a l
ternativos à actual gestão burocrática 
e centralizadora das unidades pú
blicas de saúde, na perspectiva de 
reforçar a sua capacidade de orga
nização, valorizando os melhores e 
não atrofiando a iniciativa indivi
dual. 

- Aprofundaremos as experiên
cias inovadoras de gestão de 
natureza empresarial, fazendo 
participar crescentemente o sector 
privado e social sob diferentes mode
los e formas contratuais, o que permi
tirá uma progressiva racionalização 
das funções financiamento/ contra
taçã o e da função prestação e 
cuidados de saúde. 



Na política de saúde, o ob jectivo 
é servir melhor aqueles a quem se 
destina. A melhor forma de pô- la 
em prática e de avaliá-la é deixar 
que se jam os interessados a julgá
-la, assegurando divers idade na 
oferta e liberdade na escolha. 

A garantia da liberdade de escolha 
é fundam ental na política de saúde 
que nos propomos levar a. cabo. 
Esse é o caminho para assegurar o 
imperativo constituciona l do direito 
à saúde e para colocar o cidadão 
como referencial do funcionamento 
dos serviços de saúde. O SNS deve 
organ izar-se para dar resposta às 
necessidades de quem precisa e não 
às necessidades internas do próprio 
sistema . 

O sistema misto que defende
mos, assente numa ideia de com
plementaridade entre serviço púb li 
co, sector socia l e sector privado, 
pressupõe que se jam determinados, 
de forma realista, os custos por pa
tologia e por proced imento técnico, 
desde o diagnóstico às modalida
des terapêuticas convencionais, es
tabelecendo uma Tabela de Preços 
para a Saúde. Será com base nessa 
tabela que o Estado assegurará, 
progress ivamente, através de uma 
entidade especificamente vocacio
nada para o efeito, a satisfação dos 
custos estabelecidos, independente
mente da sua prestação em centros 
públicos, sociais ou privados. 

No contexto ass im defin ido, 
caberá pois ao Estado o duplo papel 
de enquadramento do serv iço 
público de saúde e de regu lador da 
parti c i poção dos operadores socia is 
e privados, através de mecan ismos 
de regulação económica, bem 
como da fixação e da fiscal ização 
do cumprimento de critérios de qua
lidade e de desempenho, no rigoro 
so respeito pela vocação dos dois 
sectores. 

Por outro lado, a dimensão actual 
da dívida de saúde aos fornecedo
res e prestadores de serviços priva
dos, que atinge centenas de milhões 
de contos, para além de gerar pro
blemas às empresas, constitui factor 
de encarecimento dos produtos e 

serviços prestados ao SNS e exige 
med idas de saneamento imediatas. 

Há que assumir; de uma vez por 
todas, que o actual SNS, além de ser 
incapaz de dar resposta às solicita
ções, é insustentáve l. 

Este enquadramento im põe mu
danças no Serviço Nacional de 
Saúde que atendam, acima de tudo, 
aos interesses dos cidadãos e aos 
prob lemas dos utentes, numa pers
pectiva de redução dos encargos 
familiares por aumento da eficiên
cia e controlo eficaz dos gastos 
públicos e obedecendo a va lores de 
equidade e de soli dariedade. 

É igua lmente indispensáve l 
introduzir alterações sensíve is na 
política de recursos humanos, em 
ordem a: • 

-va lorizara competência, a d ife
renciação técnica e profissiona l e o 
respe ito pelo estatuto de todos os 
profiss ionais de saúde 

- promover a diversidade con
tratual, com garantias de segurança 

-implementar uma gestão consis
tente de recrutamento, atribu indo 
orçamentos específicos e adequados 
à natureza das instituições de acordo 
com um plano estratégico de contra
tua lização 

-estabelecer incentivos financeiros 
ligados a ganhos de produtividade, 
a flexibilidade na criação de equipas 
detrabalhoeà mobilidade funcional 
e geográfica . 

Porfim, há que desenvolver uma 
po lít ica de forma ção coerente, 
contribuindo para o ens ino pré e 
pós-graduado nas áreas da saúde 
e reconhecendo a variedade da es
pecia lização técnica e profiss ional. 

São as seguintes as principais me
didas que um Governo do PSD 
adoptará com o ob jectivo de imple
mentar um novo Serviço Nacional 
de Saúde: 

Reorganizar os cuidados de saúde 
primários, a fim de proporcionar a 
cada cidadão o seu "médico assis
tente", baseado num modelo de 
contratua lização que tenha em con
ta uma capitação definida para os 
cu idados de saúde primários, asso
ciada a incentivos; 

Pôr fim, com carácter de urgên
cia, às listas de espera de cirurgias e 
de consultas, por via quer da contra
tua lização com entidades privadas 
e socia is, quer da melhoria de efi
ciência na mobil ização dos recursos 
do próprio sistema, nomeadamente 
aumentando o tempo de uti lização 
dos blocos operatórios e de funcio -
namento das consu ltas externas hos
pita lares para oito horas por dia, em 
média; 

Desenvolver uma rede de un ida
des de acolhimento hospita lar e de 
cuidados continuados para doentes 
crónicos e doentes idosos, mediante 
protocolos a ce lebrar com o sector 
social e privado; 

Pôr em prática programas de pre
venção da doença, com destaque 
para o pape l fundamenta l a desem
penhar pelo médico de família -
devendo reconhecer-se, em particu
lar, as situações mais graves do nos
so tempo, ta is como a SIDA, a tuber
cu lose, as hepatites, as doenças 
oncológicas, as doenças sexua l men
te transmissíveis, a diabetes, as doen
ças cardio e cérebro-vascu lares, as 
doenças associadas ao tabag ismo 
e a toxicodependência; 

Adoptar um programa nacional 
de prevenção e combate ao a lcoo
lismo, com meios humanos, técnicos 
e financeiros reforçados, para a in
formação, o aconselhamento, a for
mação profiss iona l, o tratamento e 
reabilitação e a reinserção social; 

Garantir o acesso diferenciado 
aos meios comp lementares de di
agnóstico, com liberdade de escolha 
dos prestadores, desde que estes 
possuam certifi cados de qual idade; 

Incentivar a poupança a aplicar 
na constituição de Fundos e Seguros 
de Saúde e outros sistemas comple
mentares de assistência, mediante 
adequadas compen-sações fiscais; 

Fomentarformas a lternativas de 
gestão, incluindo a uti lização de re
gras de gestão empresaria l pelas 
administrações púb licas através da 
ce lebração de «contratos-progra
ma»; 

Incentivar o desenvolvimento, nos 
serviços públicos, de novas soluções 
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de gestão, como são já exemplo os 
Centros de Responsabilidade Inte
grada nos hospitais e os Regimes de 
Remuneração Experimental nos cen
tros de saúde; 

Estabelecer parcerias público/ pú
blico (v.g., entre a Admin istração 
Central e as Câmaras Municipais) e 
público/privado para a prestação 
de cu idados de saúde segundo prin
cípios de efic iência, responsabiliza
ção, contratua lização e demonstra
ção de benefícios para o serviço 
público de saúde; 

Criar uma entidade regu ladora, 
com a natureza de autoridade ad
ministrativa independente, que 
enquadre a participação e actuação 
dos operadores privados e sociais 
no âmbito da prestação do serviço 
públi co de saúde, assegurando o 
acompanhamento dos respectivos 
níveis de desempenho; 

Apoiara desenvolvimento de novas 
tecnologias de comun icação, desig
nadamente no campo da telemedici
na, de modo a permitira acesso tanto 
quanto possível directo à marcação 
de consu ltas hospitalares; 

Introduzir sistemas e equipas de 
triagem nos serviços de urgência 
hospitalares, que favoreçam o 
tratamento prioritário das situações 
mais graves e urgentes; 

Desenvolver uma política do me
dicamento assente numa estratég ia 
de informação que garanta um 
maior rigor e segurança na prescrição 
farmacológica e acautele a susten
tabi lidade da despesa; 

Promover a prescri ção de medi
camentos pe la Denominação 
Comum Internacional e pelo nome 
genérico; 

Implementara princípio de que a 
comparticipação dos medicamen
tos de eficácia terapêutica compro
vada será feita através da introdu
ção gradual da comparticipa ção 
de referência para grupos homogé
neos de medicamentos, garantindo 
ao mesmo tempo que as doenças 
mais incapacitantes e os doentes de 
menores recursos tenham acesso 
privilegiado ao medicamento; 

Fortalecer e dignificar as ca rre i
ras, estabe lecendo regras de pro-

gressão baseadas em critérios de 
qualificação científica , técnica e 
profissio-nal; 

Reconhecer a função essencial, 
em todo o sistema, do cargo de 
Director de Serviço, recon hecendo
lhe a indispensável autonomia e a 
corre lativa responsabilidade; 

Diversificaras profissões de saúde 
e promover uma reforma profunda 
no actual sistema de ensino suscep
tível de melhorar o processo de re
crutamento, formação e educação 
dos profissionais de saúde, a quali
dade académica e pedagógica dos 
docentes e o seu interesse e dedica
ção na investigação científica . 

Toxicodependência 
- aRostar na prevenção 

uni aspecto específico da política 
de saúde a merecer referência autó
noma é o do combate à toxicode
pendência. 

A droga é, sem dúvida, um dos 
problemas fundamentais que afecta 
as sociedades modernas: corró i os 
seus pi lares básicos, aumenta os 
níveis de insegurança, põe em cau 
sa a unidade de inúmeras famílias, 
destrói a vida de muitas e muitas 
pessoas. Também entre nós isso se 
passa, sendo que o fenómeno da 
droga tem vindo a assumir novos 
contornos, estendendo-se hoje dos 
espaços urbanos, a que se confina
va, até às áreas rurais. 

Aquele que foi cata logado como 
o "inimigo público número 1" é-o 
cada vez mais. E isso deve-se, em 
grande parte, à falta de uma 
estratégia clara, bem como às 
medidas erradas que foram 
adoptadas e que enviaram mesmo 
mensagens no sentido da facilita
ção do consumo. 

Entendemos que também aqui se 
trata, antes do mais, de uma ques
tão de atitude . De dar sinais sérios 
de que o Governo e a Sociedade 
estão verdadeiramente empenha
dos e determinados em enfrentar o 
problema . 

Para o fazer, propomos uma 
po lítica baseada na prevenção, no 
tratamento e na reinserção e estrutu
rada em torno de três pilares essenciais. 

O primeiro pilar consiste: 
• No reforço dos meios, através de 

um efectivo aumento de oferta nos 
Centros de Atendimento aToxico
dependentes (CAT); 

• Na articulação entre todas as enti
dades públicas envolvidas, quer ao 
nível do Ministério da Saúde, quer 
entre o Ministério da Saúde e o 
Ministério da Justiça e os tribunais; 

• No reforço do apoio aos toxico
dependentes nas prisões; 

• Na criação de mecanismos que 
permitam colocação no terreno de 
apoios aos que verdadeiramente 
precisam (v.g. "equipas de rua"); 

• No incentivo à inserção de toxico
dependentes em formas de traba
lho social; 

• No reforço dos programas de 
apoio às ONG's, às instituições 
particulares de solidariedade so
cial (IPSS) e a outras que auxiliam 
os toxicodependentes . 

O segundo pilar baseia-se: 
• Na valorização da escola, através 

da criação de um corpo de especia
listas em prevenção primária a funci
ona r nos estabelecimentos de ensino; · 

• Na sensibilização dos professo
res, intervindo ao nível da sua 
formação; 

• Na introdução no curriculum esco
lar, logo desde o início, de refe
rências ao problema das depen
dências, incluindo o alcoolismo e 
o tabagismo; 

• Na criação de mecanismos espe
cíficos de acompanhamento psi
cológico, quer para prevenir a 
iniciação nas drogas quer para 
auxiliar aqueles que já consomem . 

O terceiro pilar visa: 
• Envolveras associações represen 

tativas dos pais e famílias no apoio 
à estratégia nacional de combate 
à droga; 

• Valorizar as formas terapêuticas 
que envolvam os grupos de pais e 
todas as formas de terapêutica 
familiar; 

• Tomar medidas no plano laboral 
que possibilitem aos pais um efec
tivo acompanhamento dos filhos 
toxicodependentes. 
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O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) - ainda que desfigurado e 
desarticulado pela incoerência 
das políticas a que foi sujeito por 
parte de sucessivos governos -
tem indiscutivelmente elevado o 
nível dos cuidados de saúde à 
população. Apesar dos progres
sos, as suas potencialidades não 
foram plenamente aproveitadas e 
desenvolvidas . 

A melhoria dos cuidados 
de saúde prestados à 
população pelo SNS é um 
contributo indispensóvel 
para o bem-estar da 
população e para o 
avanço do País 
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A situação da saúde é indissociá
ve l de outros factores que condi
cionam o desenvolvimento da so
ciedade, como acontece com os 
problemas económ icos e sociais 
que afectam a população em 
cada momento. A melhoria dos 
cuidados de saúde prestados à 
população pelo SNS é um contri
buto indispensáve l para o bem 
estar da população e para o avan
ço do País, diminuidor da exclu
são socia l, decisivo para uma 
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maior produtividade e necessário 
à correcção das desigualdades . 
O PCP defende a necessidade de 
uma reforma democrática e pro
gressista do Serviço Nacional de 
Saúde como vector essencial do 
desenvolvimento harmonioso do 
País, ajustada às novas necessi
dades em saúde e aos direitos dos 
utentes, às novas condições tec
nológicas e científicas, económi
cas e organizativas, retomando a 
filosofia e inspiração democráti
ca e humanista inicial. 

Em simultâneo o PCP pro
põe as seguintes medidas 
políticas prioritárias: 

Reforçar o financiamento dos 
cuidados de saúde primários, 
como condição essencial para o 
bom funcionamento de todo o 
SNS e para melhoria dos indica
dores de saúde da população, 
duplicando o investimento nesta 
área na próxima legislatura. 

Concretizar um plano de emer
gência que garanta a formação 
dos profissionais necessários à 
prestação dos cuidados de saú
de à população. 

Eliminar as taxas moderado
ras garantindo a gratuitidade da 

prestação de cuidados ·de saú
de e o carácter unive rsal e geral 
do SNS. 

Eliminar as listas de espera me
diante a cooperação entre os ser
viços públicos, com o recurso a 
meios externos limitado a situa
ções de insuficiência ou esgota
mento da capacidade instalada 
daqueles. 

Generalizar a prescrição de 
medicamentos por princípio acti
vo- tendo por base um formulá 
rio nacional - e a sua dispensa 
gratuita aos utentes das consul
tas e urgências dos hospitais nos 
casos em que o seu custo para o 
SNS seja menor do que a com
participação na compra em far
mácias, rev italizar as farmácias 
hospitalares e alargar a lista de 
medicamentos para doenças cró
nicas comparticipados a 1 00%. 

Concretizar o direito dos uten 
tes a um atendimento humaniza 
do e a tratamento em tempo ade
quado. 

Eliminar a promiscuidade en 
tre o sector público e o sector pri
vado, combatendo os interesses 
il egítimos instalados, designada 
mente interditando o exercício de 



medicina privada no interior dos 
estabelecimentos públicos e impe
dindo o desvio de doentes para 
entidades privadas. 

Assegurar o financiamento do 
SNS pelo Orçamento do Estado, 
assente na efectiva tributação 
proporcional dos rendimentos de 
todos os portugueses. 

Salvaguardar o carácter públi
co da gestão de todas as unida
des do SNS, pondo fim aos con
tratos de gestão privada de esta
belecimentos públicos . 

Escolher por concurso as equi
pas gestoras dos hospitais e cen
tros de sa6de do Serviço Nacio
nal de Saúde, na base de um pro
grama de desempenho que res
ponsabilize cada uma pela con
cretização dos objectiyos. 

Articular a gestão e a presta
ção de cuidados entre centros de 
saúde e hospitais, retomando a 
filosofia de gestão integrada de 
sistemas locais de saúde. 

Aproveitar integralmente a ca 
pacidade instalada nos serviços 
do SNS, limitando o recurso a 
meios externos às situações de 
clara insuficiência ou esgotamen
to dessa capacidade. 

Garantir o respeito pelos direi
tos dos trabalhadores da saúde 
assegurando as condições de tra 
balho e de formação, o estímulo 
a uma prática profissional de qua
lidade e o vínculo laboral públi
co. 

Regionalizar o SNS e garantir 
a participação efectiva das popu
lações no seu funcionamento. 

Assegurar a participação na 
defin ição das políticas e planos de 
saúde, na sua ava liação e na ges
tão dos serviços, desenvolver ins-

trumentos jurídicos de re
clamação e reforçar a ca
pacidade de intervenção 
das associações de uten
tes. 

Desenvolver políticas 
específicas de informação, 
educação e promoção da 

Garantir o respeito pelos direitos 
dos trabalhadores da saúde assegu 

rando as condições de trabalho e 
de formação, o estímulo a uma 

prática profissional de qualidade e 
o vínculo laboral público. 

saúde, especialmente em 
meio escolar e laboral , orientadas 
para os principais problemas de 
saúde e causas de morte evitáveis. 

Responder às necessidades da 
população em saúde ora l nos es
tabelecimentos do SNS. 

Promov~r uma política integra
da e articulada de saúde mental. 

Intensificar a Campan ha Na
cional de Prevenção da SIDA, fa
cilitando o acesso aos meios de 
prevenção - designadamente o 
preservativo - melhorando e au
mentando o apoio aos doentes in
fectados, promovendo a sua in
serção social, combatendo situa
ções de discriminação e incenti
vando a solidariedade. 

SAÚDE LABORAL 

O direito à segurança, higie
ne e saúde no desempenho da 
actividade profissional é um direito 
social fundamental dos trabalha
dores. Este direito inclui o direito 
à integridade física, à prevenção 
dos acidentes, das doenças pro
fissionais, das doenças relaciona 
das com o trabalho e à promo
ção da saúde no local de traba
lho. Perante a grave situação da 
saúde dos trabalhadores, o PCP 
defende a aplicação urgente das 
seguintes orientações: 

Planifi cação e desenvolvimen
to de adequada rede de serviços 
públicos e privados de seguran

ça , higiene e saúde no trabalho e 

concretização de um programa 
de emergência contra a sinistrali 

dade laboral; 
Aplicação e cumprimento do 

direito dos trabalhadores da ad
ministração pública à segurança, 
higiene e saúde no trabalho; 

Garantia efectiva de participa
ção dos trabalhadores e dos seus 
repr~sentantes na definição e 
aplicação das políticas de segu
rança, higiene e saúde dos tra
balhadores, aos diversos níveis; 

Definição de uma política co
erente de reparação e reabil ita
ção médica e profissional; 

Revisão da legislação de repa
ração dos acidentes de trabalho 
e doenças profissionais, baseada 
no princípio da reparação socia l; 

Funcionamento e coordena
ção efecti vas de órgãos e servi
ços públicos, encarregados do 
acompanhamento e fiscalização 
das cond ições de trabalho e dos 
serviços e cuidados de saúde la
boral, nomeadamente a inspec
ção de trabalho e as autoridades 
de saúde; 

Desenvolvimento da investiga

ção e da formação e informação 
geral em segurança, higiene e 
saúde no trabalho, incluindo a in 
tegração destas matérias no sis
tema educativo e formação pro
fissional; 

Elaboração de estatísticas ri
gorosas nos domínios dos aci
dentes de trabalho e das doen

ças profissionais. 
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Toxicodependência 
Embora, por iniciativa do PCP, 

tenham sido adoptadas importan
tes medidas legislativas nos domí
nios do tratamento, da despenali
zação do consumo e do bran
queamento de capita is, que, liga
das a outras iniciativas que tive
ram o seu apoio, são indissociá
veis de avanços verificados na res
posta, mantém-se uma situação 
grave em que pesa a incapacida
de e a falta de vontade po lítica do 
Governo do PS para fazer face à 
dimensão do problema do consu
mo e tráfico de drogas. O Gover
no prosseguiu uma política de des
responsabilização do Estado, pri
vilegiando os interesses dos servi
ços privados e tentando transferir 
para as autarquias locais compe
tências e responsabilidades que 

são suas. 

Tendo em conta a actual situação 

o PCP propõe as seguintes me
didas sobre a prevenção da to
xicodependência e a luta con
tra a droga: 
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A adopção de uma nova polí
tica que dê perspectivas de futuro 
aos jovens (ensino e formação de 
qua lidade, emprego estável, habi
tação} e promova hábitos de vida 

saudáveis; 
Um plano nacional de preven

ção da toxicodependência e luta 
contra a droga - da responsabi li 
dade do Poder Centra l e que as
suma uma efectiva coordenação, 
concepção e promoção de med i
das de combate às causas e con
sequências da toxicodependência, 
devidamente articuladas aos diver
sos níveis, envolvendo estruturas 
multidisciplinares e sectoriais; 

A exigência de apresentação 
de um estudo naciona l de incidên-

cio dos fenómenos de consumo de 
drogas na população portuguesa. 
Estes estudos devem ser acompa
nhados de incentivos à investiga
ção científica, que permita a se
lecção de programas de preven
ção adequados à realidade do País 
e a adopção de processos de tra
tamento efi cazes; 

A adopção de novas medidas 
de prevenção primária, numa es
tratégia coordenada e devidamen
te avaliada, visando nomeada
mente o meio esco lar e os grupos 
de risco; 

A concret ização pelo Estado 
do direito reconhecido aos toxico
dependentes de serem tratados e 
recuperados através do a larga
mento da rede públ ica de atendi
mento, tratamento e reinserção 
social, eng lobando, para além dos 
CAT, as unidades de desabitua
ção, as comun idades terapêuti
cas, os centros de d ia e os apar
tamentos de reinserção; 

A adopção de uma estratég ia 
de redução de danos que tenha 
sempre como ob jectivo último o 
tratamento e a rei nserção do toxi
codependente. Ao nível da saúde, 
um conjunto de medidas que pre
vina a contracção da SIDA, da he
patite ou da tuberculose, ensaie a 
utilização de novas terapêuticas 
devidamente acompanhadas e 
ava liadas e contribua para pro
mover espera nças de vida. Ao ní
ve l da sociedade, que perm ita a 
redução da crimina lidade ligada 
à angariação de dinheiro para 
sustentar o consumo, que identi
fique os locais críticos existentes no 
País e crie centros de apoio, fixos 
ou móveis, que assegurem os cui
dados básicos de assistência e saú
de e encaminhem para so luções 
de tratamento . A elaboração e 
execução de programas integra
dos de intervenção em áreas de 

risco, com a responsabilização 
dos serviços qualificados do Esta 
do em coordenação com o poder 
local e as populações. O prosse
guimento da «operação do Casa l 
Ventoso» de forma coerente, ten
do em conta ci avaliação de resul
tados, de modo a garantir a con
sol idação dos passos dados; 

O desenvolvimento de progra
mas de reinserção social com a 
cobertura naciona l de «casas de 
saída» e a concretização de opor
tunidades de forma ção profissio
nal e de emprego com acompa
nhamento e efectiva inclusão so
cia l de toxicodependentes; 

A concretização da lei de des
pena lização do consumo de dro
·gas, designadamente contrarian
do a desresponsabi lização do Es
tado nesta matéria, dando eficá
cia às Com issões para a Dissua
são da Toxicodependência criadas 
com a nova legislação, actuando 
na base do princípio da proximi
dade com as pessoas envolvidas 
e o seu meio sócio-fam iliar contri
buindo para a eficácia de preven
ção e do encami nhamento para 
tratamento e procedendo a uma 
regular ava liação do processo; 

Desenvolvimento de programas 
dirigidos aos jovens delinquentes 
que se encontram nos Centros 
Educativos do Instituto de Reinser
ção Social (IRS) vocacionados para 
a prob lemática da toxicodepen 
dência; 

A adopção de um plano de in
tervenção em meio prisional que 
abranja todos os estabelecimen
tos prisionais, dê resposta às ne
cessidades de tratamento dos re 
clusos toxicodependentes, imple
mentando nomeadamente e de 
acordo com as características dos 
estabe lecimentos prisionais, Alas 
Livres de Drogas, Comunidades 
Terapêuticas ou Protocolos com os 
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serviços de saúde mais próximos. 
Ampliação da aplicação de san
ções alternativas à prisão; 

O reforço da coordenação e 
do dispositivo para o combate ao 
tráfico de droga e dos meios para 
o combate ao branqueamento de 
capitais. A criação de um Progra
ma Nacio11al de Prevenção e 
Combate ao Branqueamento de 
Capitais com o objectivo de : im
plementar e alargar as normas 
sobre a respectiva prevenção, cri
minalização e repressão; adoptar 
mecanismos de regulamentação, 
controlo, transparência e fiscaliza
ção das actividades financeiras; 
aperfeiçoar a legislação para pre
ven ir e combater a acção das as
sociações criminosas; monitorizar 
a aplicação das novas normas 
para a confiscação dos patrimó
nios de origem criminosa e de eli
mina ção do seg redo bancário; 
optimizar a acção das entidades 
que intervêm nesta matéria e im
plementar uma estrutura de coor
denação e avaliação da preven
ção e combate ao branqueamen
to de capitais. Aprofundar a coo: 
peração internacional em matéria 

· de combate ao tráfico de drogas 
e ao branqueamento de capitais, 
nomeadamente no quadro da UE, 
mas com salvaguarda da sobera
nia nacional; 

A intervenção de Portuga l no 
quadro internaciona l contribuindo 
para uma nova ordem mund ial, 
visando a eliminação das activida
des especu lativas e os paraísos fis
ca is e no imediato o seu controlo, 
regu lamentação e redução drás
tica, prqmovendo uma política de 
cooperação efectiva com os paí
ses menos desenvolvidos, com vis
ta à substituição e controlo da cu l
tura de plantas base da produção 
de estupefacientes e reclamado a 
anulação da dívida externa e o 

desenvolvimento sustentado para 
romper com o ciclo de pobreza e 
subdesenvo lvimento. 

O PCP não contemporiza nem 
se resigna a uma sociedade alie
nante, de sere$ humanos domina
dos pe la droga ou que se confor
mam com a sua inevitabilidade. 
Assim, as estratég ias a desenvol
ver, devem visar confrontar e fa
zer recuar a tox icodependência, 
preven indo que mais jovens 
ca iam na dependência das drogas 
e abrindo caminhos ao tratamento 
e reinserção das vítimas deste dra
ma social. 

ALCOOLISMO 

A gravidade do problema do 
alcoo lismo impõe medidas efica
zes de intervenção sobre as cau
sas sociais que estão na origem 
desta situação, de informação e 
prevenção primária, de educação 
e promoção da saúde, de alarga
mento do dispos itivo e dos meios 
dos serv iços de alcoo logia, de 
apoio médico, medicamentoso e 
psicossocia l, d~ reinserção sócio
-labora l, de fisca lização da aces
sibi lidade do á lcool às crianças e 
em zonas próximas de estabe leci
mentos de ensino, de cumprimen
to da legislação, nomeadamente 
sobre a publicidade, de alterações 
de natureza legislativa e fisca liza
dora e de reforço das estruturas 
de coordenação da luta contra o 
alcoolismo. 

Ass im, o PCP defende medidas 
que visem: 

A adopção de uma política que 
dê resposta aos problemas soci
ais que estão na origem do alco
o lismo e do consumo excessivo do 
álcool; 

A criação de um plano nacio
nal de prevenção do alcoolismo e 

... 

combate ao consumo excessivo do 
álcoo l, que passe por medidas di 
reccionadas à prevenção nos mei 
os laborais e esco lar, e que tenha 
como principal público a lvo a po-
pu lação juvenil; · 

A formação específica dos pro
fissionais que produzem, servem 
e vendem bebidas alcoólicas, de 
forma a assegurar uma protecção 
mais eficaz dos consumidores ou 
potenciais consumidores; 

A concretizaçÓo da proibição 
de fabrico de bebidas alcoólicas 
ou de refrigerantes alcoó licos di
rigidas especificamente às crian
ças e adolescentes; 

A proibição da pub licidade a 
bebidas alcoól icas em eventos des
portivos e outros espec ialmente 
dirigidos à juventude, assim como 
num raio de 500m dos estabe le
cimentos de ensino; 

A adopção de medidas de fis 
ca lização da lei da publicidade, 
assim como a efectiva penaliza
ção dos infractores; 

A implementação de políti cas 
nacionais e coordenadas de com
bate ao alcoolismo e consumo ex
cessivo de álcool, assim como a 
criação de uma Comissão Nacio
na l que coordene estas políticas e 
a intervenção de outros organis
mos, como os Centros de Alcoo
logia; 

O reforço dos recursos huma
nos e financeiros dos Centros de 
Alcoologia como cond ição essen
cia l para o bom funcionamento 
dos serviços; 

O desenvolvimento da rede al
coo lógica , nomeadamente com a 
criação de novos centros de alco
o logia e a sua articu lação com 
equipas de alcoologia em todos os 
Centros de Saúde, ponderando a 
necessidade de um serviço espe
cializado nesta matéria ao níve l do 
Serviço Nacional de Saúde . 
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DIAGNÓSTICO 

A Saúde constitui, porventura, um 
dos sectores mais importantes 
numa sociedade. Ciente disso 
mesmo, o CDS-PP assumiu ao 
longo das últimas legislaturas um 
papel fortemente interventor nes
ta matéria, visto que os serviços e 
estabelecimentos de saúde a que 
a generalidade dos cidadãos têm 
acesso constituem um indicador 
essencial de civilização e desen
volvimento. 

Na realidade, a política de saú
de representa uma das principais 
políticas sociais que contribui for
temente para uma sociedade mais 
solidária e mais justa, reforçando 
a coesão social, sem prejuízo do 
desenvolvimento do bem estar in 
dividual e colectivo. 

Ora, em Portugal, o sector da 
Saúde encontra-se actualmente 
numa situação absolutamente 
inaceitável de ruptura. O défice 
do Ministério da Saúde, mormen
te do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), registado no exercício de 
2001 manteve-se igual ao do ano 
anterior, traduzindo-se neste mo
mento em 1.067,4 milhões de 
euros. O ritmo de despesas man-

tém-se elevadíssimo, apresentan
do sinais alarmantes, que não 
podem deixar de suscitar a mais 
séria apreensão por parte do CDS/ 
/P P. 

Este panorama confrangedor 
é consequência directa do imobi
lismo verificado, apenas quebra
do aqui e ali por medidas avulsas, 
as quais agravaram ainda mais a 
visão fragmentária do sector e 
contribuíram para uma acelera
da degradação da Saúde no nos
so país . Esta decadência impede 
cada vez mais o efectivo exercício 
do direito dos cidadãos ao acesso 
a um verdade iro sistema de saú
de, desmoraliza os profissionais, 
gera ineficiências várias e permite 
um elevado grau de desperdício. 

As causas são inúmeras, tan
tas quantas as áreas compreen
didas pela Saúde e que se tradu
zem na desumanização e depre
ciação da qualidade dos serviços 
prestados, na dimensão intolerá
ve l das listas de espera, no inusita
do e desproporcionado esforço 
financeiro exigido aos cidadãos, 
nas condições de atendimento 
inadmissíveis e em especial no 
crescimento incontrolado das des
pesas públicas de saúde . 

A ausência de um levantamen
to de recursos globais (públicos e 
privados) para a adequação dos 
mesmos em função das necessi
dades, o desconhecimento dos 
custos directos e indirectos das 
diversas patologias, a inexistência 
de indicadores a nível clínico e· 
económico das diferentes inter
venções em Saúde e nos diferen
tes níveis de prestação de cu ida
dos de saúde, a secundarização 
dos direitos básicos dos doentes, 
são outros problemas que se re
gistam nesta área e que tornam 
imperiosa a reforma deste sector. 

Sem um sistema de informação 
rigoroso, o sector da saúde mais 
não é do que um espaço labirínti
co e fragmentado, no qual se 
perderão as medidas que se adop
tem, sem qualquer possibilidade 
de seguimento e avaliação. 

Tudo isto é reflexo de uma polí
tica de saúde desarticulada e in 
coerente, incapaz de promover a 
gestão eficaz dos recursos mate
riais, técnicos e humanos, sem 
aptidão para lidar com os profis
sionais de saúde e onde os únicos 
prejudicados são os utentes, ci
dadãos vu lneráveis, debilitados, 
que aguardam por uma assistên-



cio méd ica condigna e célere. 
Assim é premente aumentar a 

confiança dos cidadãos e promo
ver a auto-estima dos profissio
nais. 

Os cu idados primários de saú
de são o prime iro ponto de con
tacto entre as pessoas e os servi 
ços de saúde, uma verdadeira 
porta de entrada, razão pela qua l 
é fundamental um desenvolvimen
to adequado desses mesmos cui
dados. Os cu idados primários de 
saúde estão pouco desenvolvidos, 
os serviços estão espartilhados, 
possuem pouco trabalho em eq ui 
pa e têm recursos exíguos, quase 
inexistentes, em diferentes grupos 
profissionais que não os médicos. 
Actualmente, 40% dos doentes 
recorre a serviços privados e as 
prestações directas dos cidadãos 
correspondem a cerca .de 50% 
das despesas em saúde. 

Para além de coniunturais, os 
prob lemas são também estrutu
rais. Num quadro de recursos 
escassos e necessidades crescen
tes, a eficiência assume-se como 
um valor. Gerir bem recursos es
cassos torna -se, pois, um impera
tivo ético e de iustiça social. Com 
efeito, estudos internacionais de
monstram que nem sempre os 
que mais gastam são aque les que 
obtém melhores níveis de saúde . 

Nesse contexto, o peso orça
mental com medicamentos ne
cess ita de medidas enquadradas 
numa evolução, modernização e 
inovação do SNS. É essencial que 
exista um controlo de custos, bem 
como um contro lo de consumos 
desadequados em consonância 
com a raciona lização do próprio 
sistema de saúde. A notoriedade 
dos medicamentos em portugal 
decorre não só da sua eficácia 

terapêutica, mas também dos cus
tos que os mesmos acarretam, 
ultrapassando 2% do Pia, segun
do dados da OCDE, sendo aque
le que maior despesa públi ca em 
medicamentos apresenta face 
aos demais países da EU. 

A ra ciona lização dos gastos 
com medicamentos é decisiva, li
bertando recursos finance iros 
para outras áreas directamente 
re lacionadas com a prestação de 
cuidados de saúde e que repercu
tiria inexoravelmente num acrés
cimo ass ina lável da qua lidade e 
eficiência.dos cu idados de saúde 
a prestar. 

Nesta matéria, os med icamen
tos genéricos desempenham um 
pape l fu ndamenta l, na medida 
em que proporcionam um claro 
beneficio ao cidadão e à comuni
dade, assegurando o acesso do 
doente a medicamentos de quali 
dade, seguros e eficazes. Para le
lamente, também acarreta bene
fiícios para o próprio Serviço Na
cional de Saúde, visto que redu
zem os custos com os cuidados 
de saúde em virtude do seu menor 
preço de aquis ição, diminu indo 
assim os encargos daquele Servi
ço na respectiva comparticipa
ção. 

Por todas estas razões, é essen
cia l que se divu lgue e incremente 
a utilização de medicamentos ge
néricos em portugal, a qual é ac
tualmente inferior a l %, quando 
em média na União Europeia o 
uso destes medicamentos é de 
15% e nos Estados Unidos da 
América se aproxima de 40%. 

Estas reformas sociais carecem 
de algum tempo para que produ
zam em pleno os seus resultados 
de equidade, eficácia e eficiência 

interna . E exacta mente porq ue são 
geracionais, devem ser inadiáveis: 
tais tendências reformistas devem 
ser encaradas como salvaguarda 
da efectivação do direito de pro
tecção da saúde, universal e ge
ral, constitu ciona lmente consa
grado e que, responsabilizando 
eticamente todos, assente na so
lidariedade dos cidadãos e no 
Estado como regu lador e garan
te. 

COMPROMISSOS 

l . Redefinição do Serviço Nacio
nal de Saúde (SNS) no contex
to do Sistema de Saúde no 
qua l se integra, mas onde não 
~e esgota, de forma coerente e 
articulada com outros subsis
temas de saúde públicos e pri
vados, com d iferentes presta
dores e entre os diferentes ní
veis de cu idados; 

2. Apresentação de uma lei de 
Bases da Saúde que assegure 
a plena utilização da capaci
dade disponível das infra-es
truturas e que privi legie a evo
lução para um sistema misto 
com separação clara das fun
ções regulamentadora, finan 
ciadora e prestadora, em pa 
ra lelo com uma coab itação 
socia lmente iusta e economi
camente eficaz entre as res
ponsab il idades públicas e a li
vre expressão das responsabi
lidades das famílias e empre
sas; 

3. Assim, será necessário que o 
Estado assuma responsab ili 
dades po líticas pela saúde en
quanto provisionador de dire i
tos através do Sistema de Saú
de, enquanto parte contratual 
com os profissionais e estabe
lecimentos de saúde que con
vencionem com o SNS e ainda 
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enquanto regulador da activi
dades públicas de interesse co
lectivo; 

4. Ampliar e regular as modalida
des de participação de entida
des privadas e sociais e de 
mobilização do investimento 
privado e social no âmbito do 
sistema de saúde, designada
mente pela concessão da ges
tão e da exploração de entida
des prestadoras a privados no 
âmbito do SNS e o investimen
to de privados, em conjunto 
com o Estado e as autarquias, 
na construção de novos hospi 
tais e na sua gestão; 

5. Por isso deverá promover-se a 
introdução da regra da con
tratualização das prestações 
de cuidados de saúde, o que 
implica entre outras a fo rma
ção dos preços, a avaliação 
da qualidade e a alteração do 
estatuto jurídico das unidades 
públicas de saúde; 

6. Para tal deverá conceber-se 
uma nova arquitectura do Sis
tema Nacional de Saúde, me
diante a instituição de três re
des diferenciadas; 

1 . Uma rede pública universal 
para a saúde pública (assis
tência materno-infantil, ras
treias, vacinações, situações 
de epidemia, etc); 

2. Uma rede pública para os 
cuidados de saúde primári
os e diferenciados para to
dos os cidadãos que livre-

3. 

mente não optem por um 
outro sistema de saúde fora 
do Estado; 
Uma rede contratual para 
todos· quantos assumirem o 
opting-out, consubstancia
do em seguros de saúde, 
subsistemas não estaduais, 
mutualidades e outras for-

mas de protecção da saú
de; 

O opting-out não impedirá o 
recurso aos serviços e estabe leci
mentos do SNS, embora. passe a 
ser debitado pelo SNS o custo real 
a todos os cidadãos que tenham 
aderido àquele sistema opcional; 
Os subsistemas e seguros de saú
de deverão ser certi ficados pelas 
autoridades públicas e sujeitos à 
supervisão prudencial de uma 
entidade pública, a fim de que os 
respectivos aderentes possam 
beneficiar da dedução á colecta 
em sede de IRS. 

7. Maiô r responsabilização do sis
tema público de saúde através 
da consagração do primado 
da produtividade dos recursos 
humanos, materiais e finan
ceiros, uma maior humaniza
ção dos cuidados de saúde e 
equidade na distribuição dos 
meios, designadamente atra
vés de: 

A) Plena utilização da capacidade 
disponível das infra-estruturas 
existentes como primeiro meio 
para diminuir as listas de espe
ra; 

8) Introdução de alterações nas 
regras remuneratórias dos 
agentes prestadores, estatuin
do uma parte salarial variável 
em fun ção do número de 
doentes captados e fidelizados; 

C) Modernização da gestão dos 
recursos e estabelecimentos de 
saúde, usufruindo cada vez 
mais do desenvolvimento dos 
sistemas de informação e tele
comunicações; 

D) Eliminação da duplicidade e 
das omissões na rede de co
bertura sa nitária que apenas 
conduzem ao desperdício dos 
recursos e a injustiças no aces
so aos cuidados de saúde; 

·-. 

8. Especial ava liação da eficiên
cia dos hospitais públicos, cri
ando estímulos de gestão para 
as melhores práticas e possibi
litando a privatização da sua 
gestão, alterando ainda o sis
tema remuneratório dos pro
fissionais de saúde que permi 
tam distinguir o desempenho 
mediante a introdução de uma 
componente variável e redefi
nindo o conceito de exclusivi
dade; 

9. Diagnóstico rigoroso e consa
gração de um sistema de infor
mação referente aos custos as
sociados às diferentes compo
nentes do sistema (despesas, 
indicadores clínicos e econó
micos) que possibilite uma ra
cionalização de cuidados, a 
avaliação e validação contínu
as de projectos em execução, 
bem como a elaboração de 
estratégias de prevenção da 
doença e promoção da saú 
de; 

1 O. O funcionamento em rede e a 
informação actualizada em 
tempo útil permitirão igualmen
te criar percursos racionais do 
utente dentro do sistema, pro
porcionando respostas ade
quadas e satisfatórias nos di
ferentes níveis de prestação de 
cuidados; 

11 . Desenvolvimento de um servi
ço de cuidados primários plu
ridisciplinares, sobretudo em 
áreas como a prevenção da 
doença e a reabilitação, inte
grados por diferentes pro 
fissionais e assente em equ i
pas, devidamente coordena
dos com os serviços de es 
pecialidade seja a nível ambu
latório na comunidade, seja a 
nível hospitalar; 

12. Para tal é imperioso um reco 
nhecimento efectivo do papel 
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preponderante do Médico de 
Família na rede púb lica na 
avaliação do estado de saúde 
do doente e na gestão da pró
pria doença, conferindo uma 
maior funcionalidade e proxi
midade do sistema junto dos 

cidadãos; 
13. Maior human ização do siste

ma de saúde prevendo a con
sagração de estabelecimentos 
geriátricos e para pessoas com 
deficiência, privilegiando so
bretudo uma melhor articula
ção com a segurança social e 
as pessoas naquelas condi

ções; 
14 . Especia l atenção da política 

nacional de saúde no âmbito 
da defesa da vida (mães grá
vidas e crianças até um ano); 

15. Responsabilização pública 
pe las listas de espera com a 
criação de um procedimento 
de reembolso pelo SNS para 
intervenções cirúrg icas, sem
pre que o tempo para a sua 
execução pelo Estado ultra
passe 90 dias ou imediata
mente nas situações legal ou 
cl inicamente consideradas ur
gentes e inadiáveis; 

16. Aumento da liberdade de es
colha dos cidadãos no acesso 
aos estabe lecimentos de saú
de da rede pública, tornando
-os independentes de critérios 
estritamente admin istrativos, 
através da criação de condi
ções para a livre - mas não 
obrigatória - opção dos cida
dãos, bem como o alargamen
to a meios expeditos de comu
nicação e transmissão da in
forma ção; 

1 7. Consagração de um cartão 
de utente operacional que o 
identifique perante o sistema , 
que efective os respectivos di -

re itos, que assegure a confi
dencialidade de toda a infor
mação re lati va ao doente e 
beneficiando dos novos meca
nismos de armazenamento e 
processamento de dados; 

18 . Adopção de uma política ra
cional de medicamentos que 
privilegie a expansão do mer
cado de genéricos, a prescri 
ção por DCI (Denominação 
Comum Internaciona l) , a afir
mação do princípio da propor
ciona lidade pe lo fomento de 
uma dosagem dos medica 
mentos em função dos cuida 
dos necessários; 

19. Neste contexto é primordia l 
disponibilizar à classe médica 
informação sobre o preço dos 
medicamentos e os genéricos 
existentes, sens ibi li zando-os 
para os gastos públ icos e a in 
da a adopção do tick-out sys
tem, que se traduz na possibi 
lidade dos farmacêuticos subs
tituírem por genéricos de pre
ço não superior ao de referên
cia, desde que não excluído 
pelo médico na receita; 

20. Implementação de um siste
ma mais justo e equitativo, de 
rápida aprovação e comparti
cipação dos medicamentos, 
proporcionando uma compar
tícipação acrescida para a 
população mais carenciada, 
designadamente os pensionis
tas que aufiram rendimentos 
iguais ou inferiores ao sa lário 
mínimo nacional, através da 
criação do "cheque medica
mento"; 

2 1. Legislar no sentido de modu
lar a percentagem de subsídio 
de doença em função da natu
reza e gravidade da afecção e 
da sua duração, introduzindo 
nas prestações critérios de 

ma ior justiça social e permitin
do mais apo io nas doenças 
realmente incapacitantes e ero
sivas dos orçamentos fam ilia
res; 

22 . Criação de incentivos a siste
mas comp lementares de saú
de, universais e contratualiza
dos, disponibi lizados pe las 
empresas aos seus trabalha
dores e famílias, considerando 
como crédito fiscal de um va
lor igual ao produto da capita
ção parcial do SNS pelo núme
ro de beneficiários, acompa
nhado da consagração de um 
quadro regulamentador e fis 
ca lizador de seguros de saú
de, de subsistemas e outras 
instituições de prestação de 
cuidados de saúde; 

23 . Criação de estímu los às em
presas· ou grupos de empresas 
que queiram desenvolver sub
sistemas de saúde; 

24 . Incentivos fiscais, técnicos e 
financeiros a instituições da so
ciedade civi l, cu jas actividades 
sem fim lucrativo se destinem 
aos cuidados de longa dura
ção, doentes em fase terminal 
e deficientes profundos, bem 
como a formas de apo io domi
ciliário a estes grupos; 

25 . Estabelecimento dos Planos 
Poupança Saúde para as fa
mílias com os adequados estí
mulos fiscais; 

26. Criação de uma carta nacio
nal de equipamentos de saúde 
como instrumento fundamen
tal para uma correcta gestão 
da capacidade insta lada; 

27 . Reforço do papel das Miseri
córdias e de outras instituições 
sociais na prestação de cuida
dos de saúde. 
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Programa Eleitoral 
• 

do Bloco de Esquerda 
Reformar o sistema de saúde, 
separar o serviço público do privado 

Recolocaremos na Assembleia 
os nossos projectos na área da 
saúde. 
Para que o país aposte 
na medicina preventiva mais do 
que na indústria hospitalar. 
Para que se trave a 
hiper-medicamentação 
e baixem os preços. 
Para que o SNS garanta uma 
qualidade hoje apenas acessível 
às maiores posses. 
Para que se regulamentem as 
medicinas não convencionais. 
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O diagnóstico é crítico: temos 
problemas graves de saúde pública 
(toxicodependência, alcool ismo, tu
berculose, aborto clandestino, sida), 
temos uma hiper-medicamentação 
consum ista, uma clara discrimina
ção socia l no acesso ao sistema de 
saúde, um serviço público mal geri
do e sub-orçamentado, ineficiente e 
deficiente, temos a discriminação 
contra as medicinas não convencio
nais. 

Para mais, no serviço público a 
promiscuidade com o privado é 
imensa. Faltam médicos, apesar de 
termos tantos médicos por habitante 
como a França; faltam enfermeiros 

e centros de saúde, nomeadamente 
da 3° geração. Temos dos mais 
baixos gastos com saúde da Europa 
e no entanto as famílias pagam o 
dobro da média dos outros países 
da União Europeia . Temos dos me
dicamentos mais caros e uma péssi
ma gestão de recursos . Temos, em 
suma, uma medicina para os ricos e 
outra para os pobres. 

O que esta esquerda propõe é 
uma radical inversão das priorida
des : a opção por uma medicina 
preventiva e de proximidade sobre 
uma medicina curativa; a responsa
bilização dos doentes e a sua parti
cipação no controlo das terapêuti 
cas; uma nova política de prescrição 
e do medicamento que reduza os 
preços; uma clara separação entre 
o público e o privado, melhorando 
as condições dos profissionais de 
saúde em exclusividade no serviço 
público; uma gestão do SNS que 
privi leg ie a qualidade, a contratua
lização do financiamento e a res
ponsabi lidade dos serviços pelos 
orçamentos clínicos; a promoção 
da investigação científica; a defesa 
dos direitos dos cidadãos no âmbito 
da informação genética; a legaliza
ção e regulamentação das med ici
nas não convencionais. 

ABORTO: UMA NOVA LEI QUE 
IMPEÇA A CRIMINALIZAÇÃO DA 
MULHER 

O Bloco defende uma nova lei 
que impeça qualquer mulher de 
ser julgada por aborto e que 
legalize o seu direito de esco
lha. 

O julgamento, no Tribunal da 
Maia, de 17 mulheres acusadas de 
terem praticado o aborto clandesti
no e de um assistente social que as 
apoiava nos bairros degradados 
do Porto em que viviam, veio reve lar 
a extraordinária hipocrisia em que 
se continua a viver. Quando do refe
rendo sobre a despenalização do 
aborto- que não obteve a maioria 
que lhe desse va lor constituciona l, e 
em que 1 6% votou contra e 15% a 
favor-os partidários da continuida
de da solução repressiva argumen
tavam que a lei devia se r mantida, 
mas que não seria aplicada às mu-

. lheres que praticassem o aborto, 
considerando razões humanitárias. 
Aqui está a evidência dos factos: o 
julgamento da Maia demonstrou que 
a hipocrisia não tem limites. 

Milhares de mulheres continuam 
a ter que recorrer clandestinamente 
ao aborto. Mi lhares sofrem graves 
consequências físicas e morais pe lo 
impacto dessas intervenções realiza
das em condições por vezes degra
dantes. E a perseguição que lhes é 



movida, inspirada por concepções 
religiosas que rejeitam o direito da 
mulher a tomar as suas decisões 
sobre a sua vida, a sua maternidade 
e a sua sexualidade, é uma prova 
provada do peso do conservadoris
mo mais reaccionário em Portugal, 
um dos dois únicos países europeus 
em que se mantém esta situação. 

O Bloco prioriza a correcção 
desta injustiça e a defesa dos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres. 
Compromete-se em consequência 
a levar ao Parlamento o debate 
sobre uma nova lei que impeça a 
criminalização da mulher que abor
ta e que lhe reconheça o direito de 
escolha, permitindo a realização do 
aborto no Serviço Nacional de Saú
de. 

ALARGARA RESPOSTA 
À TOXICODEPENDÊNCIA E 
LEGALIZAR AS DROGAS LEVES 

O novo quadro legal de com
bate à toxicodependência en
contra-se ainda incompleto. 

Queremos separar os mer
cados entre drogas «duras» e 
«leves» e ampliar as políticas de 
prevenção e reinserção. 

A nova política para a toxicode
pendência foi a mais importante 
reforma social dos dois últimos anos. 
Foi o resultado directo da presença 
do Bloco de Esquerda no Parlamen
to: as novas leis são consequência 
da pressão, das propostas e da 
coligação ma ioritária que se tornou 
possível porque o Bloco forçou o 

agendamento das propostas. Em 
resposta, PSD e PP queriam um refe
rendo para restabeleceras penas de 
prisão para os toxicodependentes e 
falharam por completo nesse objec
tivo . O novo quadro legal represen
ta uma mudança de paradigma na 
abordagem da toxicodependência, 
mas encontra-se ainda incompleto. 
A defesa de uma política coerente 
de prevenção, tratamento da toxi
codependência e combate ao nar
cotráfico, implica três compromissos 
fundamentais para esta legislatura : 
desenvolver a prevenção, apoiar a 
reintegração social e profissional e 
cortara ponte entre as drogas legais 
e ilegais, definindo as condições do 
comércio passivo de derivados do 
cannabis . 

ios Plátano 

Acabamentos de Excelência: 
Pavimentos em Pedra Natural; Aspiração Central ; Estores Eléctricos 
com Isolamento Térmico; Ar condicionado em Todas as Divisões; 
Som Ambiente; TV Cabo; Alarme; Vídeo Porteiro; Porta Blindada; 
Isolamentos Térmicos e Acústicos; Arrecadação e Parqueamentos; 
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Promo o: ComercializaÇão: 

EDjREGe 
(IOC~I.;H A IIU. I t 0 10 \ ••<>(lQ, :LO.. 

I! !I 
••• HIFEN 
SOCIEDADE DE UEDIAÇÃD I!!OBIUÁRIA, ~~ 

.. ® 

" medab1 
Sociedade de Mediação 
1 il iá ria Lda 

LOJA DE VENDAS NO LOCAL 

ABERTA TODOS OS DIAS 

RUA DR. ÁLVARO DE CASTRO 

BAIRRO DE SANTOS • LISBOA 

VI5!TE O ANDAR MODELO 

Tel: 217 928 649 



OPINIÃO 

O Juramento 

de Hipócratesl 
ADRIANO VAZ SERRA 
Professor Catedrático de Psiquiatria da Facul
dade de Medicina de Coimbra 
Director da Clínica Psiquiátrica dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra 

I 
a: 

Talvez alguns se questionem so
bre a razão de ser desta cerimó
nia . Ela tem um duplo significado. 
Um deles, porque no iniciar da 
carreira os iovens médicos vão 
aplicar o conhecimento recebido 
à recuperação da saúde do ser 
humano. Na re lação com o enfer
mo o médico não precisa de ter 
apenas conhecimentos. Tem igual 
mente necessidade de possuir ap
tidões e desenvolver atitudes que 
lhe permitam lidar adequadamen
te com tipos variados de prob le
mas, alguns dos quais de grande 
delicadeza . O iuramento de Hi
pócrates é um documento com 
linhas de orientação ética e deon 
to lóg ica da conduta médica . 
Um outro significado advém do 
facto da Ordem dos Médicos, 
como instituição que é, ter como 
obrigação estar atenta ao exercí
cio da prática médica e, igual 
mente, quando for caso disso, 
defender os médicos, tanto a nível 

individual como co lectivo, em re 
lação a problemas inerentes à 
sua profissão . 

A finalidade 
do luramento 
de Hipócrates 

Hipócrates nasceu na Grécia, 
viveu na ilho de Cós e foi conside
rado o "pai da Medicina". O códi
go que tem o seu nome ca lcula-se 
que tenha sido escrito entre os 
500 e os 400 anos antes de Cris
to. Que mensagem pretenderia 

transmitir Hipócrates aos médi 
cos do seu tempo? A socióloga 
Margaret Mead refere que este 
código de valores pretendia men
cionar que uma profissão- a dos 
médicos - se devia ded icar intei 
ramente a sa lvar a vida dos seres 
humanos sob quaisquer circuns
tâncias, independentemente do 
estatuto socia l, idade ou intelecto 
- fosse ela a vida de um escravo, 
do imperador ou de uma simples 
criança. Mas esta mesma autora 
tece ainda uma consideração sub
til . A sociedade, refere aquela cien
tista, tenta por vezes levar o médico 
a cometer um crime- o crime de 
matar um feto antes de uma cri
ança nascer, o crime de deixar 
comprimidos de dormir à cabe
ceira de um doente com ca ncro
e é um dever da própria socieda
de de proteger o médico de tais 
solicitações. Este código dá gran
de relevo à relação do médico 
com o doente e aborda aspectos 
específicos . No iuramento de Hi
pócrates in icial o médico é so li ci
tado a referir: "Em qualquer casa 
que entrar, preocupar-me-ei uni
camente com a saúde dos enfer
mos, evitando toda a suspeita de 
iniustiça e de corrupção e, sobre
tudo, do deseio de rela ções ilícitas 
com mulheres ou com homens, 
quer livres, quer escravos. Tudo o 



que durante os tratamentos e fora 
deles tiver visto ou ouvido sobre a 
vida comum das pessoas e que 
não deva ser divu lgado, guardarei 
como coisa sagrada". 

Mas, mais importante do que 
tentar saber o que procuraria di
zer Hipócrates aos médicos do seu 
tempo, é levantar uma outra inter
rogação: "Que pode dizer Hipó
crates aos médicos do nosso tem
po, que seja vá lido no plano da 
ética médica"? 

É interessante verificar, refere 
Allen Dyer (1988), que a tradição 
hipocrática, que existe há cerca de 
2.500 anos, tenha um pape l his
tórico tão duradouro . A sua im
portância continua re levante e 
actual porque nos escritos hipo
cráticos transparece o molde da 
profissão méd ica contemporânea 
ta l como a conhecemos . 

O juramento e o nome de Hi
pócrates, menciona Dyer, man
têm-se na mente das pessoas 
como os símbolos mais elevados 
da dedicação do méd ico à arte de 
curar. O juramento encoraja o 
estabelecimento de um laço fun 
damental de confiança entre o 
doente, o médico e a profissão 
médica e promove uma preocu
pação pe lo indivíduo, como doen
te, que ultrapassa outros interes
ses que possam incidir sobre o 
clínico. 

Carrick (1985) menciona a este 
respeito que o juramento leva a 
que o médico sinta o compromis
so profissiona l e a responsabilida 
de moral de cu idar do bem-estar 
físico e psicológico do doente que, 
de uma forma confiante, procura 
no méd ico o alívio para os seus 
ma les . O clínico deve sentir-se na 
obrigação de utilizar, o melhor que 
possa, a sua competência técn ica 
orientada por uma correcta inte
gridade moral. 

O juramento 
de Hipócrates 
in icial tem 
conhecido 
diversas ver
sões, em con
f orm id ade 
com o evolui r 
dos tempos e 
os aconteci
mentos histó
ricos. 

Em 1948, 
após a segun
da Grande 
G uerra Mun
dial, a 1\sso
ciação Médica Mundia l fez uma 
adaptação deste juramento. Nesta 
versão o médico compromete-se 
por sua honra a consagrar a sua 
vida ao serviço da humanidade; a 
exercer a profissão com consciên 
cia e dignidade; a considerar a 
saúde do doente como a sua 
primeira preocupação; a obrigar
se a respeitar os segredos que lhes 
são confiados; a não permitir que 
diferenças de re ligião, de nação, 
de raça, de partido social se 
interponham entre o seu dever e o 
doente; a guardar respeito 
absoluto pela vida humana. 

Estabelecidas estas considera
ções gerais vamos agora tratar de 
um assunto diferente mas afim, 
relativo às qualidades que se con
sideram importantes para a activi
dade clínica de qualquer médico. 

As qualidades do médico 

Allen Dyer (1988) menciona 
que há pe lo menos duas qua lida
des que um clínico deve aprender 
a desenvolver. 

Uma delas, a de tornar- se al
guém que inspire confiança e em 
quem de facto o doente possa 

confiar. Esta confiança é uma 
virtude essencial da profissão mé
dica que permite ao enfermo sen
tir-se à vontade, contar os seus 
prob lemas, sentir que encontra 
alguém que não só percebe o que 
tem como compreende o seu so
frimento . Esta base de confiança 
leva -o a cooperar melhor com o 
tratamento . O enfermo tem ne
cessidade de conhecer que o mé
dico não fará nada que vio le esse 
sentido de confiança. O médico, 
paro merecer confiança, deve ser 
honesto na admissão das compe
tências que tem e reconhecer até 
onde vão os li mites das suas capa
cidades. Não deve ter a pretensão 
fantasista de ser omnipotente e 
deve ter o bom senso de saber 
indicar outro colega ou serviço 
quando for aconselhado fazê-lo 
em relação à situação clínica com 
que se depare. 

Outra virtude importante que 
nasce daquela é o respeito pela 
confidencialidade. 

É tão evidente que se torna 
intuitiva. Um doente não podere
latar aspectos relevantes da sua 
história clínica, que toquem as
suntos de maior privacidade, se 
não tiver a certeza de que quem os 
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escuta os sabe guardar. Estes pon
tos andam interligados. 

A este respe ito posso re latar 
que tive uma vez um enfermo que 
só um ano após o primei ro con
tacto, decid iu contar um ponto 
fu lcra l da sua vida , que levava a 
compreender aspectos significa
tivos do seu comportamento. A 
sua confidência só fo i feita quan
do já sentia suficiente confiança 
em quem o estava a escutar. 

A confidencialidade deve ser 
defendida intra nsigentemente nas 
mais diversas circunstâ ncias: na 
comunicação de casos clín icos, 
nas d iscussões com colegas, nas 
questões postas por fami liares ou 
perante os órgãos da comun ica
ção socia l. Só pode ser quebrada 
com duas ressalvas : quando o 
enfermo o autoriza ou quando 
lesa gravemente dire itos de tercei
ros . 

Para clarif icar este ponto vou 
relatar um acontecimento, que 
ocorreu no âmbito das activ ida 
des do Conse lho Naciona l de Éti
ca para as Ciências da Vi da. 

Este Conse lho recebeu um dia 
do Presidente do Consel ho Nacio
nal Executivo da Ordem dos Mé
dicos2 um pedido de Parecer so
bre a ava liação ética de uma situa
ção concreta. 

Um toxicodependente, seropo
sitivo para o vírus da imunodefi
ciência humana adqu irida, assis
tido num Centro de Atendimento 
a Toxicodependentes, apesar de 
ser instado a fazê-lo, nunca tinha 
informado a sua mu lher dessa 
seropos itividade e mantinha com 
ela relações sexuais não protegi
das . 

Perante os perigos decorrentes 
dessa situação, a médica assis
tente deparava-se com um confli
to entre dois deveres : um deles, o 
da defesa da privacidade do seu 
doente, em consonância com o 
sigilo médico e, o outro, o da 

protecção da saúde e vida da 
mulher do seu enfermo e dos even
tuais f ilhos do casal . Que cami
nho deveria ser seguido? 
O Conse lho Naciona l de Ética 
para as Ciências da Vida (CNECV) 
considerou : 
a) o sigi lo méd ico representa um 

importantíss imo dire ito do do
ente e uma obrigação ética e 
deonto lóg ica do médico; 

b) o CNECV só se pronuncia so
bre as questões éticas deixan
do as questões deontológ icas 
para as entidades compe
tentes; 

c) a vida tem prioridade como 
va lo r, e a sua sa lvag uarda é o 
deve ~ ético primord ial, ao qua l 
todos os outros se devem su
bordinar; 

d) uma comunicação directa e 
confidencial a uma pessoa 
para sa lvaguarda da sua vida 
não pode ser cons iderada 
como acto de dar publ icidade 
a um determinado facto; 

e) f ina lmente, as acções para 
sa lvaguarda da vida humana 
não podem ser consideradas 
vio ladoras de qua lquer obri
gação menor, pe lo que se en 
tende não haver aqu i ofensa 
ética, nem sequer, de um pon
to de vista ético, violação de 
um dever de sig ilo . 

O Conse lho Nacional de Ética 
para as C iências da Vida fo i então 
de parecer que : 

l . A médica assistente deveria 
continuar a envidar todos os es
forços para rapidamente persua
dir o doente da obrigação grave 
que sobre ele pend ia de comuni
car à sua mu lher que era um 
seropositivo. Se necessário, deve
ria mesmo exp licar- lhe que, nes
tas circunstâncias específicas de 
perigo próximo para a saúde e 
vida de terce iros, as normas éti
cas de respe ito pe la legitimidade e 
pela vida desses terceiros justifi -

... 

com a comunicação em causa . 
2. Se, mesmo assim, não con

seguisse persuad ir o seu doente, 
a médica devia informá- lo que iria 
cumprir a sua obrigação de co
municar à mu lher a seropositivi
dade do marido e os riscos de 
transm issão, facto que neste caso 
pontua l não pressupunha quebra 
do sigilo médico. 

3. Esta comunicação era in
dispensável para que a mu lher do 
doente pudesse fazer os testes de 
d iagnóstico e iniciar tratamento, 
caso já tivesse sido infectada. 

Resta acrescentar que um clín i
co, que se defronte com um caso 
semelhante, sem referir o nome 
do doente deve transmiti- lo ao 
Presidente do Conse lho Naciona l 
Executivo da Ordem dos Médicos 
q~e emitirá, por sua vez, devida 
mente fundamentado, o seu pa
recer. 

A confidencia lidade, na prática 
clínica diária, não leva nta proble
mas tão extremos como o que 
acabámos de referir. Usualmente 
devemos ter como norma o d ire i
to do doente ao sigilo profiss iona l, 
sendo um dever do médico res
peitá- lo . 

A prática clínica tem facetas 
muito diversas . 

Para além destes pontos há ain 
da outros aspectos, igua lmente 
pertinentes . Entre eles, o clínico 
deve compreender que é um me
diador importante do processo 
de cura . Vamos abordar este 
tema . 

Desde há longos anos que o 
ensino da Medicina Clínica é orien
tado segundo o que usualmente 
se denomina por modelo médico . 
Este é oriundo das doenças infec
ciosas. Deste ramo da medicina 
surg iu a noção de que, em qua l
quer doença, o importante é des
cobrir o agente causal e, posteri
ormente, tomar as medidas ne
cessárias para o eliminar. O agente 
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causal, para além das doenças 
infecciosas, nem sempre é fácil de 
descobrir. De qualquer forma o 
modelo médico instalou-se, valo
rizando particularmente a pesqui
sa de sinais e de sintomas que 
permitem chegar a um diagnósti
co, estabelecer um prognóstico e, 
finalmente, a terapêutica. 

Na prática clínica do dia -a-dia 
tendemos a pensar que o diag
nóstico é a parte mais importante 
na entrevista com o doente e que 
na resposta terapêutica os efeitos 
positivos estão assegurados des
de que seja prescrita a medicação 
considerada correcta ou esta be
lecidas as intervenções tidas como 
necessárias. 

É evidente que é necessário 
efectuar um diagnóstico e estabe
lecer uma intervenção correcta. 
Mas desde há longos anos se 
conhece que a resposta terapêu
tica não depende só destes as
pectos. Há pormenores importan
tes, tanto da parte do clínico como 
do e~ermo de que dependem 
também, pelo menos numa parte 
substancial, os efeitos desejados. 

Reconhece-se, a este respeito, 
que existem quatro pontos essen
ciais significativos : as expectati 
vas do enfermo a respeito do que 
tem e do que pode ser feito , as 
qualidades do terapeuta, certas 
características da maneira de ser 
do enfermo e o tipo de rela ciona 
mento que se estabelece entre o 
médico e o doente . 

Vou abordar de uma forma 
breve alguns destes pontos. 

O contexto de doença 

Na cultura ocidental o conceito 
de doença liga-se usualmente ao 
transtorno de qualquer fun ção ou 
órgão corporal. Uma pessoa tem 
a sensação de "estar doente" 
quando sente algu ma dor ou re
conhece que no seu organismo 

alguma coisa não funciona bem 
no aspecto físico ou psicológico. 

O contexto cultural que envol
ve a anatomia e a fisiologia do ser 
humano leva a que, nas circuns
tâncias mencionadas, a maior 
parte das pessoas sabe que está 
doente mas não conhece a 
doença que tem . 

O próprio indivíduo, antes de 
qualquer consulta médica , costu 
ma arquitectar o seu modelo 
explicativo: pela necessidade de 
interpretar a causa, o começo 
dos sintomas, a evolução, a gra 
vidade e os eventuais tratamentos 
a serem fe itos. Todas as pessoas 
reagem às interpretações que fa
zem . Estas não passam, com fre 
quência, de distorções da realida 
de, que alteram a vida do ser 
humano que sofre, o relaciona
mento com os outros e, acima de 
tudo, a descoberta de um aspecto 
significativo: a sua vulnerabilida
de pessoal. 

Segundo Helman (1990) nos 
pa íses industrializados o indivíduo 
tende a atribuir a si próprio ou ao 
mundo natural as razões da sua 
doença. Em países não-industria
lizados, refere aquele autor, as 
atribuições costumam ser dirigi 
das ao mundo social ou sobrena
tu ral. Nestes casos a pessoa pode 
mencionar, por exemplo, que 
"anda a se r vítima de praga roga
da ou do encosto de espíritos". 
Num país evoluído estes fenóme
nos podem igualmente observar
se em qualquer pessoa, depen
dendo da influência da cultura 
envolvente, do grau de instrução 
e dos conhecimentos específicos 
que o ser humano tem. 

O problema é que, nas atribui 
ções causais feitas ao mundo so
cia l ou sobrenatural , o ind ivíduo 
fi ca sem contro lo sobre o que 
pode ser feito . Nas crenças for
madas, sente-se dependente de 
outros mais poderosos, que não 

tem a certeza antecipada de po
der vencer ou ultrapassar. 

A Importância das atri
buições na prática clínica 

As atribuições feitas a dada ocor
rência podem influenciar marca 
demente as respostas de um indi
víduo, no sentido cognitivo, vege
tativo ou motor. Podem ter grande 
importância em rela ção aos trans
tornos emocionais. 
A este respeito vou relatar um 
pequeno exemplo clínico. (A su
foca ção de Gilberto). 

A desdita de Gilberto torna -se 
um caso didáctico. Reve la-nos o 
cuiçlado que devemos ter na for
ma como comunicamos com o 

A sufocação de Gilberto 

Gi lberto, de 28 anos de idade, andava num período 
de mu ito traba lho quando, em dada ocasião, lhe 
ocorreu uma circunstância que o perturbou bastan
te. Tendo-se deslocado em serviço a uma terra onde 
costumava ir, tendo demorado um pouco mais do 
que contava, decidiu almoçar. Quando ao fim se 
preparava para tomar o café reparou que já estava 
um pouco atrasado para outras tarefas que tinha de 
rea lizar e bebeu o café depressa demais. Foi então 
que surgiu a tragédia: engasgou-se, tossiu muito e 
ficou com a sensação de que por um pouco teria 
ficado sufocado. 
Depois de passar o susto meteu-se a caminho, 
seguindo de carro. Contudo, logo ao princípio da 
viagem, surgiu- lhe um pensamento tra içoeiro . E 
começou angustiadamente a pensar: " la ficando 
sufocado com o café, que é uma substância líquida. 
E se me acontece o mesmo com o sql iva? Deus 
queira que isto nunca me ocorra". Este pensamento, 
embora o quizesse pôr de lado, passou a martelar
lhe obsti nadamente a mente. O pior é que, gradu
almente, começou a ter a impressão de que a saliva 
lhe eslava a crescer em grande quantidade dentro da 
boca. Parecia-lhe que começava a deglutir com 
dificu ldade e começou a fixa r-se- lhe a ideia tenebro
sa de que a todo o momento podia ficar asfixiado 
com a sua própria saliva. 
Tão aflito se sen tiu que imediatamente procurou os 
urgências do hospi tal na terra mais próxima por 
onde passou. Explicou tudo ao médico. Este obser
vou-o com cuidado, espreitando a orofaringe com 
o auxílio de uma pilha. Ao fim, com um sorriso nos 
lábios, mencionou-lhe: "Você não tem nada na 
garganta". E Gi lberto perguntou-lhe: " E se isto me 
volta a acontecer?". O clínico, jocosamente, refe
riu-lhe: "Bem, das duas uma, ou fica curado de vez 
ou vai-se embora desta para melhor! ". 
Gilberto sent iu um arrepio de terror. Tomou aquelas 
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pa lavras a sério. Acei tava de bom grado que a situ
ação lhe passasse de vez. Mas custava-lhe a admitir 
e a aceitar que pudesse " ir desta para melho r" . 
Meteu-se no automóvel, decidiu não ir a mais lado 
nenhum e partiu de imediato para casa. Quando 
chegou contou à mulher o que lhe tinha acontecido. 
Esta sossegou-o, fez-lhe um chó de tília e, passado 
um bocado, o G ilberto sentia-se melho r. 
Mas a ocorrência tinha sido marcante e traiçoe ira . 
Infelizmente, a parti r daquela data , deixou de ter 
sossego. Era frequente sair à rua e vo ltar-lhe de novo 
o pensamento: " E se me engasgo com a saliva e 
morro sufocado?" C uriosamente, mal aparecia o 
pensamento, dava-lhe a impressão de que o salivo 
começava a aumentar. Ficava tão a flito que, em 
plena terra natal , chegava a pedir bo leia a quem 
passasse de automóvel para o levar rapidamente à 
urgência hospitalar. 
De uma destas idas às urgências passou a sentir um 
grande alívio quando um dos clínicos, vendo -o tão 
nervoso, lhe prescreveu Lo ra zepam para tomar de 
uma forma reg ular. Deixou de ter qua lquer sintoma 
e pôde retomar a sua vida de trabalho normal. 
Mas o destino prega po r vezes as suas partidas. Um 
dia , numa das suas viagens, procurou no bolso se 
trazia consigo o Lorazepam, que constituía a sua 
arma de segurança. Ficou em pâ nico po rque só 
então se lembrou de que tinha mudado de lato nessa 
manhã e o reméd io havia ficado no ou tro casaco. 
Dirigiu-se de imediato à terra ma is próxima que 
encontrou. Para sua infelicidade não tinha hospital . 
Valeu-lhe ter uma larmócia e um farmacêutico com
preensivo que, após lhe ter explicado a situação e 
implo rado, acabou por lhe vender a medicação. 

Para finalizar esta hstória devemos referir que G ilber
to aca bou um dia por aprender a fazer relaxamento 
e também, com a serenidade que o relaxamento 
permite, aprendeu igualmente a desdramatizar as 
suas sensações interna s. Aprendeu ta mbém a raci
onaliza r os eleitos que a ansiedade produz. Posteri
ormente fo i incentivado a confrontar as idas às terras 
que tinha passado a evitar, que estavam ligadas às 
situações penosas que tinha atravessado. 
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doente e as consequências emoci
onais perturbadoras que podem 
resultar dos meandros tortuosos 
das atribuições. 

O clínico, na forma de comuni
car, pode dramatizar ou desdra
matizar dado sintoma. Se dramati
zar, pode criar expectativas angus
tiantes e ajudar a fixá-lo . 

Reede (1999) menciona que têm 
sido feitos diversos estudos para 
conhecer de que variáveis depende 
o êxito de um médico na prática 
clínica. Desta escalpelização têm 
sido algumas destacadas. 

Uma delas que sinta o exercício 
da Medicina como vocação e cha-

momento . Só assim desenvolverá 
tolerância para a sobrecarga de 
trabalho que muitas vezes terá de 
suportar. Também só assim se sen
tirá motivado para arranjar tempo 
para ler e estudar. 

Anthony Yeo (1998) cons idera 
que a prática da Medicina não 
pode ser exercida de uma maneira 
mecânica . É, acima de tudo, um 
serviço humano que deve ser ofe
recido com um tacto consideráve l. 
Um bom médico deve ter qualida
des que ajudem a criar uma boa 
re lação médico-doente, por natu
reza afectuosa, empática e pesso
al. A empatia contribui largamen
te para o processo de cura. Con
siste na capacidade que o médico 
tem de ser capaz de se co locar no 
pape l do doente, compreender o 
seu mundo e os seus receios sobre 
aquilo que tem . 
Kai Hong {1998) refere que um 
bom médico deve possuir cinco 
atributos principais : 
1 - responder às necessidades 

totais de saúde dos enfermos, 
2 - fazer um uso adequado das 

novas tecno logias, 
3 - promover estilos de vida sau

dáveis, 
4 - estabe lecer um balanço equi

librado entre as esxpectativas 
do doente e da sociedade. 

5 - traba lhar de forma eficiente 
em equ ipa . 

C.H.Low {1998) sa lienta que há 
atitudes que devem ser moldadas, 
ao longo do percurso de uma car
reira médica, de forma a torná-la 
frutuosa, interessante e recompen
sadora . Primeiro senti-la como um 
compromisso em que se devem 
maximizar todas as oportunida 
des de aprender. Não esquecendo 
que todo o conhecimento que se 
recolhe vai fazer parte da experi
ência armazenada que ajuda a 
relacionar os fenómenos e a so
breviver no resto da existência. Em 
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segundo lugar, desenvolver a apti 
dão de comunicar, que ajuda a 
compreender e a ser compreendi
do. 

Desenvolver igualmente a qua 
lidade de compaixão. Compaixão 
no sentido de não se confundir a 
doença com o doente. Compa i
xão quer dizer que se cons idera a 
doença como um problema tran
sitório na vida do doente. Low re
lata, a este respe ito, uma ocorrên
cia que se passou cons igo, como 
cirurgião . Um dia falou com uma 
doente a quem iria efectuar uma 
mastectomia no dia seguinte. Ao 
tentar explicar-lhe em que consis
tia a operação a doente mencio
nou-lhe : "Doutor, confio em si. 
Faça tudo quanto vir que é neces
sário". No dia seguinte, antes de 
começar a intervenção cirúrgica, 
referiu à enfermeira que estava de 
serviço: "Esta Senhora é fantásti
ca . Não precisa de aconse lha
mento . Está preparada para tudo 
que for preciso fazer". A enfermei
ra o lhou para ele, de o lhos muito 
abertos e exclamou: "Engana-se 
redondamente! Esta Senhora pas
sou toda a noite a chorar. Levanta
va muitas questões. Pretendia sa 
ber o que iria acontecer à sua car
reira . Pretendia conhecer se po
deria voltar a nadar; a praticar 
desporto; como seria a reacção 
do marido; como seria afectada a 
sua vida socia l e outros aspectos 
mais" . Este relato fez sentir a Low 
a inadequação que tinha manifes
tado na véspera na forma superfi
cia l como tinha abordado a doen
te . De facto apenas tinha pensado 
no acto cirúrgi co em si sem ter 
ponderado as repercussões que 
poderia ter para a vida da enfer
ma. 

Low (1998) salienta que uma 
outra aptidão necessária para a 
prática clínica é aprendera desen
vo lver bom senso. Refere a este 
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respeito que um dia recebeu um 
doente para ser operado, devido a 
dores retroperiton ia is que, após 
ter sido estudado exaustivamente, 
com um scanner, angiografia e 
outros processos, trazia o diag 
nóstico provável de "sarcoma re
troperitonea l inoperável" . Contu
do Low pensou: "se ignorarmos 
todos os processos de investiga
ção e basearmos o nosso diag
nóstico na história e nos sinais 
físicos do doente, temos a possibi li
dade de diagnosticar um abcesso 
ou uma massa apendicular". Feita 
a operação o que se foi encontrar 
na realidade foi um abcesso apen
dicular, tendo o enfermo recupe
rado perfeitamente após a interven
ção cirúrgica. Low pretende sali 
entar com o relato deste facto que 
o médico, ao usar o bom senso, 
deve pensar primeiro que tudo, no 
que é comum e, só muito secun
dariamente, no que é raridade. 

Spiro (1997) refere que no de
curso dos últimos 100 anos o 
médico mudou várias vezes o seu 
papel. Começou por ser o profis
sional que escutava o doente à 
beira da cama . De seguida pas
sou para o papel de clínico cuja 
actividade se começou a centrar 
fundamenta lmente no hospital ou 
noutra instituição semelhante. A 
evolução não ficou por aqui. Nos 
tempos actuais começou a apare
cer o cientista cuja actividade se 
desenrola a nível laboratorial e 
também o técnico cujo desempe
nho se centra na sa la de observa
ções. Esta progressão, refere aque
le autor, levou à preponderância 
crescente da tecnologia na práti 
ca médica . Segundo Spiro o médi
co deixou de ser o ouvido que 
sabia escutar para se constituir 
apenas nos olhos que procuram 
ver. Procuram ver a doença mas, 
por vezes, esquecem-se do doen-

te. O clínico procura a cura. Mas 
o enfermo não deseja só a cura, 
pretende também que cuidem de 
si, em aspectos que transcendem 
a relação causa l diagnóstico/ pres
crição terapêutica. Em termos de 
linguagem figurada o méd ico pre
cisa de usar os o lhos pa ra fazer 
um diagnóstico adeq uadoi mas 
continua a precisar de ser um bom 
ouvido que apreenda e depois 
saiba esbater as angústias do en 
fermo sobre aqui lo que tem. 

Low (1998) comenta ainda: "O 
bom médico não deve sentir orgu
lho no seu conhecimento mas 
hum ildade no seu saber e deve 
record0r-se de que o que torna um 
médico verdade iramente bom não 
é a ciência da tecnologia mas a 
arte de curar. E, nesta arte, algu
mas vezes pode de facto curar, 
noutras, com frequência, apenas 
pode aliviar o dorj de qualquer 
forma, o que pode dar sempre, no 
seu papel de médico, é conforto . 
E, ao fazê-lo, coloca o enfermo na 
sua verdadeira d imensão 
humana" . 
São estas os lições da clínica. 

Se pretendermos fazer uma pe
quena síntese do que fo i referido 
podemos mencionar que na práti
ca médica é importante ter co
nhecimento. Mas este só por si 
não basta . É necessário também 
saber sentir e saber agir. 

A aquisição do conhecimento 
não deve ficar limitada ao curso 
que se tira . Com as inovações que 
tão rapidamente ocorrem aquele 
que não se actualiza depressa fica 
ultrapassado . 

O exercício da medicina deve 
ser tido como um chamamento e 
uma vocação. Quem os tiver está 
mais preparado para os sacrifíci 
os que a profissão exige . 

No trato com o doente o clínico 
deve respeitar o sigilo profiss ional 

e merecer confiança. Deve tam
bém aprendera sentir, isto é, o ser 
capaz de se co locar no pape l do 
enfermo, compreender o seu mun
do, as suas preocupações, as atri
buições que faz daquilo que sente 
e as expectativas que forma sobre 
o que pode ser feito. Um médico 
que saiba sentir sabe também co
municar. Se souber comunicar 
aprende a desenvolver um trato 
afectuoso com o enfermo e a não 
dramatizar o que já de si desperta 
angústia. Se souber comunicar 
em breve se apercebe de que o 
doente não precisa só de um di
agnóstico. Tem igua lmente a ne
cessidade de uma exp li cação . 
Que indique o que pode ser feito, 
o que da sua parte deve fazer, 
como é que as medicações de
vem ser tomadas, quais os efe itos 
que produzem e o tempo que 
demoram a tornarem-se benéfi
cas, a evolução provável e a ne
cessidade ou não de quaisquer 
outras intervenções. 

Aq uele que souber desenvolver 
estas qua lidades va i sem dúvida 
merecer um dia o reconhecimen
to dos seus doentes . 

Ao terminar esta m inha 
comunicação diri jo-me agora a 
todos os jovens médicos que me 
escutam. Para dese jar a cada um 
dos presentes os melhores votos 
para a sua carreira futura e 
prática clínica. Que no desdobrar 
do dia-a-dia estas se tornem 
estimu lantes e compensadoras na 
missão digna e nobre que lhes 
cabe de a liviar o sofrimento e 
salvar a vida do ser humano. 

1 Conferência proferida no dia 20 de Janei
ro de 2002, a solicitação da Direcção 
Regional do Centro da Ordem dos Médi 
cos, no grande auditório dos HUC, para 
recém -licenciados em Medicina. 
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INFORMAÇÃO 

Orientações do CP 
para a correspondência 
electrónica nos 
Cuidados de Saúde 

Para divulgação, publicam-se as orientações do 
Comité Permanente dos Médicos da União 
Europeia (CP) relativas à Correspondência 
Electrónica nos Cuidados ao Paciente, bem assim 
como dois Anexos relacionados. O Documento foi 
adoptado na reunião de 17 de Novembro de 2001. 
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INTRODUÇÃO 

A comunicação entre o médico e 
o seu/ sua paciente constitui a parte 
essencia l da relação médico-pa
ciente. O correio electrónico é já 
utilizado na comunicação nos 
cuidados de saúde, onde se tra
duz numa ferramenta nova e efi
ciente na transmissão e recepção 
de informação. 
A utilização de redes electrónicas 
criou novas oportunidades à tele
medicina no tratamento de 
pacientes à distância. O Com ité 
Permanente dos Méd icos 
Europeus já forneceu as suas orien
tações éticas sobre o exercício da 
mesma (CP 1997 / 33) . 
O corre io electrónico é uma fer- · 
ramenta útil na comunicação 

médico-paciente, só e unicamen
te como suplemento e não em 
substituição da comunicação di
recta . As mensagens comp lica
das que possam ser difíceis de 
entender, a informação que pos
sa ser negativa para o paciente ou 
mensagens que, de outro modo, 
necessitam de acompanhamento 
ou apoio pessoal devem ser, de 
preferência, dadas directamente. 

DEFINIÇÕES 

O correio electrónico corres
ponde a correio em formato elec
trónico; o emissor elabora uma 
mensagem no seu computador e 
transmite-a através de uma rede 
de comunicações para o compu
tador do destinatário (Com issão 

Europeia: Glossário Telemédico 
200 1) . 
A correspondência electró
nica nos cu idados ao paciente 
significa, neste contexto, a comu
nicação profissional no auxílio ao 
médico e outros com quem ele/ 
ela trabalha no cumprimento das 
suas obrigações e no auxílio ao 
paciente na comun icação com o 
seu/sua médico (a) no tratamen
to, no acompanhamento da sua 
situação ou na administração dos 
cu idados de saúde. 
A mensagem instantânea sig 
nifica comu nicação em linha . 

OBJECTIVO 
DAS ORIENTAÇÕES 

O ob jectivo destas orientações é 
aconselhar de forma prática os 
médicos que estabe lecem normas 
e regu lamentos para a com uni
cação electrónica com os seus 
pacientes e com outros profissio
nais de saúde necessários nos 
cu idados ao paciente. Estas orien
tações oferecem um código de 
conduta mínimo na correspon
dência electrónica deforma a a ju-



dar o médico e outros profissio
nais a assegurar a qualidade e a 
base ética sólida da comunica
ção electrónica com os pacientes . 

Benefícios e riscos da utili
za~ão do correio electrónico 
nos cuidados de saúde 

BENEFÍCIOS 

A correspondência por correio 
electrónico proporciona meios de 
comunicação rápidos, versáteis e 
baratos independentes de um 
determinado local ou período, 
concedendo tempo aos pacientes 
e aos profissionais de saúde para 
considerar o pedido ou a respos
ta. Por esta razão, recomenda-se 
que a correspondência electróni
ca seja utilizada em detrimento 
das mensagens instantâneas na 
comunicação englobada nos cui
dados de saúde. 
A correspondência electrónica sig
nifica um documento. Deste 
modo, o paciente evita esquecera 
resposta do médico ou de outro 
profissional de saúde. _o médico 
(ou outro profissional desta área), 
por seu lado, possui um docu
mento exacto de resposta . A do
cumentação por escrito aumenta 
a protecção legal de ambas as 
partes . 

RISCOS 

Problemas técnicos, legais e ou
tros podem emergir da corres
pondência electrónica. Exemplos: 
-interrup ção do correto 

electrónico, · 
-ausência de integridade, 
-destruição da informação pro-

vocada porfalha técn ica ou vírus, 
- ameaças à confidencialidade, 
-falta de identificação das partes 
-possível falta de cobertura de 

seguro, 
- problemas relacionados com o 

exercício da medicina além fron
teiras com especial relevo para a 
jurisdição, registo e indemniza
ção. 

respondência electrónica com o 
paciente, o médico deve pesar os 
seus benefícios e riscos. O médico 
e o paciente devem, antes de mais, 
discutir a utilização adequada da 
consulta electrónica e chegar a 
acordo sobre as questões a serem 
tratadas através desta. O pacien
te deve também ser informado 
acerca da segurança e aspectos 
técn icos deste tipo de correspon
dência, além de informação por 
escrito sobre o uso apropriado da 
mesma (ex. anexo 2). 

Questões adequadas à 
correspondência 
electrónica 

O correio electrónico nunca deve 
ser utilizado para procurar ajuda 
ou tratamento urgente. Além dis
so, o médico deve sempre levar o 
paciente a procurar consulta di
recta, caso a consulta electrónica 
assim o indique . 

Organiza~ão laboral 
do médico 

As possíveis utilizações da consul
ta electrónica entre o médico e o 
paciente incluem : 

O médico que utiliza o correio 
eleçtrónico para com unicar com 

-comunicação sobre 
resultados laborato
riais e outras medi-
das objectivas. 

-seguimento de doen
ça crónica ou trata
mento (exemplo: re
novação ou altera
ção de medicação) 
quando uma con
sulta directa não se 
mostra necessária. 
Exemplos de doen
ças crónicas: asma, 
diabetes e hiperten
são. 

-Acompanhamento 
de situa ções não 
agudas 

- Promoção da saúde 
-Questões adminis-
trati vas tal como a 
marcação de uma 
consulta. 

Orienta~ões 
práticas 

Ao considerar a cor-

ANEXO 1 
Listo de funções âo médico 

1. Considerar cuidadosamente poro que fim e com que 
pacientes o correspondência electrónico pode ser be
néfico poro ambos. 

2 . Programar o tempo necessário poro responder às 
mensagens electrónicos dos pacientes. 

3. Verificar o equipamento poro o correspondência elec
trónico com os pacientes . Manter o hardware e o 
software actualizado. Assegurar o existência de um 
antivírus actualizado. 

4. Preparar métodos de cobrança e reembolso. 

5 . Garantir o exercício do correspondência electrónico 
segundo o legislação local e o cobertura por porte do 
seguradora deste tipo de correspondência com os 
pacientes. 

6 . Não esquecer que o correspondência electrónico com 
um paciente constitui uma parte do registo de saúde 
do mesmo, devendo por conseguinte se r arqu ivado 
como tal. Ter em consideração também o método de 
arqu ivar os morados electró nicos do paciente. 

7. Utilizar um cabeça lho neutro. 

8 . Definir os pessoas que terão acesso à conto de cor
reio e lect ró ni co e o s necessár io s poro o 
processamento do correspondência electrón ico dos 
pacientes. Di scutir com o pessoal e os colegas os 
requ isitos precisos no suo ausência. 

9. Preparar uma brochura informativo poro os pacientes 
e d istribui -lo entre eles, o pessoa l e os co legas en
vo lvidos . 
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INFORMAÇÃO 

ANEXO 2 
Informação ao paciente 

§ modelo de ficha a ser distribuída aos pacien
tes 

1. O correio electrónico pode ser utilizado poro co
municar com o médico sobre determinados assun
tos acordados. Os seguintes itens são apropriados 
à correspondência electrónico: 
- resultados laboratoriais e outros 
-acompanhamento de certos condições (tais como 

glicemio, pressão arterial, etc) 
- seguimento do medicação 
- resultados de certos trotamentos 
- questões administrativos (consultas, etc) 
-outros assuntos: .... 

1. A correspondência electrónico não é apropriado o 
situações de emergência, nos quais deve contactar 
os serviços de urgência. 

2. O médico responderá à suo mensagem electrónico 
dentro de .... dias 

3. Se o médico está ausente, o processo será como se 
segue: .... 

4. O seu co rreio electrónico será processado através 
do utilização de métodos de segurança de dados 
obrigatórios por lei . Ninguém, além do seu médico 
e o profissionais de saúde, podem ter acesso aos 
seus dados. A correspondência electrónico foz porte 
do seu registo normal de saúde. 

5. É do suo inteiro responsabilidade assegurar que o 
equipamento utilizado poro o correspondência elec
trónico é fiável e que o conto de correio é utilizado 
de formo seguro. Recomendo-se sempre o utilização 
do mesmo conto de correio electrónico com o médi
co. Certifique-se de que apenas você e aqueles que 
tem autorização poro o fazer tem acesso ao seu 
correio electrónico. 

6. Ao elaborar o mensagem electrónico, não esquecer: 

1 . fornecer o nome completo e o doto de nascimen
to, assim como contactos coso o médico pretendo 
comunicar consigo directamente. 

2. uti lizar um cabeça lho neutro 
3. fornecer apenas informação relevante à questão 

em couso 
4. evitar correio electrónico sobre questões de cariz 

muito pessoal e sensíve l 

1. cobra nça pelo resposta à mensagem electró nico: 

2. método de cobrança .. ... . 
3 . reembolso do cobrança do resposta à mensagem 

electrónico .... . 
4 . O médico efectuará todos os esforços poro manter 

o correspondência confidencial , embora por ra 
zões téc ni co s e d e o ri gem d ive rso , o 
confidencialidade dos seus dados não posso ser 
totalmente garantido . 

o seu/ sua paciente deve 
estabe lecer um período 
para o fazer e possuir 
condições de trabalho 
que possibilitem a 
utilização eficiente da 
correspondência electró
nica . 

O médico deve definir 
um tempo de resposta 
para a correspondência 
electrónica que recebe 
dos pacientes . Estes e 
todos os profissionais de 
saúde relevantes do de
partamento clínico ou 
hospitalar envo lvidos de
'vem ter conhecimento 
deste tempo de resposta . 

O médico deve 
informar os pacientes 
quando não pode ser 
contactado por correio 
electrónico. Se tomar 
providências para que 
outro médico ou profissi
ona l de saúde responda 
ao mesmo durante este 
período, o paciente tem 
dar antecipadamente o 
seu consentimento. 

Deve existir, em parti
cular, um acordo claro 
sobre a conduta da cor
respondência electrónica 
durante a ausência do 
médico. 

O médico deve esta
belecer os protoco los da 
correspondência por cor
reio electrónico a serem 
segu idos quando em exer
cício. Estes devem incluir 
os pontos mencionados 
nestas orientações e nas 
orientações locais adap
tadas ao exercício indivi
dual, quando existentes . 

Os médicos devem ter 
em consideração a for-

·--

ma como difundem a informa ção 
relativa ao seu próprio exercício. 
Podem escolher entre estipular as 
cláusulas do mesmo em pape l e/ 
ou em formato electrónico, sendo 
necessário distribuir este docu
mento pelas partes interessadas 
tais como os pacientes e o pessoal 
relevante do departamento clínico 
ou hospitalar onde o médico 
exerce . 

No anexo 1 é apresentada uma 
lista de funções a ter em conta na 
correspondência electrónica. 

Equipamento 

Antes de promover serviços de 
consulta por correio electrónico, o 
méd ico deve assegurar que as re
des, o hardware e o software em 
utilização funcionam como neces
sário para a segurança do serviço, 
sendo preciso actualizá -los regu 
larmente. É essencial a actua liza
ção do antivírus . 
Ao escolher o software de corre io 
electrónico é essencia l obter um 
programa que: 
-confirme a recep ção da 

mensagem, 
- confirme o visionamento da 

mensagem, 
-utilize técnicas de encriptação 

para a transferência de dados, 
-forneça um registo do percurso 

da mensagem. 

A correspondência electró
nica como parte do registo 
de saúde do paciente 

A correspondência electrónica 
entre o médico e o paciente cons
titui uma parte do reg isto de saúde 
do mesmo. Possui também um 
significado legal , devendo ser con
duzida de acordo com os regula
mentos normais ap licados aos re
gistos médicos. Deve ser utili zado 



um método seguro para suporte 
da informação electrónica do 
paciente. 

Este tipo de correspondência 
na saúde é comparável a qualquer 
outra comunicação nesta área. 
As responsabiliaades devem ser 
assim as mesmas que em qual
quer outra forma de comunica
ção profissional. 

Privacidade 
e confidencialidade 

O médico deve assegurar a 
confidencialidade da correspon
dência com os seus/suas pacientes, 
tal como em qualquer outro tipo 
de comunicação médico-pacien
te. 

A correspondência electrónica 
entre o médico e o paciente deve 
ser considerada confidencial como 
em qualquer outra comunicação 
entre estes dois . 

Deve existir uma conta de 
correio electrónico definida para 
esta correspondência. Os nomes 
de utilizador e as palavras-passe 
devem ser confidenciais. 

O computador utilizado para 
comunicar com os pacientes deve 
estar colocado de forma a que o 
ecrã não possa ser visível/lido por 
terceiros . Caso o médico tenha 
que abandonar a sala, ele/ela terá 
de sair da conta de correio electró
nico ou utilizar um protector de 
ecrã com palavra-passe. Se a men
sagem for impressa, esta deve ser 
tratada como qualquer outro do
cumento do registo de saúde do 
paciente . 

O servidor utilizado para a co
municação electrónica deve en
contrar-se em local seguro, onde 
apenas as pessoas autorizadas te
nham acesso a ele, devendo este 
ser supervisionado . 

O correio electrónico não é 

inteiramente seguro: este facto 
deve ser do conhecimento de todas 
as partes envolvidas. Os 
protocolos para uma maior 
segurança devem ser discutidos 
com os pacientes e outras partes 
envolvidas. 

ldentifica~ão das partes 

De modo a garantir uma identifi
cação correcta, os médicos e pa
cientes devem utilizar, sempre que 
possível, as contas de correio elec
trónico definidas. O médico deve 
ter a certeza que a conta do paci
ente só é acedida por ele. Contu
do, uma éonta de correio electró
nico definida não assegura a iden
tidade do utilizador dessa mesma 
conta. O médico não pode ser 
responsabilizado pela leitura por 
parte de terceiros da informação 
contida na conta do paciente. 

A identificação electrónica, i.e. a 
assinatura electrónica, deve ser 
utilizada para identificação do 
médico e do paciente sempre que 
possível. Recomenda-se que o cor
reio electrónico não seja utilizado 
para a comunicação entre ambos 
caso existam dúvidas na identifi
cação da outra parte. 

Estilo e conteúdo 
do correio electrónico 

O MÉDICO 

Como em toda a comunicação 
com o paciente, o médico deve 
evitar qualquer eventual equívoco. 
Ele/ela não devem utilizar termos 
técnicos. Todas as afirmações de
vem ser relevantes e apresentadas 
de forma neutra . Sempre que pos
sível, o assunto da mensagem deve 
indicar o tópico de forma neutra . 
Por questões de clareza, a respos-

O servidor utilizado 
para a comunicação 

electrónica deve encon
trar-se em local seguro, 
onde apenas as pessoas 

autorizadas tenham 
acesso a ele, devendo 

este ser supervisionado 

ta deve ser sempre dada na pró
pria mensagem . 
O correio electrónico do médico 
deve conter a seguinte informa
ção: 
- nome e outra identificação se 

possível 
-procedimento para obter con
tacto directo 

- detalhes do local onde exerce 
(morada, telefone, fax) e horário 
do consultório 

O PACIENTE 

O correio electrónico do paciente 
deve conter a seguinte informa

ção: 
- nome e outra identificação 
-contactos caso o médico neces-

site de comunicar rapidamente 
com o paciente 

-todos os outros dados relevantes 

Cobran~a e reembolso 

A correspondência electrónica 
entre médico e paciente deve ser 
tratada como qualquer outra for
ma de serviço de saúde relativa
mente a reembolso. A cobrança 
pode serfeita electronicamente ou 
por outros meios e deve ser levada 
a cabo de acordo com os regula
mentos e leis nacionais. 
O médico deve informar previa
mente o paciente da quantia co
brada e de como este pode ser 
reembolsado. 
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INFORMAÇÃO 
documento 

Serviço de urgência 
e serviço de atendimento 
permanente - definição 
e requisito~ mínimos 

DOCUMENTO ELABORADO Nacional de Saúde (SNS) uma so- SefiViços de Atendimento a Situações 

SOB A RESPONSABILIDADE 
brecarga que se repercute em to- Urgentes (SASU), e Serviços de Ur-
das estruturas do SNS, e muito par- gência (SU)) apresentam em res-

DO CONSELHO DISTRITAL DO ticu larmente nos Serviços de Urgên~ posta às solic itações de quem as 

PORTO DA ORDEM 
cio (SU) onde pela natureza das suas procura. 
funções a obtenção de resposta A inadequação tem muitas vezes 

DOS MÉDICOS rápida e eficiente aos problemas de origem na insuficiência de meios e 
saúde é meta difíci l de disponibil i- má organ ização. Esta inadequação 
zar. leva inevitave lmente a uma sobre-

José Torres da Costa, A grande afluência de utentes do carga por procura dos serviços mais 
António Araú jo, SNS aos SU's tem duas razões es- apetrechados, e a um risco profis-
Jorge Madeira, senciais. A primeira resu lta do facto siona l dos que ao traba lharem em 
João Capela, do conceito de situação médica ur- serviços mal estruturados e equipa-
Maria de Lurdes Gandra, gente não ser linear. Se para a elas- dos, são frequentemente confron-
Manuel Quintas, se médica ele está intimamente re- todos com limitações no seu desem-

António O liveira e Silva, lacionado com a integridade física penha profissional. 

Bonito Vitor, do indivíduo e com a necessidade Em Abri l de 1996, foi divu lgado o 

Diana Guerra, de intervenção rápida, para o ci- "Relatório Sobre a Reestruturação 

Luís Lencastre dadão este conceito está também das Urgências", elaborado pe la 
relacionado com o direito ao bem Comissão Naciona l de Reestrutura-
estar e com a ansiedade inerente à ção das Urgências, criada pordes-
doença . pacho do M inistério da Saúde (DR 
O direito ao bem estar por seu 11 Série, n° 14, de 17 de Janeiro de 

As sociedades modernas, ao con- lado, leva o doente a procurar uma 1995). 
siderarem o d ire ito à saúde como resposta rápida e eficaz, sendo ela- Este re latório, com uma visão 
um dado inquestionável, trouxeram roque quanto ma ior for o níve l de abrangente dos problemas propõe 
ao Estado a responsabi lidade de informação sobre questões de saú- um conjunto de soluções bem es-
organ izar serviços de saúde capa- de, maior será a procura dos servi- truturadas e fundamentadas para o 
zes de resposta rápida e eficiente . ços ma is aptos. O outro motivo de problema que é a inadequação dos 
O direito ao bem estar e a crescen - sobrecarga dos SU's tem origem na SU às suas solicitações. 
te informação as populações dos inadequação que muitas estruturas Independentemente de todas as cri-
cuidados de saúde essenciais tem (Cuidados Primários (CP), Serviços ticas que lhe possam ser feitas, é 
criado nas estruturas do Servi ço de Atendimento Permanente (SAP), um dos poucos documentos nacio-



na is verdadeiramente reformadores 
das "Urgências" e é pena que ao 
fim de cinco anos, ainda não lhe 
sejam conhecidos frutos. 
Por estes motivos, tem sido crescen
te a preocupação demonstrada por 
todos os méd icos em gera l, e pe la 
Ordem dos Méd icos em particu lar. 
Pensamos que chegou a altura de 
participarmos na definição do que 
devem ser os requisitos mínimos de 
um Serviço de Urgência e de um 
Serviço de Atend imento Permanen
te, nos cuidados que devem ser co
locados na transferência dos doen
tes entre Unidades de Saúde, nane
cessidade de formação continua 
dos profissionais de saúde envolvi
dos e nas obrigações que a tute la 
do Serviço Nacional de Saúde deve 
assumir. 
Este documento não pretende ser 
reformador mas defin idor destes 
aspectos, segundo o "estado da 
arte", conforme as incumbências 
que a Ordem dos Médicos tem pro
curado claramente assumir. Espera
mos que o Estado assuma a incum
bência que lhe é exig ida, a de re
formar os Serviços de Urgência . 

DEF INIÇÃO 
Por Serviço de Urgência entende
se todo o serviço de saúde equipa
do para ava liar e tratar situações 
de doença de in icio recente e de 
gravidade ta l que o cidadão co
mum possu idor de uma cu ltura 
média e de conhecimentos mínimos 
de saúde, entenda necessitar de ser 
observado por um médico em con
su lta urgente não programada . 

CONSTITU IÇÃO 
Um Serviço de Urgência deverá 
estar equipado com recursos técn i
cos e humanos capazes de respon
der às situações urgentes mais fre
quentes. Na sua constituição, um SU 
deverá no mín imo dispor em regi
me de presença física durante 24 
horas de: 

Médicos especialistas 

Medicina Interna, 
Cirurgia Geral, 
Ortopedia, 
Anestesia, 
Pediatria, 
Ginecologia/ 
Obstetrícia, 

2 elementos 
2 elementos 
2 elementos 
2 elementos 
2 elementos 

2 elementos 

Os períodos laborais devem ter a 
duração máxima de 12 horas, e os 
períodos nocturnos devem ser se
guidos de dia de descanso. 
Sa lvaguarda-se a possibi lidade de 
alguns hospita is mais específicos 
terem apenas urgência na sua área 
clinica -Obstetrícia, Pediatria, etc. 
Nestes cas'os a sua constituição será 
reduzida aos médicos especialistas 
dessas áreas, e aos das especiali
dades de apoio que se achem con
venientes. 

SERVI ÇOS 
lmagiologia convenciona l e Tomo
grafia Axia l Computorizada(*) 
Bloco operatório 
Patolog ia C línica 
lmunohemoterapia 

Unidade de Cuidados Intensivos 
Estes serviços deverem laborar em 
regime continu9, e deverem ser 
apoiados por técn icos com forma
ção especiífica na área. 

Os SU's devem ainda dispor em 
número adequado de : 

Equipas de enfermagem 
Maqueiros 
Auxiliares de acção médica 
Pessoal administrativo 
Pessoal de segurança 

SERVI ÇOS DE ATENDIMENTO 
PERMANENTE 
Serviços de Atendimento Permanente 
(SAP) serão todos os serviços médi
cos de consu lta não programada 
que não atinjam as condições mí
nimas designadas para os SU' s. 
Os SAP's não sendo verdadeiros 

serviços de urgência devem estar 
equ ipados de forma a responder a 
algumas situações clínicas que para 
o cidadão comum justifiquem a 
procura de consulta não programa
da . Com este ob jectivo eles devem 
ser constituídos por: 

Médico 
Enfermeiro 
Auxiliar de acção méd ica 
Pessoal administrativo 
Port'eiro 
Segurança 

O período de laboração dos SAP's 
pode ser variável, não necessitan
do de ter regime continuo. 
O período de laboração dos mé
dicos deve ser no máximo de 12 
horas, e caso haja período de la
boração nocturna este deve ser se
guido de descanso no dia seguin
te. 
O número de profissionais a labo
rar deve depender da afluência 
méd ia . O número de méd icos de 
serviço deve ser de 1 por cada 3 
utentes consu ltados por hora (4 
utentes I horas em situações excep
cionais), e o número de enfermei
ros deve ser de 1 por cada dois 
médicos. 
Os SAP' s devem estar insta lados em 
locais de fác il acesso, e a suas ins
talações devem incluir: 
-Sa la de recepção 
- Sa la de espera 
-Gabinetes médicos em número 

adequado (um por cada médico 
em funções) Sa la de enfermagem 

-Sa la de tratamentos 
Os SAP' s devem ainda estar refe
renciados a um Serviço de Urgên
cia e a uma Centra l de Coordena
ção Regional (CCR) por linhas de 
te lefone directas, de fáci l acesso e 

(*) De pre ferência deverá existir em cada SU 
a número de especialistas na área de radio
logia que permita a cobertura do SU. Nos 
casos em que este apoio for inviável, a ob
servação das imagens poderá ser apoiada 
por telemedicina em articulação com especi
alistas de radiologia dos SU' s de referência 
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não sujeitas a demora nociva. 
Os SAP's devem estar equipados 

com material de diagnóstico e tra
tamento adequado às suas finali
dades, devendo estar identificado 
o responsável da manutenção e 
gestão do material. 

Para o cumprimento cabal das 
suas finalidades, os SAP's devem 
ainda dispor de acesso a exames 
complementares (radiologia e pa
tologia clinica, os quais não neces
sitam de funcionar no espaço físico 
do SAP. Neste caso, e dentro de dis
tâncias aceitáveis os SAP's deverão 
estar convencionados com entida
des privadas ou públicas da área 
que providenciem este tipo de ser
viços dentro do horário de funcio
namento dos SAP's. 

TRANSFERÊNCIA DE DOENTES 
A estruturação do actual sistema 

de saúde, com o conceito de uni
dades de saúde primárias, secun
dárias e terciárias, corresponden
do a níveis sucessivamente mais 
diferenciados de prestação de cui
dados, teve como objectivo a raci
ona lização e planificação dos mei 
os e recursos disponíveis, evitando 
a sua duplicação, sem prejuízo da 
qualidade da assistência. Para a 
concretização plena destes objecti
vos é necessário que, para além da 
definição precisa das competênci
as e responsabi lidades de cada ins
tituição, o sistema funcione em rede, 
ou se ja, que as diferentes compo
nentes estejam ligadas por sistemas 
eficientes de comunicação e trans
porte, permitindo o acesso un iver
sal e tempestivo à diferenciação e 
qualificação de todos os recursos 
disponíveis e necessários. 

A transferência de doentes entre 
as diversas instituições que prestam 
cuidados de saúde é uma compo
nente fundamental para a integra
ção e utilização do sistema. Os 
meios disponíveis para o trans
porte de doentes e as disponibi 
lidades hospitalares devem estar 

centralizadas numa Central de Co
ordenação Regional (CCR), que 
disponibilizará os recursos necessá
rios a cada situação. 

NORMAS GERAIS DE TRANS
FERÊNCIA DE DOENTES 

A transferência de doentes é um 
acto médico e, portanto só ao 
médico compete a decisão. O 
transporte de doentes envolve sem
pre algum risco para o doente e, 
por vezes, para a equipa que 
precede ao transporte. Sendo as
sim e como norma gera l, a deci
são de transferir um doente para 
um hospital de nível superior deve 
ser tomada sempre que o doente 
necessite de recursos e/ou meios 
que não estão disponíveis na insti
tuição de origem e sempre que os 
benefícios para o doente superem 
os riscos do transporte . 

Antes de se efectuar o transpor
te, o médico do hospital de origem 
deve contactar o médico do hospital 
de referência to qual deverá dispo
nibilizar os meios necessários a um 
contacto fácil e ráp ido), descrever 
a situação di nica, expor as razões 
que motivam a transferência e con
firmar a disponibilidade dos recur
sos que acha necessários. 

No caso de transferências de um 
Serviço de Atendimento Permanen
te, para um Serviço de Urgência 
embora o contacto prévio seja de
se jável, não é obrigatório. 

A não aceitação da transferência 
do doente por parte do médico do 
hospital de referência deverá ser um 
acto excepcional. Neste caso, quer 
o médico da instituição de origem, 
quer o médico do hospital de refe 
rência, devem fazer notas de servi
ço para os respectivos superiores 
hierárquicos, re latando as circuns
tâncias da recusa e com identifi
cação completa de todos os in
tervenientes . No caso da recusa ter 
como causa a não disponibilidade 
de meios, o médico que pretende 
preceder á transferência deverá 

·~ 

contactar a Central de Coordena
ção Regional respectiva que o 
informará das d isponibilidades 
existentes . A transferência de um 
Serviço de Atendimento Permanen
te para um SU não poderá serre
cusada. 

Uma vez tomada a decisão de 
transferência, esta deve ser efectu
ada no mais curto espaço de tem
po. Os meios necessários para o 
transporte do doente devem ser 
determ inados pelo médico da ins
tituição de origem de acordo com 
os recursos disponíveis, o estado 
clinico do doente e a distância ao 
hospital de referência. Após esta 
ava liação, o médico deverá con
tactar a Centra l de Coordenação 
Regional respectiva que mobilizará 
os meios necessários para o trans
porte . O doente deve ser acompa
nhado de cópia de todos os regis
tos clínicos e exames auxil iares efec
tuados no hospital de origem. Du
rante o transporte deverá haver a 
possibi lidade de comunica ção di
recta entre a equipa de apoio ao 
transporte e os hospitais interveni
entes. Sendo previsível que após a 
criação das CCR's haverá a lturas 
em que não poderão ser disponi
bilizados os meios de transporte 
adequados, nomeadamente de 
equipas de acompanhamento es
pecializados, pelo que será acon
selhável que cada instituição elabo
re planos de contingência de acor
do com os seus próprios recursos . 

De salientar que na transferência 
de doentes há diferenças importan
tes se estes provêm de SU's ou 
SAP's. Nos SU's os médicos têm 
obrigatoriamente que ter formação 
que lh es permita assegurar o 
transporte de doentes graves, pelo 
que caso não haja disponibilidade 
do transporte institucional dos 
CCR's, o SU deverá ter recursos 
próprios habilitados a acompanhar 
o doente. No caso dos SAP's, os 
médicos não têm formação que lhes 
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permita acompanharem o transpor
te de doentes graves, pelo que a 
transferência para SU 's de doentes 
que necessitem de acompanha
mento médico devem recorrer ao 
transporte instituciona l dos CCR's. 
Os hospitais com serviços de Urgên
cia de referênc ia deverão ana lisar 
periodicamente as transferências 
recebidas e com igual periodicida
de devem informar os hospitais de 
origem do respectivo movimento de 
transferências, bem como e se pos
síve l do resultado das mesmas. 
O funcionamento do sistema deve
rá ser avaliado regularmente, no
meadamente através de reuniões 
das CCR' s COM os responsáveis 
hospitalares, procedendo-se aos 
ajustes e correcções necessárias. 

FORMAÇÃO DOS MÉDICOS 
PARA OS SERVIÇOS 
DE URGÊNCIA 

O estatuto do médico, e11:.unc iado 
no Decreto-Lei n. 0 373/ 79 de 8 
de Setembro, refere explicitamente 
o seguinte: 
- Artigo 7" - Aos médicos dos servi

ços públicos cabem os segu intes 
deveres gerais( ... ): 

- d) Cuidar da sua actualização 
profissiona I. 

Em contraponto, o mesmo estatuto 
e no que concerne aos direitos: 
-Artigo 6° - Aos médicos dos ser

viços públicos são reconhecidos 
os seguintes direitos( .. . ): 

- ~ Apoio das instituições compe
tentes, segundo normas a estabe
lecer, para efeitos de especializa
ção e frequência de cursos de 
aperfeiçoamento, congressos, es
tágios e outras actividades cienti
ficas tendentes à sua valorização 
profissiona I. 

Deste diploma resultou que as insti
tuições públicas apenas "contribu
em" com a concessão de comissões 
gratuitas de serviço para a frequên
cia de acções de formação, não 
podendo sequer haver o paga -

mento de horas extras aos substitu
tos das funções exercidas, caben
do ao médico o custeamento na 
integra dessas acções e a reposi
ção das horas de urgência a que 
falta. Esta visão, sobre a responsa
bilidade da formação dos médicos 
das instituições públicas está ultra
passada e é viciosa pois respon
sabiliza apenas os profissionais pela 
actua lização da qual a instituição 
irá mais tarde tirar proveito e para 
a qual nada contribuiu. É a manei
ra mais simp les para a instituição e 
o modo mais desmotivador para os 
profissionais . 
Com o surgimento das Unidades 
Locais de Saúde e da gestão pú 
blica d.e tipo empresarial de diver
sos hospitais, a filosofia alterou-se 
e têm sido elaborados contratos 
individuais de trabalho que con
templam o direito a uma com
participação anua l para acções de 
forma ção. É esta posição, a nosso 
ver, a mais correcta e que já se ve 
rificava, desde há mu ito, na regu
lamentação dos contratos individu
ais de trabalho DL N° 49408/ 69 
de 24 de Novembro: 

'J\rtigo 42° Formação profissio
nal dos trabalhadores : l 0

- A enti
dade patronal deve proporcionar 
aos seus traba lhadores meios de 
formação e aperfeiçoamento pro
fissional." 

Pensamos assim e em conformida 
de, que deve ser da responsabili
dade das administra ções hospita
lares o incentivo e a formação dos 
seus profissionais . O plano de for
mação deverá ser continuo e pro
gramado, abrangendo os médicos 
das mais diversas áreas que pres
tam funções nos serviços de urgên
cia Medicina Interna, Cirurgia Ge
ral, Anestesiologia , Pediatria, Orto
pedia, Neurocirurgia , Medicina 
Geral e Familiar, entre outras . 
Porque, não esqueçamos, se o acto 
médico é da responsabilidade do 
médico que o presta, a prestação 

e a qualidade dos cuidados deve 
ser da responsabilidade da institui
ção. 

OBRIGAÇÕES DA TUTELA 

Á tutela compete esca lona r a rede 
nacional de Serviços de Urgência e 
Serviços de Atendimento Permanen
te, hierarquizando os hospitais e em 
alguns casos específicos orientan
do para centros de excelência (Uni
dades de Queimados, Unidades de 
Transplantes, Unidades de Reim
plantação de Membros, etc.). Este 
esca lonamento deve ter em conta 
com os critérios mínimos de funci
onamento definidos para estes ser
viços, bem como com as necessi
dades das populações e os agre
gados a que servem . 
Sem um eficaz planeamento dos 
SU's, corre-se o risco de uma proli
feração destes serviços dissociada 
dos recursos materiais e humanos 
necessários ao seu funcionamento. 
Assim têm surgido "Serviços de Ur
gência" os quais por inadequação 
às suas finalidades constituem-se 
frequentemente como armadi lha 
quer para os que os procuram, quer 
para os seus profissionais. 
À tutela compete ainda a elabora
ção dum plano de formação conti
nua na área da emergência médi 
ca especifico e individualizado para 
os médicos dos SU's, o qual deve
rá ser de caracter obrigatório e ex
tensivo a todos os profissionais. A 
formação deverá ser efectuada a 
cargo da instituição, dentro do ho
rário normal de trabalho. O não 
cumprimento do plano de forma
ção deverá constituir um acto de 
omissão da instituição. 

À tutela do SNS compete ainda cri
ar uma rede de Centrais de Coor
denação Regionais orientação de 
Doentes, as quais deverão registar 
e informar das disponibi li dades 
existentes num dado momento. 



O Presidente da 

República atribuiu 

a Grã Cruz de 

Ordem de Mérito 

Luís Portela, 

Presidente do 

Grupo BIAL 

ao Dr. 

~ 
" c; 
-w 
::; 

g 
::; 
w 
o 
a: o 

* ·~ 
a: 

A distinção, uma das mais mais 
a ltas condecorações nacionais, 
ocorreu no final da vista que o Dr. 
Jorge Sampaio efectuou às insta la
ções da Bia l no Norte do País, con
sideradas modelares na área da 
investigação e inovação. 

A distinção justifica-se, segundo 
o Presidente da República, pela 
"coragem de, num sector altamente 
competitivo, a BIAL continuar a in
vestir anua lmente cerca de 7,5 mi
lhões de euros (um mi lhão e meio 
de contos) na descoberta de novos 
medicamentos" . 

Tratando-se de um grupo que 
ocupa o sétimo lugar no ranking de 
empresas farmacêuticas internacio
nais em Portugal, Jorge Sampaio 
destacou a BIAL como um "peça 
re levante num panorama fortemen
te concorrência I", acrescentando 

Grã-Cruz de Ordem de Mérito 

Presidente da República 
Condecorou Grupo BIAL 

ainda que "estamos perante uma 
empresa que se internaciona lizou 
por via das suas exportações, numa 
área onde não é fácil vender". 

Durante a visita do Presidente da 
Repúb lica, o Dr. Luís Portela e Soa
res da Silva, Director do Departa
mento de I&D, exp licaram qua l a 
importância da Inovação e Investi
gação no Grupo BIAL, com reflexos, 
por exemplo, a curto prazo, no 
registo de duas inovadoras so lu
çõesterapêuticas para o tratamento 
da Epilepsia e Doença de Parkin
son. 

Actualmente, a BIAL possui dois 
Centros de Investigação e Desen
vo lvimento (em S. Mamede do 
Coronado em Bi lbau), que respei 
tam os mais exigentes padrões 
internacionais de qualidade e estão 
dotados de modernos laboratórios 
e dos equipamentos mais avança 
dos, alguns dos quais únicos na 
Península Ibérica. Nestes laboratóri 
os trabalham equipas de I&D inter
nacionais, que incluem um conjunto 
significativo de doutorados. 

A BIAL 

A BIALé um grupo farmacêutico 
internaciona l, que desde 1924 vem 
conquistando a confiança de médi
cos, farmacêuticos e dos cidadãos 

em geral, graças à sua fi losofia de 
qua lidade ao serviço de saúde. 

Com mais de 75 anos de expe
riência dedicados à produção e 
c~mercia l ização de medicamentos, 
o Grupo Bial tem instalações pró
prias em Portuga l, Espanha, Mo
çambique e Angola . Através de uma 
forte e eficaz rede de distribuidores 
e representantes, a Bia l chega a 
mais de 20 países espa lhados um 
pouco por todo o mundo 

Seguindo o lema "Ao Serviço da 
Saúde", a BIAL assume uma per
manente preocupação com a ino
vação e com a qualidade dos seus 
produtos. A busca de novas solu
ções terapêuticas, aliada à cons
tante actualização tecnológica as
sume uma importância primordial. 
A produção de medicamentos é 
realizada em condições tecnologi
camente muito evoluídas e de acordo 
com os mais elevados níveis de 
exigência. 

O grupo investe na Investigação 
e Desenvolvimento mais de 1 O por 
cento da sua facturação anual, quer 
assumindo o desenvolvimento de 
projectos de investigação indepen
dentes, quer em estreita colabora
ção com instituições Universitárias 
ou em associação com outras com
panhias, quer ainda através dos 
seus centros de investigação. 



O Parreirinha 

Em Tercena, 
um sítio com 
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Há quarenta anos era deferido 
pela Câmara Municipal de Oeiras 
o alvará de licenciamento de um 
estabelecimento de "Leitaria e 
Cervejaria" em Terce na, na fregue
sia de Barcarena. João Gregório 
da Vasa e Diamantino Fernandes 
Vasa- pai e filho -lançaram mão 
à obra . Na decoração algumas 
peças antigas são memórias desse 
tempo. 

Hoje o nome da velha casa é "O 
Parreirinha" e à frente do estabele
cimento continua Diamantino Vasa, 
que dirige aquele que é um dos 
bons restaurantes do concelho de 
Oeiras. 

Em Terce na, um sítio com história 
e tradição que sucessivas urbaniza
ções descaracterizaram, "O 
Parreirinha" passa quase desperce
bido aos menos atentos. Num aglo
merado de velhas casas uma entra
da discreta esconde um local 
acolhedor e com vá rias opções de 
qualidade para clientes exigentes . 

A ementa é variada , tanto nos 
pratos de carne como de peixe, 

mas há escolhas e acompanha
mentos que se tornaram obriga
tórios. 

Mas antes da refeição vamos às 
entradas . E o mínimo que se pode 
dizer é que são muitas e de qualida
de. Queijo da ilha , linguiça, rim 
grelhado, cogumelos com bacon, 
salsichas frescas, feijoca, salada de 
atum com feijão frade, salada de 
ovas ... e às vezes outros pequenos 
mimos. Para os mais indisciplinados 
há o risco de tanto petisco na mesa 
retirar algum apetite para a refeição 
principal. 

E é mau, pois o repasto promete . 
E se respeitar os pratos com maior 
tradição no restaurante então pode 
optar pela açorda de ovas com um 
série de alternativas - petinga, file
tes de peixe galo. Outros desafios 
são o arroz de línguas de bacalhau, 
o cação de coentrada, o arroz de 
pato, a cataplana de peixe ou o 
choco frito (com arroz de feijão ou 
de grelos) . 

Quanto à garrafeira não faltam 
opções de qualidade, qualquer que 

seja a região da sua preferência . 
E para a sobremesa é bom guar

dar espaço. O leite creme, o touci 
nho do céu, as migas doces e delí
cias de leite condensado estão entre 
os mais apetecíveis. 

Tudo razões para "O Parreirinha" 
estar há mais de dez anos entre os 
eleitos do Guia Michelin. 

Por tudo isto um conselho. Na 
primeira visita, com tanta varieda 
de, discipline o apetite. Até porque 
o preço tem muito a ver .... Um 
refeição, com vinho de qualidade, 
não passa dos 15 eu ros. Mas se 
optar pelas entradas, sobremesas e 
digestivos, então os números so
bem . 

Restaurante O Parreirinha 
Av. Santo António, 5 - Tercena 
Telf. 21 437 93 11 
Horório de funcionamento 
Das 12:00 - 15:00 
19:30 - 22:00 
Encerra ao Domingo 
Gerência: Diamantino Vasa 
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DISCOS 

CARLOS PAREDES 
''Uma Guitarra 
Com Gente Dentro'' 
Editado por Universal 

De "Verdes Anos" às 
colaborações com 
Charlie Haden e Vic
torino d'Almeida, o 
percurso de um genial 

guitarrista pela alma do seu país. 

JOHNNYCASH 
''Man ln Black - The very Best 
Of Johnny Cash'' 
Editado por Sony Music 

Os setenta anos de ida
de de Johnny Cash co
memorados nesta an
tologia com quarenta 
peças musicais que são 

outros tantos hinos da respiração da 
América. 

JOSÉ CARRERAS 
''Around The World'' 
Editado por Warner Music 

SADE 

Piaf, Serrat, Vangelis ou 
o samba fazem parte 
desta viagem "à vo lta 
do mundo" com a voz 
de Correras. 

"Sade Lovers Live" 
Editado por Sony Music 

O mundo sensual de 
Sade vindo da comuni
cação directa com o 
público, não faltando 
os seus temas musicais 

RICKIE LEE JONES 
"Live AI Red Rocks" 
Editado por Sony Music 

Outro universo musical captado em 
concerto, não faltando, além de peças 
originárias da intérprete, outras das· 
suas principais influências. 

WHITNEY HOUSTON 
"Love, Whitney" 
Editado por BMG 

"I will always love you" 
e mais quinze sucessos 
de menor expressão do 
que aquele para recor
dar as águas românti

cas onde navega Whitney Houston. 

TONYBENNEn 
"Piayin' Wlth My Frlends: 
BenneH Slngs The Blues" 
Editado por Sony Music 
Os amigos são, entre outros, Diana 
Krall, Stevie Wonder, Roy Charles, Billy 
Joel, k.d. lang, Sheryl Crow e Bonnie 
Raitt, acompanhando um dos "croo
ners" ess.enciais da história da música 
americana. 

ROBBIE WILLIAMS 
"Swing When You're Wlnning" 
Editado por EM/ 

O "swing" na leitura 
moderna de um cantor 
na moda mas que sabe 
os caminhos da sedu
ção. 

COLECTÂNEAS 
-VÁRIOS INTÉRPRETES 

NEW YORK FOR EVER 
Editado por EM/ - Valentim de Carvalho 

Nova Iorque interpreta
da por Liza Minnelli, 
Nancy Wilson, Duke 
Ellington, Bobby Darin, 
Peggy Lee, Tony Bennett 

ou Judy Garland é a melhor cidade 
do mundo. 

SOM DA FRENTE 
1982-1986 
Editado por EM/ - Valentim de Carvalho 

I~~~~~ Xutos & Pontapés e 
R.E.M., Joy Division e 
Waterboys, David Syl
vian e Brian E no, Aztec 

..... Comera e Talking He

ads, e muitos mais em 
homenagem ao programa de rádio de 
Antón io Sérgio . 

.,, 

OTHERSIDE 
- THE BEST COVERS EVER 
Editado por Som Livre 
....---;;;;== Temas "clássicos" da 

mú sica popular em 
versões de intérpretes 
como Joe Cocker, El
ton John , Wet Wet 
Wet, Echo and the 

Bunnymen, Michael Bolton, Aretha 
Franklin e Marianne Faithfull. 

MÚSICA DE FILMES 

MOULIN ROUGE 
MOULIN ROUGE 2 
Editados por Universal 

Dois discos com a 
UIQI música de um filme . 

Hollywood. 

que devolveu a músi
ca ao cinema, à pro
cura de "osca res" na 
próxima entrega de 

MONSTERS, INC. 
Editado por Warner Music 

O autor da música 
deste filme de estreia 
recente é o genial 
Randy Newman e tam
bém tem tema musica 
ca ndidato a "oscar". 

THE LORD 
OFTHE RINGS 
Editado por Warner Music 

sical de Enya . 

Ninguém se espanta
rá que o cobiçado 
"oscar" seja dupla
mente entregue a este 
disco, pela banda so
nora e pelo tema mu-

LA STANZA DEL FIGLIO 
Editado por EM/ 

A inspirada música de 
l':ii;;iiiiliEi;;;llll Nico la Piovani para 

"O Quarto do Filho" 
e ainda outros filmes 
assinados por Nanni 
Moretti. 
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CULTURA 
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Aníbal Cavaco Silva: 
«Autobiografia Política» (1 ° Vol.) 
Círculo de Leitores 
-Temas e Debates, 2002 
356 páginas 
22,50 € 

Lançado no passado 
dia 16 de Fevereiro, este 
é já um dos maiores 
acontecimentos editori
ais do ano. Com efeito, 
ao Casino da Figueira 
da Foz acorreu metade 
da classe política naci

ona l, não tendo a outra metade resis
tido a comentar o evento. Neste livro, 
Cavaco Silva descreve, na primeira 
pessoa, os acontecimentos que o leva
ram a "fazer a rodagem do Citroen" ao 
Congresso da Figueira e a regressar 
como líder de um PSD cansado do 
Bloco Central, a separar-se dos socia
listas e a ser eleito pela primeira vez 
Primeiro-ministro de Portugal. O se
gundo vo lume, ainda no prelo, incidirá 
sobre as suas duas maiorias absolutas 
e sobre a sua co-habitação com o 
então Presidente da Repúbl ica Mário 
Soares. 

Seymour M. Lipset e 
Gary Marks: «Porque Não Houve 
Socialismo na América ?» 
Quetzal Editores, 2001 -464 páginas 
24,69 € 

~
i§ S. M . Lipset, um soció

logo e politólogo ame
ricano unanimemente 
incluído entre os mais 

P!i!IJ!!t'IM!!PI prestigiados do mun

do, elaborou esta obra 

I!NIIi:.\-~:S.\ll:ill~1 com Gary Marks, di
....... ~.;..a.~.....r recto r do Centro de Es

tudos Europeus da Universidade da 
Carolina do Norte. Nela, procedem a 
uma análise profunda e exaustiva dos 
factores que poderão exp li car o 
insucesso dos movimentos socialistas 
nos Estados Unidos da América, se jam 
esses factores de natureza social , de
correntes do sistema de partidos polí
ticos ou de cariz histórico, reacendendo 
um debate que remonta aos escritos de 
Alexisde Tocqueville. 

lan McEwan: «Expiação» 
Gradiva, 2002- 352 páginas 
16,00 € 

Nomeado para o Booker 
Prize e para o Whitbread 
Award, "Expiação" é 
considerado um dos me
lhores romances de lan 
McEwan, um inglês que 
já em 1 998 venceu o 
Booker com o romance 

'Amsterdam". 

Camilo Castelo 
Branco: 
«Memórias do Cárcere» 
Parceria A. M . Pereira, 
2001 -447 pág inas 
19,70 € 

Camilo Castelo Branco: «Teatro» 
Parceria A. M. Pereira, 2001 
200 páginas 

16,96 € 
Estas duas obras mar
cam o lançamento, pela 
Parceria A. M . Pereira, 
da Colecção Camiliana, 
dirigida por Aníba l Pinto 
de Castro. Em "Memóri

·as do Cárcere" Camilo descreve a sua 
experiência de 12 meses como detido 
da Cadeia da Re lação do Porto, sendo 
esta reedição ilustrada com fotografias 
autênticas de detidos que teriam ocu
pado esse estabelecimento prisional 
na altura em que Camilo por lá passou 
(Outubro de 1860 a Outubro de 
1861 ).Por seu turno, a reedição do 
"Teatro" inclui as peças "Patologia do 
Casamento", "O Morgado de Fafe em 
Lisboa" e "O Condenado", sendo a 
capa uma reprodução da da edição 
de 1908. 

Eça de Queirós: 
«0 Crime do Padre Amaro» 

.._...._...._ _ _. 

- Ilustrações de Paula 
Rego 
Campo das Letras, 2001 
520 páginas 
31,42 € 
Um dos primeiros ro
mances de Eça de 

Queirós, ilustrado por uma das maio

res artistas plásticas da actua I idade, é 

o que nos propõe a editora Campo das 

Letras numa edição comemorativa do 
lançamento do 500° título do seu ca

tálogo . Uma obra maior na bibliogra

fia de Eça, escrita em três versões e 

cu ja actualidade "é tributária da per

sistência em Portugal de va lores, com

portamentos e estratificações sociais 

perpetuadores daqui lo que surgia já 

para Eça como atraso histórico e sub

desenvolvimento cultural", nas pa la

vras de Ilídio Rocha. 

Alberto Caeiro: «Poesia» 

Assírio & Alvim, 2001 

296 páginas 

18,95 € 
Prosseguindo a reedição 

das obras completas de 

Fernando Pessoa, a 

Assírio & Alvim presen

teou-nos recentemente 

com esta "Poesia" do 

seu heterónimo mais "natura lista e 

desligado dos va lores da cultura", 

como o define David Mourão-Ferreira . 

Trata-se de uma edição revista e or

ganizada por Fernando Cabral Martins 

e por Richard Zenith, em que 

transparece a minúcia e o cuidado na 

preservação dos manuscritos originais 

e que inclui alguns inéd itos. 

Raul Hestnes Ferreira: 
«Fotobiografia de 
José Gomes Ferreira» 
Dom Quixote,2001 
204 páginas 

34,80 € 
Auto-definiu-se como 
"poeta militante, mis
to de Cava leiro-An
dante, profeta, jogra l, 
vote, bardo, jornalis
ta, comentador à gui
tarra de grandes e hor

ríveis crimes" . Figura polémica, assi
nalou de forma indelével o panorama 
literário português do sé cu lo XX, tendo 
convivido com alguns dos seus ícones. 



DESTAQUE 

Karen Armstrong : 
«Jerusalém- Uma Cidade, Três Religiões» 
Temas e Debates, 2002 
416 páginas 

19,72 € 

Noam Chomsky: «Nova Iorque, 11 de Setembro» 
Editorial Caminho, 2002 - 168 páginas 

10,00 € 
O conflito israelo-palestiniano é, desde há várias décadas, um 
manancial_ de alimento para todos os confrontos de tendência 
islamista contra o Ocidente, sejam eles retóricos ou activos.A 
causa palestiniana constitui, com efeito, um argumento sempre 
arremessado pelos movimentos radicais islâmicos como justifi
cando ou reforçando a legitimidade das suas iniciativas terroris
tas ou bélicas (vejam-se os Irmãos Mulçumanos no Egipto, a 

Jihad Islâmica em Israel, o Estado Iraquiano no Golfo Pérsico, a AI Qaeda em Nova 
Iorque ou o Reg ime Talibã versus Estados Unidos no Afeganistão) . Após o rescaldo 
dos acontecimentos de 11 de Setembro, e numa altura em que tudo indica que o 
primeiro-ministro israelita Ariel Sharon levou Yasser Arafat a um beco sem saída, 
surgem no mercado editorial português duas obras que podem ajudar a relançar 
a discussão e facilitar o entendimento da complexa problemática subjacente à 
questão palestiniana e à oposição que o Oriente M uçulmano dedica ao Ocidente 
Cristão e Sionista, cujo corolário moderno é a atribuição do título de "Grande Satã" 
aos EUA e a Israel: "Jerusalém", de Karen Armstrong e "Nova Iorque, 11 de 
Setembro", de Noam Chomsky. Karen Armstrong é uma historiadora e ensaísta de 
nacionalidade inglesa que tem colaborado com diversos orgãos de comunicação 
social na área temática da religião e já pertenceu a uma congregação de freiras 
católicas. Contudo, a sua formação cató lica não impediu o reconhecimento 
internacional do brilhantismo da sua obra, como demonstra o facto de ser membro 
honorário de várias instituições científi cas para o estudo das religiões judaica e 
muçulmana. Em "Jerusalém", Armstrong procede a uma análise histórica e 
teológico-escatológica das razões que leva m as três maiores religiões monoteístas 
a reivindicar a sacral idade e a centralidade desta cidade para as suas doutrinas, 
assim como fundamenta a legitimidade das pretensões teóricas das três comunida
des religiosas aí presentes: Judeus, Muçulmanos e Cristãos. Com efeito, trata-se de 
um espaço que a lberga monumentos e lugares ritualmente sagrados para as três 
religiões e que assistiu , ao longo dos dois últimos milénios, à fixação e permanência 
de numerosos contigentes destas com unidades relig iosas, o que dificulta as 
aspirações de exclus ividade manifestadas por cada uma delas. 
Noam Chomsky, por seu turno, é um linguista de formação que se notabilizou pelas 
suas aná lises de cariz socio lóg ico e po lítico à predominância ocidental no mundo. 
Após os acontecimentos de 11 de Setembro, foi um dos comentadores mais 
so licitados pelos Media , sendo este livro o resultado das entrevistas que deu entre 
essa data e 15 de Outubro. Chomsky assume-se claramente como crítico da política 
externa norte-americana e considera a sua personificação do "Grande Satã" como 
uma consequência lóg ica e natural dessa política externa : para ele, os EUA co lhem 
as tempestades dos ventos que semearam, ilustrando exemplarmente o que ele 
considera os erros estratégicos cometidos pelos responsáveis america nos, dos quais 
Ossama Bin Laden é o coro lário. 
Duas obras fundamentais pa ra uma abordagem crítica desta problemática. 

DA PRATELEIRA 

Samuel P. Huntington : 
«0 Choque das Civili zações e a 
Mudança na Ordem Mundial» 
Gradiva, 1999- 420 páginas 
19,45 € 
"Samuel Huntington, um dos gran
des especia listas em ciência política 

do O cidente, ( ... ) 
descreve de modo 
magistral ( ... ) o cli 
ma actual e o leque 
de possibilidades da 
evolução da políti
ca mundial , apre
sentando a sua tese 
(natura lmente con

troversa em alguns dos seus aspec
tos e implicações) do modo como 
as «civilizações» se substituíram às 
nações e ideolog ias como a força 
condutora da política global." [Nota 
do editor] 
Uma obra dereferência para qual 
quer reflexão acerca de política ex
terna. 

Karen Armstrong: 
«Uma História de Deus» 
Temas e Debates, l 998 
498 pág inas 
23,57 € 

Uma história da for-

~r.-~• ma como as três reli 
giões derivadas de 
Abraão moldaram e 
a lteraram as suas 
concepções de Deus 
através dos tempos, 
identifica ndo os seus 
pontos comu ns e as 

suas divergências . Segundo os Li 
vros Sagrados (Tora, Bíblia e Corão), 
o Deus de judeus, cristãos e muçul
manos é o mesmo. No entanto, a 
história e as doutrinas posteriores 
diferenciaram-no, a tal ponto que 
ho je temos dificu ldade em reconhe
cer no Deus cristão o Alia h muçul
mano ou o Jeovah judeu. [VerDes

taque] 
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A CIDADE VIVA: 
O FUTURO SEGUNDO LLOYD WRIGHT 

Até dia 7 de Abril um dos pontos de passagem 

obrigatória para quem se interessa pela cultura 

contemporânea é a exposição do arquitecto ame

ricano Frank Lloyd Wright, aberta ao público no 

Centro Cultural de Belém. LloydWright-ACidade 
Viva é esta exposição que mostra um projecto 

visionário daquele que é considerado o pai da 

arquitectura moderna e o inspirado criador de um novo conceito para os 

edifícios citadinos, numa íntima relação com os seus interiores e com o espaço 

envolvente. Em The Living City, Frank Lloyd Wright propõe um plano que 

elimina as fronteiras entre cidade e campo, onde os edifícios e os serviços 

necessários à vida moderna são distribuídos numa paisagem dominada por 

elemêntos da vida campestre . Esta exposição do arquitecto que tem como 

criação mais famosa o Museu G uggenheim de Nova Iorque faz parte de um 

roteiro internacional iniciado na Alemanha. 

FRANK SINATRA e ELVIS PRESLEY: 
ANTOLOGIAS ESSENCIAIS 

Na história da música popular do século 
passado, Frank Sinatra e Elvis Presley con
quistaram lugares inabaláveis no futuro dos 
sons e das canções. O início de 2002 veio 
relembrar esta evidência através de dois dis
cos, cada um com meia centena de temas 
musica is dos extensos repertórios dos dois 
inesquecíveis intérpretes. A antologia dedica
da a Sinatra tem por título Romance e junta, 
em dois CDs, momentos que marcaram gera
ções como Strangers in the night, Night and 
day, Moon river, September song, Gentle on 
my mind, A fin e romance, l've got you under 
my skin, My funny Valentine ou Fly me to the 
moon, além de duetos com a filha Nancy 
Sinatra (Somethin' stupid) e Celine Dion (A// 
the way). A compi lação de Elvis Presley tam
bém se divide por dois CDs e perm ite reescutar 
mais um conjunto de temas musicais que a 
memória de muitas gerações guardará. Entre 
os temas de The 50 Greatest Love Songs 
encontram-se, por exemplo, Always on my mind, /t 's now o r neve r, And l/ove 
you so, Can't help falling in /ove, Lave letters, Are you lonesome tonight?, 
You've lost that lovin' fe eling e Suspicious minds. Para quem queira reunir 
numa só obra uma se lecção de grande rigor com as vozes de Sinatra e de 
Presley ou ainda para os que, por idade ou por distracção, não con heçam 
bem estes universos musica is, eis duas antologias discog ráficas indispensá

veis. 



O ESPÍRITO CELTA 
REGRESSA AO PORTO 

~ O Festival lntercéltico do 
~ Porto é um dos mais pres-
~-- tigiados encontros inter-

nacionais das músicas tra
dicionais cujas raízes remontam à 
cultura com marca dos povos celtas. 
Depois de um ano de interrupção, em 
consequência da programação do 
Porto Capital de Cultura, bastante 
omissa no que respeita às músicas de 
cariz popular e tradicional, o festival 
regressa este ano na sua 12° edição. 
Sempre com a assinatura na organi
zação e na produção da Discantus -
Mundo da Canção, o Festivallnter
céltico conta este ano com um forte 
apoio da iniciativa privada . Durante 
três noites, o Coliseu do Porto será 
palco de festas musicais onde o espí
rito da confraternização e da fidelida
de à tradição será o motor de cada 
celebração. A primeira noite será a de 
Sexta-feira, 22 de Março, com a ac
tuação dos portugueses Roldana Folk 
e dos bretões Kornog. Vale a pena 
chamar a atenção para a formação 
portuguesa, uma revelação dos últi
mos meses nos terrenos sonoros da 
concertina . A Segunda noite do festi
va l, 23 de Março, levará ao palco do 
Coliseu do Porto os galegos Cem pés 
e um agrupamento com origem no 
Norte de África, Gha lia Bena li & 
Timnaa. Fina lmente, a noite de Do
mingo, 24 de Março, terá os irlande
ses De Dannan num ambiente que se 
prevê de ilimitada alegria e de profun
da comunhão com o público. Além 
das três noites de concertos, o l 2° 
Festivallntercé ltico do Porto contará 
com as habituais actividades parale
las, como exposições, mostras de ví
deo e feira do disco. 

AGENDA 

MARÇO 

A PARTIR DE 14 
"O COLAR" 

A nova encenação do Teatro da 
Cornucópia, baseada num texto de 
Sophia de Mel lo Breyner Andresen. 

21 A30 
"ROMEU E JULIETA" 

No Teatro Camões, ao Parque das 
Nações, pela Companhia Nacional 
de Bai lado, em época de festejo dos 
seus 25 anos. 

22,23 E 24 
12° FESTIVAL 
INTER-CÉLTICO DO PORTO 

Em destaque as actuações dos portu
gueses Ro ldana Fo lk, dos bretões Kor
nog, dos galegos Cem pés, dos africa
nos Ghalia Benal i & Timnaa e dos ir
landeses De Dannan, todas no Coli
seu do Porto . 

24 
LAURA FIGY 

Uma das mais conhecidas cantoras de 
" jazz" da actualidade no Grande Au
ditório do Europarque . 

ATÉ24 
PAULA REGO «Só Desenhos» 
Exposição de esboços de pequeno for
mato, Fundação Júlio Resende em 
G ondomar 

ATÉ26 
MIGUEL ÂNGELO LUPI 

Retrospectiva de Miguel Ângelo Lupi , 
importante retrati sta do século XIX que 
se situou à margem da corrente ro
mântica dominante na época . 

27 
MARGARIDA BESSA 

E SALVADOR TABORDA FERREIRA 

As "Quartas de Fado no Casino" con
tinuam, depois da morte de Carlos Zel 
hoje com duas vozes chegadas 0~ 
fado em anos recentes. 

ATÉ31 
ANTÓNIO TÀPIES 

Expos ição das obras recentemente 
mostradas na Galeria Fernando San
tos, agora no Centro Cu ltura l de Cas
cais. 

ABRI L 

ATÉ7 
"FRANK LLOYD WRIGHT 
- A CIDADE VIVA" 

Exposição no CCB de um dos ma is 
marcantes arqu itectos do século pas
sado- Frank Lloyd Wright. 

16 A27 
"A AVENTURA DE ULISSES" 

Espectácu lo mu ltimédia e exposição 
para levar as crianças, no Teatro Na
ciona l D. Maria 11. 

20 
"ONE MORE FOR THE ROAD" 
SUPERTRAMP 

O regresso a Portugal de um dos mais 
emblemáticos grupos dos anos 70. 
Pavi lhão Atlântico. 

ATÉ28 
"VICTOR HUGO 
NA IMPRENSA PORTUGUESA" 

A propósito dos duzentos anos does
crito rfrancês Victor Hugo, uma expo
sição no Museu Nocional da Impren
sa, no Porto. 

30, 2 E 4 DE MAIO 
"ÓPERA AS BODA DE FÍGARO" 

Uma das mais importantes Óperas de 
Mozart, em cena no Coliseu do Porto, 
uma co-prod ução do Círculo Portuen
se de Ópera, da Associação Amigos 
do Coliseu e da Orquestra Naciona l 
do Porto. 
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1 a Série 

Portaria n° 1/2002 Ministérios da Justiça e da 
Saúde, 3 de Janeiro 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de Santa 
Maria da Feira . 

Decreto Regulamentar Regional n° 2/2002/A, 
da Região Autónoma dos Açores - Presidência 
do Governo, de 7 de Janeiro 

nunca corre tão depressa 
como quando tem 
outros cavalos . 
para persegutr. 

·~ 

Portaria n° 36/2002, da Presidência do Conselho 
de Ministros e Ministérios da Educação e da 
Saúde, de 1 O de Janeiro 
Define a articulação da Escola de Ciências da Saúde 
da Universidade do Minho com instituições hospitalares 
e estabelecimentos de saúde. 

Decreto n° 2/2002, do Ministério da Educação, 
de 11 de Janeiro 
Reconhece o interesse público da Escola Superior de 

Altera o quadro de pessoal do Centro de Saúde da Saúde Ribeiro Sanches, em Lisboa. 
Ribeira Grande. 

Portaria n° 31/2002, do Ministério da Saúde, 
de 8 de Janeiro 
Determina que a actividade de colheita de tecidos ou 
órgãos de origem humana para fins de transplantação 
e a act ividade de transplantação estão sujeitas a prévia 
autorização do Ministro da Saúde, ouvida a Organiza 
ção Portuguesa de Transplantação (OPT). Revoga a 
Portaria n° 1 245/ 93, de 6 de Dezembro. 

Portaria n° 35/2002, do Ministério da Educação, 
de 9 de Janeiro 
Aprova o plano de estudos do curso bietápico de 
licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública da 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, criado pela 
Portaria n° 692/ 2001, de 1 O de Julho. 

Resolução do Conselho de Ministros n° 8/2002, 
da Presidência, de 11 de Janeiro 
Cria uma estrutura de missão para gerir e executar o 
Programa Humanização, Acesso e Atendimento no 
Serviço Nacional de Saúde. 

Decreto-Lei n° 8-A/2002, do Ministériô da 
Saúde, de 15 de Janeiro 
Aprova a orgânica do Departamento de Modernização 
e Recursos da Saúde. 

Portaria n° 73/2002, do Ministério da Saúde, 
de 19 de Janeiro 
Aprova o Regulamento do Centro Regional de Saúde 
Pública do Alentejo . 



2a Série 

Despacho n. 0 596/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Ministro, 1 O de Janeiro 
Delegação de competências no alto-comissário da 
Saúde, Prof. Doutor José Manuel Pereira Miguel, 
relativamente à Comissão Nacional de Luta contra a 
Sida; ao Conselho Nacional de Saúde Mental; Conselho 
de Prevenção do Tabagismo; Conselho Nacional de 
Oncologia; Organização Portuguesa de Transplantação 

e Comissão Nacional de Luta contra a Tubercu lose. 

Despacho n° 597/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Ministro, 1 O de Janeiro 
Altera o Despacho n° 8838/2001, de 28 de Fevereiro, 
publicado no Diário da República, 2a série, n° 98, de 27 
de Abril de 2001, que defin iu quem se considera 
habilitado para efectuar colh ei tas de prod utos 
biológicos, incluindo uma nova categoria de profissionais 
habilitados para efectuar as mencionadas colheitas. 

Despacho n° 598/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete da Secretária de Estado Adjunta do 
Ministro, 1 O de Janeiro 
Altera o despacho n° 16 240/ 2000 ( 2a série) no Diário 
da República, 2a série, n° 183, de 9 de Agosto de 2000 
que procedeu à criação , composição e à atribuição de 
competências da comissão de acompanhamento do 
Programa Operacional Saúde. 

Despacho n° 867/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Ministro, 14 de Janeiro 
Define as condições de participação dos profissionais 
do SNS em eventos científicos custeados pela indústria 
farmacêutica. 

Despacho n° 1122/2002, do Ministério da Saúde 
- Direcção Geral de Saúde, 16 de Janeiro 
Determina que seja criada a comissão de 
acompanhamento do Plano Nacional de Luta contra a 

Dor, a qual funcionará na dependência do alto-comis
sário da Saúde. 

Despacho n° 1475/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, 
de 21 de Janeiro 
Fixa os montantes a cobrar pela emissão de segunda 
via do cartão de identificação do utente em caso de 
extravio, deterioração ou destruição. 

Despacho n° 1643/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Secretário de Estado da Sa úde, 
de 23 de Janeiro 
Ident ifica os estabelecimentos e es peci ali dades 
carenciados para efeitos de aplicação do disposto na 
alínea b) do n° 1 do artigo 9° do Decreto-Lei n.0 112/ 
98, de 24 de Abril. 
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Despacho n° 1845/2002, do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Ministro, de 24 de Janeiro 
De lega no alto-comissário da Saúde, Prof. Doutor 
José Manuel Pereira Miguel, todas as 
competências relativamente às Comissões Téc
nicas Nacionais para o licenc iamento de clín icas 
e consultór ios dentár ios privados e das diversas 
unidades privadas de saúde. 

Despacho n° 1846/2002, do Ministério da Saúde 

- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, 
de 24 de Janeiro 
Determina o preço do quilómetro percorrido por 
ambulâncias de corpos de bombeiros ou de outras 
entidades, ao abrigo de adesão a contrato de presta
ção de serviço de transporte de doentes. 
Despacho n° 1977/2002, do Ministério da Saúde -
Gabinete do Ministro, de 25 de Janeiro 
Determina a consti tuição imed iata de grupos de 
coordenação interdepartamen t al (GCI) para o 
lançamento de projectos hospitalares sob a forma de 
parcerias . 

Aviso n° 135272002, do Ministério da Saúde -
Secretaria Geral, de 31 de Janeiro 
Fa z público qu e, por despacho da Secretária de 
Est ado Adjunta do Ministro da Saúde de 9 de 
Janeiro de 2002, foi aprovado o Manual de Boas 
Práticas de Medicina Física e de Reabilitação. 

Decisão proferida 
pelo Conselho 
Disciplinar do Centro 
Por acórdão proferido no dia 20 de Junho de 2001, 

foi o Exmo. Sr. Dr. Braz Cardoso punido na pena: 
de Censura com publicidade . 
A decisão proferida transitou em julgado no dia 9 
de Julho de 2001 . 
Por esse motivo not ifique -se o Exmo . Se nhor 
Presidente do Conse lho Regiona l do Centro da 
Ordem dos Médicos do acórdão proferido e do 
despacho que antecede para que, nos termos do 
art0 59° do Decreto-Lei N° 21 7/ 94, de 20 de 
Agosto , prov idencie a execu ção da s decisões 

proferidas. 

Coimbra, 24 de Setembro de 2001 

A Vogal Relatara 
Dr0 Ana Valadão Vaz 


