


EDITORIAL .... 

J. Germano de Sousa 

...... ·Novo Ciclo 
IIJ a sequência das ele ições de 
1~1 1 7 de Março tomou posse 
o '101 Governo Constituciona l. O 
eu programa foi já aprovado no 

Parlamento e das prime iras decla
rações ressa lta a ideia de conten
ção, contro lo de custos e econo
mia. Para o País pode ser sinónimo 
de mudança, mas para o sector 
da Saúde é receita que se nos afi
gura difícil de aplicar pois o défice 
na saúde é crónico e as dívidas 
acumulam-se há anos, apesar das 
repetidas promessas de contro lo 
e cumprimento de orçamentos. 
No entanto depois da leitura do 
programa do Governo, ficam os 
médicos e os seus dirigentes na 
legítima expectativa do que pode
rá mudar. 

texto, um enunciado de boas 
mtenções reformistas, não difere 
muito das promessas contidas nos 
programas eleitorais dos dois Par
tidos que integram a coligação 
governamental. Mas para quem 
é médico há tantos anos- e para 
os mais jovens também .. . - as 
promessas só, têm valor quando 
transpostas na realidade. 
Resta assim a expectativa da di 
nâmica que o novo Ministro da 
Saúde saberá impor ao sector e o 
modo como cumprirá essas pro-. 
messas. 
O Dr. Luís Filipe Pere ira tem um 
brilhante curriculum como um 
gestor experiente e competente, 
características imprescindíve is 
para o cargo . O tempo dirá se 
este governante tem os outros atri-

butos necessanos para fazerem 
dele o Ministro capaz de empre
ender as reformas para travarem 
a degradação que atinge algumas 
áreas da saúde em Portugal. 
A situação no sector é difícil, há 
muito que deveria ter havido a 
coragem para tomar medidas de 
fundo, mas a verdade é que dife
rentes soluções governativas limi 
taram-se a adiar ou, em alguns 
casos, a agravar os males. 
É preciso coragem para mudar a 
actual situação e nessa tarefa o 
Dr. Luís Filipe Pereira pode contar 
com a colaboração da Ordem dos 
Médicos. Um apoio que se man
terá desde que se mantenha o 
respeito pelo papel fundamental 
do médico no Sistema Nacional 
de Saúde pois como sempre te 
nho dito não há reforma possíve l 
na saúde sem os médicos e muito 
menos contra eles. 

.. 

11 stá em curso uma renova

ção gráfica e ed itorial da 

Revista da Ordem dos Médicos. 

Julgo que a diversidade de temas 

e as novas rubricas conferem- lhe 

um ar mais profissional e indiciam 

que estão a ser dados os passos 

certos para transformar esta pu

blicação num instrumento que fa

cu lte aos m'édicos não só a infor

mação relacionada com a vida da 

sua Ordem e das decisões que lhes 

dizem respeito, mas onde haja 

também espaço para o entreteni

mento e para a oferta de informa

ção que a todos interessa. 

A actual · transformação não es

quece o papel primordial da Re

vista como órgão oficial da Or

dem dos Médicos. Para atingir esse 

objectivo continua a serfundamen

tal o apoio dos médicos, nomea

damente com os seus artigos de 

opinião. 
E é precisamente para que todos 

possam ter acesso a esse espaço 

que como Director da Revista dei

xo aqui um pedido. Sempre que 

possível, os textos de opinião não 

devem exceder os quatro mi l ca

racteres, (o equiva lente a duas 

páginas de texto). 
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PROGRAMA DE GOVERNO 

Programa do '101 Governo 
para a área da Saúde 

"A saúde é um bem e 
um direito dos cidadãos, 
constitu indo um investi
mento nas pessoas e um 
poderoso factor de re
forço da coesão e do 
desenvolvimento econó
mico e social. 

Na rea lidade, a políti
ca de saúde é uma das 
políticas sociais que con
tribui decis ivamente para 
uma -sociedade mais 

so lidária e mais justa. 
Em Portuga l, a situa

ção do sector da saúde degradou
-se fortemente nos últimos anos, 
apresentando contornos de ex
trema gravidade, sendo, ho je, ge
neralizada mente reconhecida a 
desorganização e degradação do 
Serviço Naciona l de Saúde, com 
crescimento descontro lado das 
despesas púb licas e défices ele
vadíssimos, frustrando o direito 
dos cidadãos ao acesso generali
zado e de qualidade aos cuidados 
de saúde. 

As condições de atendimento 

em vanas urgências hospitalares 
são inadmissíveis, quer em buro
cracia, quer na desumanização 
dos serviços prestados. 

O acesso difícil aos serviços 
públicos, com formação inaceitá
vel de listas de espera crescentes 
para consulta e tratamento, pena
liza fortemente os grupos sociais 
mais desfavorecidos. 

O elevado peso dos gastos com 
medicamentos, numa proporção 

superior a todos os países da 

União Europeia, é ou
tro grave factor de per
versão no sector. 

A i[leficácia da 
gestão de recursos ma
teriais, técnicos e hu
manos, gerando a in
satisfação crescente 
dos prof issionais de 
saúde e pena lizand 
fortemente os utentes, 
que têm direito a uma 
prestação de cuidados 
de saúde ráp ida e con
digna, é outra grave 

rea lidade do sector. 
A reforma do sector da saúde é, 

assim, um vector prioritário para o 
Governo, tendo em vista a criação 
de um verdadeiro Sistema Nacio
na l de Saúde justo e sol idário . 

Neste contexto, o actua l Serviço 
Nacional de Saúde deverá ser pro
fundamente reformado por forma 
a passar de um sistema público, 
de natureza monopolista e admi
nistrativa, para um sistema misto 
de serviços de saúde, onde coe
xistam entidades de natureza públi-
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PROGRAMA DE GOVERNO 

ca, privada e socia l, agindo de for
ma integrada e orientado para as 
necessidades dos utentes. 

O compromisso político do 
Governo é o de que as reformas a 
realizar serão norteadas pe la preo
cupação de dar às pessoas um 
atendimento de qualidade, em tem
po útil, com eficácia e com hu
manidade. 

Entendemos, assim, por Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) um siste
ma misto, com binado e integ ra
do, em que todas as entidades in
tervenientes no sector- públicas, 
privadas e socia is- devem co lab
orar e participar. 

Gerir com competência, pre
miara mérito, responsabi lizar com 
eficácia e incentivara produtividade 
serão pilares essenciais da política 
de rigor na adm inistração desse 
Serviço Nacional de Saúde. 

No processo de reforma que 
preconizamos assume importân
cia significativa o empenho dos 
profissionais de saúde, mas tam 
bém o reconhecimento de que a 
finalidade última do SNS é a 
prestação de cuidados de saúde a 
quem precisa e não a satisfação 
das necessidades internas do pró
prio sistema . 

O Estado pode e deve ter um 
papel a desempenhar na gestão 
das estruturas da Saúde. No en 
tanto, onde se comprove que os 
sectores privado e social gerem 
com maior eficácia, menores cus 
tos e evidente benefício de quem 
carece de cuidados, o Governo 
não terá qualquer hesitação em 
assumir uma visão bem distinta da 
atitude estatizante, centra lizadora 
e burocrática que tem caracteriza
do a política ao longo de suces~ i 
vos Ministérios da Saúde. 

Na política de saúde a pros
segu ir, o objectivo fundamental é 

servir melhor aqueles a quem o SNS 
se destina . O essencial não é a na
tureza do sistema: mas que as 
pessoas e os doentes possam ser 
melhor atendidos em tempo útil, 
com eficácia e humanização. 

A melhor forma de pôr em práti 
ca esta po lítica de saúde e de pro
ceder à sua ava liação é permitir 
que se jam os interessados a julgá
-la , assegurando a diversidade na 
oferta e liberdade de escolha aos 
utentes. A garantia da liberdade 
de escolha é fundamental na políti 
ca de saúde que o Governo se 
propõ·e levar a cabo, sendo este o 
cam inho para assegurar o impe
rativo constituciona l do direito à 
prevenção da saúde e para colo
car o cidadão como referencial do 
funcionamento dos serviços de 
saúde. 

O sistema misto que preconiza
mos, assente numa ideia de com
p lementaridade entre o sector 
púb lico, sector socia l e sector pri
vado, pressupõe que sejam deter
minados de forma realista os cus
tos por patologia e por procedi
mento técnico, desde o diagnósti
co às moda lidades terapêuticas 
convencionais, estabe lecendo uma 
"Tabela de Preços para a Saúde". 

Será com base nessa tabe la que 
o Estado assegurará, progressiva
mente, através de uma entidade 
especif icamente vocacionada 
para o efeito, a satisfação dos 
custos incorridos pe los actos médi
cos, independentemente da sua 
prestação em entidades públicas, 
sociais ou privadas. 

No contexto assim definido, 
caberá ao Estado o duplo pape l 
de enquadrador do serviço públi
co de saúde e de regulador da par
ticipação dos o~radores sociais e 
privados, através de mecanismos 
de regu lação económica, bem 
como da fixação e da fiscaliza ção 

·-. 

do cumprimento de cri térios de 
qualidade e de desempenho. 

Esta nova configuração estru
tural do Serviço Nacional de Saúde 
impõe mudanças profundas que 
atendam, acima de tudo, aos in 
teresses dos cidadãos e aos prob
lemas dos utentes e que obedeçam 
a valores de solidariedade, 
equ idade e justiça socia l. 

Neste sentido, o Governo pre
coniza as seguintes medidas: 
- a adopção de modelos alternati

vos à actua l gestão burocrática 
e centra lizadora das unidades 
públicas de saúde, na perspec-

, tiva de reforçar a sua ca
pacidade de organização, valo
rizando os melhores e estimu
lando o iniciativa individual; 

-o aprofundamento das experiên
cias inovadoras de gestão de 
natureza empresarial e de mo
bilização do investimento não 
público no sistema de saúde, fa
zendo participar crescente
mente o sector privado e social 
nos diferentes modelos e formas 
contratuais, o que permitirá um 
progressiva racionalização das 
funções financiamento/con
tratação e da função prestação 
e cu idados de saúde; 

- a prossecução de uma política 
de recursos humanos em ordem 
a: 

-va lorizara competência, a dife
rencia ção técn ica e profissio
nal e o respeito pelo estatuto de 
todos os profissionais de saúde; 

- promover a diversidade contra
tua l, com garantias de segu
rança; 

-desenvolver uma gestão cons is
tente de recrutamento e de for
mação contínuas; 

-desenvolver uma política de for
mação coerente, contribuindo 
para o ensino pré e pós-gra-



duado nas áreas da saúde, re
conhecendo a variedade da es
pecialização técnica profissio
nal. 

A adopção de proced imentos de 
gestão rigorosos que permita: 
- atribuir orçamentos específicos 

e adequados à natureza das ins
tituições, de acordo com um pla
no estratégico de contratualiza
ção; 

6
- estabelecer incentivos f inanceiros 

W ligados a ganhos de produti
vidade, à flexibilidade na criação 
de equipas de trabalho e à mo
bilidade funcional e geográfica. 

Tendo em vista um novo Sistema 
Nacional de Saúde, o Governo 
pretende: 
- a reestruturação do Serviço Na 
. cional de Saúde, baseando a sua 

organização e funcionamento 
num sistema articulado de redes 
de cuidados primários, de cuida
dos diferenciados e de cuidados 
continuados; 

- a reorganização da actual rede 
de cuidados primários, com vis -

~ ta a proporcionar a cada ci
dadão o seu médico assistente, 
tendo por base um modelo de 
contratualização com os médi
cos de clínica geral e familiar que 
tenha em conta uma capitação 
definida associada a incentivos; 

- o término, com carácter de 
urgência, das listas de espera de 
cirurgias e de consu ltas, por via, 
quer da contratualização com 
entidades privadas e sociais, quer 
da melhoria de eficiência na mo
bilização dos recursos do pró
prio sistema, nomeadamente 
aumentando o tempo de utiliza 
ção dos blocos operatórios e de 
funcionamento das consultas ex
ternas hospitalares; 

- a introdução de sistemas e equ i
pas de triagem nos servi ços de 

urgência hospitalares, que esta
beleçam o tratamento prioritário 
das situações mais urgentes; 

- o fomento de formas alternativas 
de gestão, incluindo a utilização 
de regras de gestão empresarial 
pelas administrações públicas, 
através da celebração de con
tratos-programa; 

-o incentivo e o desenvolvimento, 
nos serviços públicos, de novas 
soluções de gestão, como são já 
o exemplo dos Centros de Res
ponsabilidade Integrada nos 
Hospitais e os Regimes de Re
muneração Experimental nos 
Centros de Saúde; 

- o reconhecimento da função es
pecial em todo o sistema do car
go de Director de Serviços, re-

conhecendo-lhe a indispensá 
ve l autonomia e respectiva res
ponsabilidade; 

-o estabelecimento no âmbito do 
SNS, de parcerias público/públi
co (entre a Administração Cen
tra l e entidades públicas) e públi
co/privado (pela concessão da 
gestão de unidades prestadoras 
de cuidados a entidades priva
das ou de natureza socia l ou pelo 
investimento conjunto entre es
tas entidades e o Estado), se
gundo princípios de eficiência, 
responsabilização, contratuali
zação e de demons
tração de benefícios 
para o serviço púb lico 
de saúde; 

- a definição e regu-

Luís Filipe Pereira 
é o novo Ministro da Saúde 
Ele é o rosto e principal responsável pela execução 
do programa de Governo para o sector. 
Com 57 anos, o novo Ministro da Saúde já tinha 
desempenhado funções governativas, primeiro 
como Secretário de Estado da Segurança Social 
(1987-89) e depois como Secretário de Estado da 
Energia (91-95). 

Luís Filipe Pereira licenciou-se em Economia no 
ISCTE, foi docente até 1998 e desempenhou fun
ções de responsabilidade em diversas empresas. 
Actualmente era vi ce-Presidente da Quimigal Adubos, 
SA e era responsável por importantes seminários e 
cursos para gestores de topo. 

Considera99 um gestor qualificado e competente, 
espera-se agora pelos resultados do seu trabalho à 
frente de um dos ministérios mais difíceis. 
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lamentação de um novo estatu
to jurídico para os hospitais, ten
do em consideração os novos 
modelos de gestão empresaria l 
e as parcerias públ ico/público, 
púb lico/privada e público/so
cia l; 

- a criação de uma Carta Nacio
na l de Equipamentos de Saúde, 
com vista a evitar sobreposição 
de estruturas e a proporcionar 
uma correcta gestão da ca 
pacidade insta lada; 

- a informatização de todos os 
Serviços e Entidades a operar no 
SNS, estabe lecendo redes de ar
ticu lação entre e les e entre 
ligação com os restantes opera
dores da Saúde; 

- a consagração da existência de 
um Cartão do Utente operacio
na l que identifique o utente pe
rante o sistema, que efective os 

"O Governo reconhece a 

toxicodepêndencia como 

doença, assumindo a 

necessidade de combater 

este flagelo da sociedade, 

logo das famílias por ele 

afectadas, ficando 

adstrito ao Ministério da 

Saúde a responsabilidade 

de uma política integrada 

assente na prevenção, 

tratamento e reinserção. 

respectivos dire itos e que asse
gure a confidencia lidade de toda 
a informação relativa ao doente; 

-a reorganização e conclusão dos 
pro jectos da Carta de Direitos e 
Deveres dos Utentes e do Ma
nua l de Qua lidade para o Aco
lhimento/Admissão/Orientação 
e Encam inhamento dos ci
dadãos no SNS; 

- a garantia do acesso diferencia
do aos meios complementares 
de diagnóstico, com liberdade de 
esco lha dos prestadores, desde 
que estes possuam certif icados 
de qua lidade; 

- o desen~o l vimento de uma rede 
de unidades de acolh imento hos
pita lar e de cu idados continua 
dos para doentes crónicos e 
doentes idosos, mediante proto
colos a ce lebrar com o sector 
social e privado; 

Esta decisão, não pode prejudicar 

a intervenção necessariamente 

transversal do Governo em matéria 

de combate à toxicodependência, 

o que será garantido pela outono-

mia funcional do Instituto Portu-

guês da Droga e da Toxicode-

pendência (IPDT) e pela coorde-

nação, quando necessário, das 

acções· em matéria de sistema 

nacional de informação e actua-

ção nos organismos internacio-

na is . 

A eficácia do combate à toxicode-

pendência depende muito da es-

tabilidade das políticas em curso. 

A importância do problema, num 

país com uma das maiores pre-

.... 

- a criação de uma entidade regu
ladora, com a natureza de au 
toridade administrativa indepen
dente, que enquadre a partici 
pação e actuação dos opera 
dores privados e sociais no âm 
bito da prestação dos serviços 
púb licos de saúde, asseguran 
do o acompanhamento dos res
pectivos níveis de desempenho; 

-o estabelecimento de uma "Tabe
la de Preços para a Saúde" com 
base na qual o Estado se com 
prometerá perante o cidadão a 
custea r as despesas essenciais 

na prevenção e protecção da 
saúde, independentemente da 
natureza, públ ica, social ou pri 
vada dos prestadores; 

- o incentivo da poupança a apli 
car na constitu ição de Fundos e 
Seguros de Saúde e outros siste
mas complementares de as -

valências de consumo problemát1-

co de drogas de toda a União 

Europeia, não se compadece com 

avanços e recuos. 

Por isso, o Governo manterá o IPDT 

como estrutura central de inter-

venção, embora com o objectivo 

de redução dos seus efectivos em 

50% num prazo máximo de 18 
meses, e afirma a necessidade de 

cumprir a Estratégia Nacional de 

Luta Contra Droga e o Plano de 

Acção Horizonte 2004, em am-

bos os casos sujeitos a uma ova-

liação que verifique de forma rigo-

rosa o grau de cumpri mento face 

ao estabelecido . 



sistência, mediante adequadas 
compensações fiscais; 

-o desenvolvimento de uma políti
ca do medicamento assente 
numa estratégia de informação 
que garanta um maior rigor e 
segurança na prescrição farma
co lóg ica e acautele a sustenta
bil idade da despesa; 

- a opção determinada por uma 
po lítica que promova a expan
são do mercado de genéricos, a 
prescrição por Denomina ção 
Comum Internaciona l (DCI) e a 
afirmação de uma po lítica de 
venda de medicamentos por 
doses a justadas aos cu i dados 
necessários; 

- a instituição do princíp io de que 
a comparticipação dos medica
mentos de eficácia terapêutica 
comprovada, através da in
trodução gradual da comparti
cipação de referência para gru-

Em matéria de prevenção, e para 

lém das acções em curso, será 

dada prioridade ao trabalho de 

promoção de estilos de vida sau

dáveis para prevenir comporta

mentos desviantes, centrado no 

papel determinante da escola . Será 
especialmente valorizada a função 

dos educadores, dos formandos e 

de especialistas em prevenção 

primária e serão reforçados os 

meios necessários à prevenção da 

iniciação nas drogas e outras de

pendências, incluindo o alcoolis

mo e o tabagismo e criados mais 

meios de acompanhamento psi

cológico para auxiliar aqueles que 
já consomem. 

Em matéria de tratamento, o Esta 

do deve assumir um papel de com -

pos homogéneos de med ica
mentos, garantindo ao mesmo 
tempo que as doenças mais in
capacitantes e os doentes de 
menores recursos tenham aces
so privi legiado ao medicamen

to; 
-o fortalecimento e a dign ificação 

das carreiras profissiona is, esta
be lecendo regras de progressão 
baseadas em critérios de qua lifi 
cação científica, técnica e profis
siona l; 

- a co locação em prática de pro
gramas de prevenção da 
doença, com destaque para o 
papel a desempenhar pelo méd i
co de família, devendo reconhe
cer-se, em particu lar, as situa
ções mais graves do nosso tem 
po, tais como o SIDA, a tubercu
lose, as hepatites, as doenças on
co lóg icas, as doenças sexua l
mente transmissíveis, a diabetes, 

plementaridade, de coordenação 

e de regulação relativamente às 

respostas disponíveis no sector pri

vado e social. Nesta matéria, a 

comparticipação mensal deve ser 

progressivamente substituída pela 

fixação de um valor global de com

participação em cada tratamen

to. 

Destaca-se ainda : 

-a manutenção da estrutura de 

Centros de Atendimento a Toxi

codependentes (CAT's), reavalia

da na sua distribuição geográfi

ca; 

-o reforço do apoio aos toxicode
pendentes na prisão; 

-a aposta clara na criação de equi

. pas de rua e outros mecanismos 

as doenças c a rdio e cérebro-vas
cu lares, as doenças associadas 
ao tabagismo e a toxicode
pendência; 

- a adopção de um programa 
nacional de prevenção ao a lcoo
lismo, com meios humanos, téc
nicos e financeiros reforçados, 
para a informação, o aconse
lhamento, a formação profis
sional, e tratamento e reabili
tação e a reinserção socia l; 

-a diversificação das profissões de 
saúde e a promoção uma refor
ma profunda no actual sistema 
de ensino susceptível 
de melhorar o proces
so de recrutamento, 
formação e educação 
dos profissionais de 
saúde, a qualidade 
académica e pedagógica dos 
docentes e o seu interesse e dedi
cação na investi gação científica. 

que garantam a proximidade de 

apoios aos que verdadeiramente 

precisam. 

Em matéria de reinserção, será 

apresentado um novo programare

definindo os objectivos e priori

dades para esta área, a partir da 

avaliação da execução dos progra

mas VIDA-Emprego e do Progra

ma-Quadro Reinserir. 

Em todos os casos, é dada priori

dade ao envolvimento das asso

ciações representativas dos pais, e 

famílias no apoio à Estratégia Na

cional de Luta Contra a Droga , 

designadamente através da valori

zação da terapêutica familiar e da 

apresentação de um plano labora l 

que permita o acompanha mento 

de filhos toxicodependentes." 



Prof. Vasco A. J. Maria, Presidente do INFARMED 
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Garantir aos cidadãos 
produtos de saúde de qua idade 

Prof. Vasco Maria, Presidente do INFARMED. É ele o principal 
responsável pelo Instituto que tem a responsabilidad de responder pela 
qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos e produtos de saúde 
comercializados em Portugal. Nesta entrevista um olhar sobre as 
principais tarefas do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, 
a forma como se faz o contro lo de qualidade, a recente campanha de 
promoção dos genéricos e o pape l dos médicos na sua prescrição 



Quais são hoje os grandes 
objectivos do INFARMED? 

A missão do INFARMED continua 
a ser garantir aos cidadãos o aces
so a medicamentos e produtos de 
saúde de qualidade, eficazes e 
seg uros. Deste modo, persegue 
quatro grandes objectivos: 
I) desenvolver e consolidar um 

modelo de gestão centrado na 
procura de resultados e na sa
tisfação dos nossos clientes in
ternos e externos; 

11) atingir um nível de excelência 
na capac idade de avaliação 
técn ico-científica, reforçando a 
intervenção no sistema europeu 
de avaliação e supervisão de 
medicamentos; 

III) melhorar a informação a 
disponibilizar aos profiss ionais 
de saúde e ao público em ge
ra l, contribuindo assim, para 
uma utilização mais racional 
dos medicamentos; 

IV) e finalmente, contribu ir para a 
viabi lização do sector farma 
cêutico em Portugal. 

Os genéricos têm ainda 
quotas de mercado pouco 
significativas. Acha que fo
ram dados os passos certos 
para a promoção destes 
medicamentos? 

Desde há vários anos, sucessivos 
governos têm defendido que a 
uti lização de medicamentos gené
ricos pode contribu ir para a con
tenção do crescimento da despe
sa com med icamentos em Portu 
ga l. No entanto, as medidas 
adoptadas nem sempre foram as 
mais consentâneas com esse ob
jectivo, a começar pelo enqua
dramento lega l definido, que foi 
variando um pouco ao sabor de 
influências e pressões de diferen-

tes grupos de interesses dificilmen
te concil iáveis. 
Só recentemente se verif icou uma 
conjunção de factores que torna
ram possível uma interven ção 
consistente nesta área. A defini 
ção e implementação de um pro
grama integrado de promoção 
dos medicamentos genéricos, 
incidindo simultaneamente sobre 
os três principais grupos de acto
res designadamente, a indústria 
farmacêutica, os profissionais de 
saúde e o público em geral, aliado 
a uma vontade política clara nes
ta matéria, levaram a uma altera
ção rápida do panorama que se 
vinha arrastando desde há anos, 
com resultados que são já hoje 
bem visíve is . 
Para esta alteração foi também 
fundamenta l, a clarificação do 
tipo de intervenção dos diferentes 
profissionais de saúde, desig
nadamente, dos médicos pres
critores e dos farmacêuticos, para 
além da demonstração ineq uívo
ca de que existem mecanismos de 
garantia da qualidade dos medi 
ca mentos genéricos que se 
comercializam em Portugal. 
A prova de que foram dados pas
sos no caminho certo está no 
aumento muito significativo das 
vendas de medicamentos genéri 
cos (que cresceram cerca de 200% 
em apenas três meses) e numa 
quota de mercado superior a 4% 
se considerarmos como denomi
nador os medicamentos que têm 
já correspondente genérico no 
mercado . 

Os médicos são quem con
centra o poder de escolher 
os medicamentos genéricos. 
Acha que a classe médica 
tem algumas responsabili
dades na fraca penetração 

· de genéricos em Portugal? 

O esforço recente de divulgação 
e informação realizado pe lo 
INFARMED junto dos médicos dos 
Centros de Saúde e dos Hospitais 
mostra que, por parte dos 
prescritores, existe uma excelente 
receptividade quanto à ideia de 
prescrição de med icamentos ge
néricos. Para esta situação muito 
contribu iu uma posição clara da 
Ordem dos Médicos, apoiando a 
utilização dos genéricos desde que 
estivessem garantidas a qualida
de dos mesmos e a independên
cia de prescrição por parte dos 
médicos . 

O INFARMED fez uma cam
panl,a nos jornais e na te
levisão a promover os ge
néricos junto do cidadão 
comum. Como os doentes 
não podem substituir as 
prescrições médicas, essa 
forma de publicidade não 
foi uma forma de pressão 
sobre os médicos? 

Como foi referido anteriormente, 
a estratég ia delineada pelo 
INFARMED para a promoção dos 
genéricos cons isti u na definição 
de um programa que permitisse 
actuar simultaneamente e de uma 
maneira clara, sobre os elemen
tos crít icos na cadeia de oferta

-procura dos medicamentos ge
néricos . Actuar iso ladamente num 
dos braços deste binómio não tra 
ria qualquer resultado visível. Era 
necessário quebrar o ciclo vicioso 
há muito instalado : "a indústria 
não co loca genéricos no merca
do porque eles não são prescri 
tos; o médico não os prescreve 
porque não estão disponíveis no 
mercado ou o doente não os so
licita; o doente não os utiliza por
que o médico não os prescreve ou 
porque desconhece a sua existên-
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ENTREVISTA 

cio e as suas vantagens". 
Se quisermos falar em "pressão", 
então temos de admitir que essa 
pressão se verificou sobre todos 
os elementos da cadeia, desig 
nadamente, a indústria farmacêu 
tica, os armazenistas e distribui
dores, as farmácias, os médicos e 
os próprios consumidores. E foi 
pe las "pressões" exercidas pelos 
diferentes actores nos sentidos as
cendente e descendente da cadeia 
que foi possível mudar tão rápida 
e significativamente o panorama 
da utilização de genéricos em Por

tugal. Os resu ltados já 
obtidos, embora pouco 
expressivos em termos 
quantitativos porque 
partimos de uma quota 
de mercado muito bai
xa, provam que a 

estratég ia adoptada foi a mais 
acertada. 

Que controlo exerce o 
INFARMED sobre a dispen
sa de medicamentos de re
ceita médica obrigatória 
sem a respectiva receita? 

Nas atribu ições de inspecção da 
actividade farma cêutica, cabe ao 
INFARMED verificara cumprimen
to das boas práticas de farmácia, 
entre as quais se inclui a obri
gatoriedade de o farmacêutico 
apenas dispensar medicamentos 
sujeitos a receita médica obriga
tória contra a apresentação de 
uma prescrição vá lida feita pelo 
médico. A detecção de situações 
que infrinjam este princípio leva à 
instauração de processos de con
tra -ordenação, estando previstas 
na lei as respectivas sanções que 
passam pelo pagamento de 
coimas, entre outras. 

Quantas farmácias foram 

alvo de procedimento por 
este facto? 

Como tem sido noticiado pelos 
meios de comunicação socia l, têm 
sido detectadas, a nível de algu
mas sub-reg iões de saúde, situa
ções de infracções várias envo l
vendo receituário médico. Como 
algumas destas situações podem 
consubstanciar a prática de cri
me, encontram-se neste momen
to em segredo de justiça, não 
podendo o INFARMED divulgar 
detalhes a esse respeito. 

A lei prevê que as compa
nhias que utilizem métodos 
de promoção anti-éticos, 
nomeadamente junto dos 
prescritores, sofram a sus
pensão das autorizações de 
comercialização dos seus 
medicamentos. Quantas 
companhias foram alvo 
desta sanção? 

O Decreto-Lei 1 00/94 de 19 de 
Abri l, alterado pelo Decreto-Lei 
48/99, prevê no seu artigo 14° a 
ap licação de coimas, bem como 
da pena acessória de suspensão 
de pub licidade por três anos, aos 
titulares de AIM de medicamen
tos que infrinjam a lei da publici 
dade a medicamentos, inclu indo 
a utilização de ofertas, benefícios 
ou outros meios promocionais 
eticamente não ace itáve is. Por 
outro lado, e de acordo com o 
Decreto-Lei 205/2000 de 1 de 
Setembro, é possível a descom
participação dos medicamentos 
objecto de práticas de publ icida
de que não respeitem os requisi
tos legais . 
Embora privi legiando acções de 
prevenção e dissuasão, durante o 
primeiro trimestre de 2002 foram 
já feitas pelo INFARMED 22 ad-

·~ 

vertências e instaurados oito pro
cessos de contra-ordenação a em
presas prevaricadoras que cu lmi 
naram ou poderão vir a cu lminar 
na aplicação de coimas e respec
tivas penas acessórias . 

Considerando que .o labo
ratório do INFARMED de 
análise aos medicamentos 
não está ainda a funcionar, 
como é garantida a quali
dade dos medicamentos a 
circular em Portugal? 

Para que um medicamento possa 
ter autorização de introdução no 
mercado {AIM), o respectivo titu
lar tem de demonstrar que esse 

· medicamento tem qua lidade, é 
eficaz e seguro. Deste modo, a 
qualidade é garantida, em primei
ro lugar, pelo cumprimento das 
exigências regu lamentares impos
tas às empresas e demonstrada 
pela documentação submetida no 
processo de aprovação para en
trada no mercado. A autoridade 
reguladora tem, no entanto, a 
faculdade de exigi r amostras do 
produto e realizar as aná lises que 
considere necessárias à compro
vação dessa qualidade. 
Após a co locação no mercado, a 
qual id ade é garantida pelo 
INFARMED através de um progra
ma de inspecção e co ntrolo 
laboratoria l que compreende um 
componente sistemát ico e um 
componente de amostragem a lea
tória ou sempre que surjam dúvi
das quanto à qua lidade real do 
produto. 
O laboratório do INFARMED está 
já a fun cionar nas novas instala
ções {edifício Tomé Pires) desde há 
cerca de um ano. Anteriormente 
funcionava em instalações cedi
das pelo LNETI, cumprindo os seus 
programas anuais de contro lo de 
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qualidade dos medicamentos no 
mercado. 

Que controlo exerce o 
INFARMED sobre os suple
mentos vitamínicos e ali
mentares e toda a sorte de 
produtos alternativos que 
proliferam no mercado? 

Os produtos al imentares não es
tão na esfera de competência do 
INFARMED, sendo o seu contro lo 
da responsabilidade da Direcção 
Geral de Saúde . Os complexos 
vitamínicos, sempre que classifi 
cados como medicamentos, são 
da responsabilidade do INFAR
MED e sujeitos aos mesmos 
proced imentos de monitorização 
e controlo adoptados para qual 
quer outro medicamento, nos ter
mos do Decreto-Lei 72/ 91 . 
Relativamente aos sup lementos 
vitamínicos, encontra-se presen
temente em elabora ção uma 
Directiva Comunitária que preten 
de proceder ao seu adequado 
enquadramento. 

Em 1999 um grupo de peri
tos entregou um relatório, 

encomendado pelo INFAR
MED, segundo o qual perto 
de 500 medicamentos com
participados pelo Estado 
estariam ultrapassados do 
ponto de vista terapêutico 
ou careceriam mesmo de 
eficácia no combate às 
doenças. Por que razão fo
ram até ao momento des
comparticipados apenas 
1/5 dos medicamentos des
se grupo e qual o critério 
que levou a que esse 1/ 5 
corresponda aos fármacos 
menos vendidos da lista, 
muitos deles já fora de cir
culação no mercado? 

O processo de reava liação dos 
medicamentos comparticipados 
pe lo Estado foi tornado possível e 
obrigatário pe la publicação da Lei 
14/2000 da Assemb leia da Re
pública . 
No levantamento feito pe los peri
tos do INFARMED e concluído no 
final de 1999, foram identifica
dos cerca de 500 medicamentos 
passíveis de reavaliação . Foi no 
entanto, necessário definir clara 
mente quais os critérios técnico-

-científicos a que deveria obede
cer a reavaliação e definir todo o 
procedimento administrativo para 
que este fosse o mais válido e trans
parente possível. Todo o processo 
foi discutido com os parceiros con
siderados relevantes, incluindo a 
indústria farmacêutica, a Ordem 
dos Médicos e a Ordem dos Far
macêuticos. 
A reavaliação consistiu na análise 
detalhada, por peritos clínicos e 
farmacologistas, de toda a docu
mentação existente sobre a eficá
cia e o va lor terapêutico dos me
dicamentos em causa, com o 
apoio do Centro de Medicina Ba
seada na Evidência da Faculdade 
de Medicina de Lisboa. Foi consi
·derado importante conceder às 
empresas que assim o desejassem, 
a possibilidade de realizarem en 
saios clínicos para produção de 
melhor evidência quanto à eficá
cia e interesse terapêutico dos seus 
produtos. 
Neste momento, e apesar da com
plexidade da tarefa e da necessi
dade de grandes investimentos em 
recursos técnicos e financeiros, o 
processo está concluído para mais 
de 80% dos medicamentos objec
to da reavaliação, encontrando
-se já descomparticipados 78% e 
não 1 /5 como é referido na sua 
pergunta. Os processos ainda 
não conclu ídos dizem respeito a 
medicamentos para os quais as 
empresas submeteram protocolos 
de ensaio clínico e cu ja avaliação 
deverá estar concluída até final de 
Maio de 2002. 
Entretanto, o INFARMED está já a 
preparar a nova fase de reava
liação dos medicamentos com
participados que, como se sabe, e 
de acordo com a Lei 14/2000, 
terá de ser efectuada por perío
dos de tempo não superiores a três 
anos. 



OPINIÃO 

Algumas Ref exões 
sobre a Saúde em 20 factos 

.... 

Dr. Carlos Arruda 
Ortopedista do Hospital 
do Divino Espírito Santo 
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1° Fado 

O SNS português foi classifica 
do pela OMS em 12° lugar, no 
seu Relatório sobre a Saúde no 
Mundo em 1999, atendendo à 
capacidade de transformar os re 
cursos existentes, à frente de paí
ses como Dinamarca, Finlândia, 
Bélgica, Irlanda e Reino Unidol7l. 
Essa histeria que se tem 

São 20 os factos que o Dr. Carlos 

Arruda enuncia sobre o estado da 

Saúde em Portugal. 

O estado do Serviço Nacional de 

vezes repetida e por escribas de 
serviço "conceituados", torna-se 
inevitavelmente numa verdade. 
« ... é a falta de capacidade de 
trabalho no sector, o que acaba 
por criar alguns problemas, no
meadamente as tão badaladas 
listas de espera ... »14l. 

2° Facto 

vindo a desenvolver à vol 
ta das listas de espera e do 
mau funcionamento do 
SNS só se justifica porque 
a Comunicação Social en 
tendeu nos últimos tempos 
virar baterias para a saú
de, alimentadas por escor
regadelas programadas de 
certos factores e criadores 
médicos de casos, com vis
ta ao ganho ou ao cimen 
tar de posi ções . Uma 
pequ enina menti ra ou 
uma meia verdade muitas 

Saúde, a situação dos hospitais, as 

Faculdades de Medicina e a ques-

Sabe-se que há falhas de 
gestão no SNS, mas será isso 
razão suficiente para aca
bar com o mesmo ou deve
rá corrigir-se aquilo que fun
ciona mal, a fim de melho
rar as performances, tanto 
mais que parece que 
estamos quase todos de 
acordo no diagnóstico, nas 
disfunções existentes e es
trangulamentos. tão da exclusividade dos médicos 

·são alguns dos temas abordados 

pelo autor. 

O que se esconde por de
trás de tantos profetas da 
desgraça? 



«0 SNS actual é um conjunto de 
serviços, de meios humanos e de 
meios materiais que funcionam 
muito mais por impulso de inte
resses vários, decisões dispersas 
e preconceitos ideológicos do que 
num conjunto coerente e organi
zado ... »lll 

Não devemos todos, críticos e 
actores do sistema manifestar 
uma cultura de responsabilidade 
que vem faltando na sociedade 
portuguesa? « . . . Dá a ideia que os 
hospitais foram feitos para criar 
empregos, em vez de servirem s 
pessoas ... »14! 

( 
Os Hospitais do "c;aótico" SNS 
são na sua esmagddoru maioria, 
geridos por médicos (Os residen 
tes dos C. de Administração) e têm 
também um Dire~tor Clínico elei
to democraticamente pelos seus 
membros mediante um programa 
e uma Enfermeira Directora, que 
também é eleita em idênticas cir
cunstâncias. 
Se o seu funcionamento é "tão 
mau" na ma ioria dos casos, en
tão a responsabilidade ma ior deve 
ser sempre imputada aos médi
cos e por arrastamento aos en
fermeiros, que fazem então uma 
má gestão dos recursos que fo 
ram depositados nas suas mãos. 
« ... Os hospitais, pe la sua natu
reza, pelas suas complexas estru
turas, pela elevada dimensão dos 
recursos e pela diferenciação dos 
seus modelos de prestação, são 
hoje verdadeiras organizações 
empresariais, orientadas por cri
térios de sucesso e de raciona 
lidade económica, em muito idên
ticos às restantes empresas: a 
orientação para o cliente, a efici 
ente utilização dos recursos, a via 
bilidade económica, a qual idade 

dos serviços, são hoje questões 
que todos, com ma ior ou menor 
dose de preconceito, encaramos 
como incontornáveis» ... 110l. Temos 
então obviamente de pensar que 
os médicos são "gestores incom
petentes" e deviam ceder o lugar 
a quem estivesse tecnicamente 
preparado para o fazer ou tratar
se-á de uma cu ltura sui generis 
que se agarra ao poder com de
nodada força, por razões que to
elos compreendemos. Só não en
tendo então porque os esparti lhos 
que dificultam, e sabemos bem 
quais são, uma boa gestão, são 
tão combatidos na prática pelos 
próprios Órgaos de elas , ue 
não se enten em sobr:; esta m 
téria (Lei de Bases, E atuto Jurí- j 
d ico dos Hospitars, et etc )Pl _ 
Q ue outros inter ses se mOYerao -
nessas areias deste país que já fez 
tombar vários M inistros da Saú-

Haverá alguém ue em consciên
cia acred ite qu u qualquer 
Conselho de Ad m"nistração irá 
ped ir ao pessoa l de saúde (médi
cos, enfermeiros e tecnicos) que 
trabalhe pouco e não rentabilize 
o seu trabalho? 

4° Facto 

amor ao trabalho, a responsabi
lidade e o respeito pelos doen
tes, nem sempre directamente re
lacionada com as responsabilida
des de gestão que um serviço re
querlll _ 

Q ue outras forças de flexibi
lização poderão existir e que se
jam justas na nossa sociedade de 
facilitismos e desresponsabili
zação total? 
« ... Precisamos de um SNS com 
uma administração moderna, 
que uti lize instrumentos e capaci
dades técnicas adequadas, que 
promova a melhoria da re lação 
dos profissiona is com as institui 
ções e aumente a confiança dos 
cidadãos nos seus serviços de 
saúde: .. »120l. 

No anos setenta existiam em 
Portugal apenas três faculdades 
de Med"cina e dois Institutos de 
Ciência M édicas, mais tarde 
transformados em Faculdades de 
Medicina, que formavam os mé
dicos que a ela ocorriam , sem 
numerus clousus . Essas mesmas 
faculdades formaram nos finais 
dos anos set nta cerca de 2000 
médicos por ano, os tais que neste 
momento "aguentam" o País . 
Depoi s, foi o que se viu, sem uma 
justifca ão lógica e coerente. 

Que mecanismos eficazes exrs- A focu dades aumentarem e nes----'-',... 
tem, de momento, nos hospitais, te momento temos cinco, 
para pôr o pessoa l de saúde a tra- perspectivando-se mais duas ofi-
balhar de forma mais adequada ciais e duas particu lares e o nú-
e organizada? O que temos em mero de médicos que sairá nos 
jeito de recompen sa/ punição, próximos dois ou três anos não 
além dos económicos, (será que atin girá os 800 . Mantém-se o 
a Ordem e os Sindicatos aceitam numerus c/ausus em va lores inad-
estes e outros?), que possamos missíveis, cortam-se as pernas a 
usar de forma coerente e justa, inúmeras vocações e permite-se 
sabendo que o que apenas ver- o escândalo de se ver entrar para 
dadeiramente conta é o a Faculdade de Medicina a 

· empenhamento, a dedicação, o maioria dos "génios portugueses", 
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porque são aqueles que 
possuem as notas mais 
elevadas. Não será de re
flectir também porque na 
actualidade se r médico é 
uma profissão tão deno
dadamente procurada? 
Será que neste País nos úl 
tim os anos só temos voca
ções direccionadas para a 
medicina? Seria interes
sante a psi co logia debru
çar-se sobre tão momen
toso prob lema. 
No recente Congresso de Med i
cina (X), rea lizado em Coimbra 
no ano transacto, uma emi nente 
figura médica portuguesa, a tra
ba lhar há cerca de vinte anos nos 
EU e a propósito de um traba lho 
fei to para a OMS, d izia que o 
número idea l de Faculdades de 
Medicina, para que a qua lidade 
se mantivesse, se ria de uma para 
2 milhões de habitantes. Repare
se apenas no que se passa no País 
e veremos onde vamos parar. Foi 
mesmo referido que o perigo de 
desemprego méd ico não era, nos 
tempos que correm o papão que 
muitos, compreensive lmente pre
tendem faze r passar. 

Já a lguém pensou porque razão 
prol iferaram os cursos de direito 
e as faculdad es que os min istram, 
que são várias e mesmo outros, 
sem vozes muito discordantes es
tes anos todos na sociedade por
tuguesa, nomeadamente os ór
gãos de comun icação social. Só 
recentemente, porque o caos é 
tremendo, o Bastonário da Or
dem dos Advogados mostrou al
guma preocupação. Será que na 
sociedade portuguesa actual são 
só os méd icos "pouco cumpri 
dores", "interesseiros", "sem 

ideologia", isto é, aqueles em que 
é fác il , dá jeito e se pode bater 
impunemente, (talvez porque a 
sin~osida de de processos e o tipo 
de reivindicações utilizadas deram 
aso), a inda que isso transforme 
dramaticamente a confiança mé
dico-doente, imprescindíve l para 
o tratamento dos doentes!8·15l. 
« .. . E não tenha mos ilusões: os 
méd icos não têm amigos, nem no 
governo nem nos meios de co
municação socia l . Todos gos
tam muito do seu méd ico, mas 
a maioria não gosta dos médi
cos.)1 6l 

Nos anos setenta e início dos anos 
80, o número de professores Ca
tedráticos, Extraordinários e As
sociados das nossas facu Idades 
de med icina era a inda escasso, 
havendo ass istentes em número 
bastante elevado, vendo-se qua
se de um momento para o outro 
desabrochar um imenso número 
de professores, com uma diminui
ção drástica dos assistentes. À 
partida, pensaríamos convicta
mente que a qua lidade teria de 
melhorar, o que aconteceu certa
mente, não duvidamos e que o 
ritmo de saída de estudantes das 
facu ldades se manteria elevado, 

mas curiosamente essa re
dução vai-se dando de for
ma consciente, com o be
neplácito das faculdades e 
sem opos ição firm e das 
organ izações médicas . 
Num fórum sobre saúde 

efectuado em Ponta Del
gada em 1995, o Prof. 
Vasconce los Costa afirma
va que era necessário e ur
gente uma reforma das 
mentalidades das faculda 
des portuguesas, não acei

tando a tese oficial do excesso de 
médicos, pois ela apenas defen
dia um satus quo e certos lobbies. 
Afirmava ainda que se as Univer
sidades não tomassem em mãos 
esse fardo doloroso de reformas, 
que devia se r das suas responsa 
bi li dades, graves perturbações 
poderiam surgir a breve trecho na 
sociedade portuguesa . 

8° Fado 

Um Congresso de C línica Gera l 
na Finlândia teve 800 participan -

. tes, sendo 600 portugueses!18l. E 
não foi a primeira vez que ta l 
aconteceu. 
Será que isso será ace itáve l, in
terroga-se o Sr. M ini stro (lB) e 
interrogamo-nos todos, atenden
do aos benefícios que tra rá para 
a medicina portuguesa na área 
da clínica gera l. 
Curiosamente, nenhum congres
so de especia lidades hospitalares 
efectuados no estrangeiro tem um 
tão elevado número de partic i
pantes portugueses . 
Que respondam os nossos órgãos 
representativos, porque dev iam 
estar lá também para combater 
os abusos concretos ou as "frau
des". 



OPINIÃO 

O " papão das listas de espera" 
tem sido um amplo campo onde 
a demagogia e a pouca serieda 
de tem imperado, confundindo os 
cidadãos menos precavidos ou 
informados, com objectivos deter
minados, pois elas, sendo impor
tantes, não correspondem mini
mamente ao que levianamente se 
tem propalado. 
« ... As listas de espera não têm so
lução, são um subproduto que a 
sociedade do bem-estar gerou e 

....--------. gera e que se revela par
ticularmente di fícil de 
resolver pelas sociedades 
com menos capacidades 
e recursos, com o a 
nossa ... » (13l . « ... Um 
serviço sem listas de es-
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pera baseia-se na "dedicação pie; 
na" dos profissionais . Não tenho 
qualquer dúvida de que é esta a 
solução ... »(2l . 

- Na Inglaterra (final de 99), cer
ca de 500.000 pessoas aguar
davam em listas de espera mais 
de 13 semanas por primeira 
consulta hospitalar. 

- Em Espanha (Março de 2000), 
o número era de 151 .000 pes
soas . Em 4 anos (96 a 2000 
apenas conseguiu reduzir 20%), 
passando de 190.000 para os 
números referenciados. 

- Na Holanda (2000), mesmo 
apesar da atribuição de suple
mentos orçamentais para redu
ção de listas, elas tinham au
mentado 2%. 
Na República da Irlanda, foram 
gastos desde 93, $145m, ten
do as listas uma muito peque
na diminuição . Há doentes à 
espera 4 ou 5 anos. 
Na Finlândia, um grupo de tra
balho chegou à conclusão que 
o sistema não está a funci onar, 

por diversos motivos, sendo um 
deles o burocrático. 

- Nos Estados Unidos, com uma 
medicina essencialmente priva
da e fortemente competitiva, há 
pelo menos 46 milhões de ci 
dadãos que se encontram per
manentemente em listas de es
pera, porque não têm acesso a 
qualquer sistema de saúde . 

Tirem-se as ilações correctas para 
Portugal (19l . 

00 Fado 

quando se perspectivam altera
ções, nomeadamente no Estatu 
to Jurídico? « ... 0 que eu faço 
fora do horário a que me com
prometi com o SNS não diz de 
forma alguma respeito nem a 
esta nem a outra qualquer minis
tra ... »(12l. Porém, o problema já diz 
muito respeito quando há a ne
cessidade de ir desenterrar tem
po para o cumprimento das obri
gações profissionais e onde é en
tão possível e previsível ir busca
lo, a lém de que, como diz o Prof. 
M . Antunes, se vai buscar o "me
lhor dos dois mundos"(1l . 

Exclusividade e Não exclusivida- « .. . Como é possível pedir mode-
de são opções que os médicos ração, ou apenas pudor, nas exi-
tomam de livre vontade, de ac u---....nências financeiras dos interessa-
do com o que pensam servir e- d s, se ao longo de décadas se 
lhor os seus interesses e no aso itou que a produtividade no 
da primeira, « ... porgue sen m s torda Saúde era uma pa lavra 
que uma dedicação a tempo in- pouco soda e o interesse dos ci-
teiro ao hospital se rve melhor a dadãos sem pre secundarizado 
constância dos cuidados presta- pe las neg ciações sobre corre i-
dos ao doeRt , que não necessi- ras, remunerações e regimes de 
ta do médico -apenas das dez ao trabalho dos que os servem ... »(9l 

meio-dia. É mais do qu evidente Curiosamente, essa re lação foi 
que a não dispersão por vários quase sempre penalizadora das 
locais de trabalho aca rreta ga- activ idades hospitalares, pois não 
nhos de produtividade para quem podemos esquecer que o dia tem 
aposta na produtividade como apenas 24 horas e quando há 
fi losofia de vida, dissociando-a de que se "fazer cortes", não é difícil 
eventua is considerações econó- ver onde eles vão acontecer. Dou-
micas. Naturalmente que estes tra maneira é impossível satisfa-
ganhos de produtividade rara- zer as performances que são ob-
mente se conseguem obter indi - t idas no exterior por colegas, 
vidua lmente e são mais evidentes quando as confrontamos com as 
quando a dedicação comp leta é do bospiial. 
exercida por toda a equipa .. . »(3l. Mas façamos apenas umas pe-
Desde o início que esta medida quenas e rápidas contas e tudo 
teve muito fortes opositores, que se esclarece melhor: 
nunca justificaram devidamente Um médico sem exclus ividade, 
os motivos e que ao longo do tem- com serviço de Urgência e cirur-
po têm vindo a tomar força, mas g ião, deverá normalmente, em 
curiosamente nunca se assumin- horório normal e de acordo 
do com uma rotura no sistema . com a legislação, fazer 35 ho-
Será que a exclusividade a inda ras e mais 12 extraordinárias por 
tem cabimento, tal como existe, é semana, o que perfaz 4 7 horas. 
pergunta que fica para reflexão, Isto significa que efectua um ser-
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OPINIÃO 

viço diário de 6,30 horas sema
nais, inc luindo sóbados e do
mingos (47:7= 6,7H); se lh e 
somarmos 1 hora para refeições, 
duas horas para transportes diá
rios e uma para a sua higiene, 
verificamos que gasta do seu tem
po, 10,30 horas. Resta- lhe então 
para ler e descansar a lgum tem 
po, qua lquer coisa como 11 a 12 
horas. Juntemos-lhe agora 6 ho
ras de traba lho extra-hosp ita lar, 
{clínicas, consultório, etc.), o que 
dará por 7 dias (e temos forçosa
mente de incorporar os sábados 

e dom ingos), uma 
média diária de 16,30 
horas de trabalho, fi
cando assim livres ape
nas 6 a 7 horas 
{façam-se mesmo 
assim compreensivel

mente a lgumas correcções e 
ajustes gerais). Se incluirmos aqui 
as férias, as idas a congressos, e 
a leitu ra, etc., facilmente se com
preende como somos seres hu
manos com li mites, que o tempo 
não estica e que só uma pequena 
plê iade é capaz de responder 
com capacidade a este tipo de so
licitações, evidentemente não ao 
alcance da esmagadora maioria . 
Logo .. . é fáci l entender muita coi
sa ! C laro que as motivações são 
outras ' e o ritmo e a vontade de 
trabalhar diferentes, mas há limi
tes para tudo! 
Não entendemos, racionalmente, 
a arg umentação utilizada de a 
trabalho igual/ salário igual para 
justificar o pagamento das horas 
extraordinárias aos da não exclu
sividade pelo preço dos da exclu
sividade. Curiosamente, o traba
lho igual só se verifica naquele 
período extraordinário e não nas 
restantes horas de trabalho com 
os mesmos colegas nos mesmos 
locais. Na prática , isso significa 

que os colegas sem exclusivida
de vão, naquelas sete horas ex
traordinárias (35 para 42H), ga
nhar mais do que os outros, o que 
me parece pouco correcto, além 
de isso significar que se alteram 
as regras do iogo, com ele a de
correr, a favor de uma das par
tes. E se alterassem as regras do 
jogo dos da não exclusividade a 
partir de agora? Que nome se 
poderá dar a esta "a rtimanha", 
que apenas demonstra que não 
há raciona lidade na classe médi
ca, vu lgarizando-a e fragil izando
-a. « ... 0 português confu nde a es
pecteza com a inteligência, por 
isso é mais frequentemente sofis
ta do que homem de bom 
ju ízo ... »(1 5l . Para isto apenas tenho 
um nome : oportun ismo e uma 
forma indirecta de acabar com a 
exclusividade que há mu itos anos 
vem incomodando alguns, porque 
permite certas visões talvez incon
ven ientes. 
Entendemos ma l a polémica ge
rada, (o dip loma que as imple
menta, Dec. Lei n° 92/ 2001, de 
23 de Março é sem duvida 
"aberrante", com alguns erros), 
ainda que se perceba o que esta
va na sua génese), mas tem que 
ser cumprido. Apenas é preciso 
bom senso de todos. Não pode
mos fazer como Pilatos e dizer que 
nada temos com aquela proble
mática. 
Onde está a coragem e a 
rac ionalidade médica, de que os 
médicos têm vindo a dar prova ao 
longo dos sécu los? 

11° Facto 

« .. . É inútil carpir mágoas, como 
é ilusório negar que muitos dos 
conflitos presentes têm uma pura 
raiz económica, que nasce em 

grande parte, mas não só, do fac
to de os salários dos médicos hos
pitalares serem escanda losamen
te incompatíve is com a dignida
de de um estatuto profissiona l e 
de um form idável esforço de edu
cação e treino. Mas não é mais 
possível negar que as oportunida
des para a fraude, para o negó
cio menos limpo, para o atrope lo 
das leis, se multiplicam e assu
mem agora uma dimensão 
supranaciona l .. . »t15l . 

Talvez aqui encontremos uma das 
razões das lutas surdas entre a 
exclusividade e a não exclusivi
dade . 

12° Fado 

"Será que a corporação dos mé
dicos é ainda mais poderosa do 
que eu ju lgo que é?"t5l. 

Quem define a política de Saú
de de qualquer País, assim como 
a da Justiça, a da Educação e 
outras, são os governos eleitos 
democraticamente e nunca as 
orga nizações de classe, que não 
devendo nem podendo ser mar
ginalizadas nesse âmbito, não 
podem e não devem exercer 
chantagens que vão sempre ao 
encontro de interesses de grupo 
ou corporativos e nunca aos do 
País real na sua totalidade, ainda 
que quase sempre falando em 
nome dos doentes, utilizados in
felizmente como "armas de arre-

11 ' I messo , 1numeras vezes. 
« .. . Interesses corporativos, tanto 
internos, por parte dos profissio
nais,· como externos, por parte da 
indústria farmacêutica e de equi
pamentos médicos, têm impedi
do a implementação das refor
mas cada vez mais desesperada
mente urgentes .. . »t1l . 



13° Facto 

Entre 1995 e 2000, cada portu
guês pagou quase mais de 50% 
pe los medicamentos gastos no 
SNS. 
- O consumo per copito aumen

tou 53%. 
- O custo médio por receita 

22,6%. 
- O custo médio por embalagem 

24%. 
- Encargos do utente com o SNS 

per copito 48,95%. 
- Gastos em ambiente hospitalar 

em 2000 atingiram 83 milhões 
de contos!14l . 

Estes números só poderão se r 
preocupantes se não responde
rem rea lmente a uma melhoria de 
cuidados, mesmo sabendo que o 
número de doentes tratados foi 
bastante superior e nada tem a 
ver com desperdícios e a uma 
menor qualidade do acto médi
co . 
O próprio hospital existe para ser
vir os doentes!6l . E quando assim 
é, os gastos sobem e a qualidade 
é infinitamente superior. 

14° Facto 

O Clínico Geral moderno tem de 
saber muitas coisas, embora pou
co de cada : de medicina sanitá
ria, de diagnóstico precoce das 
doenças, das possibilidades 
diagnósticos das várias especiali
dades, das técnicas praticadas, 
das unidades existentes e dos es
pecialistas mais competentes que 
se podem encontrar nos diversos 
hospitais. 
Numa palavra, o clínico geral deve 
ser o conselheiro, o orientador, o 
assistente dos doentes a níve l pe 
riférico e referi-los quando neces
sário à rede hospitala r 8l . 

Com essas características alician -

tes seria de esperar que o núme
ro de clínicos gerais tivesse vindo 
a aumentar, seguindo o que se 
passou nos finais dos anos 70 até 
meados da década de 80. Porém, 
com a transformação operada 
nos seus métodos de trabalho, 
em que até deixaram de ser clíni
cos gerais para serem médicos de 
medicina gera l e familiar, talvez até 
mais enquadrada na definição 
supra citada, com uma prepara
ção muito mais vasta, (internato 
de três anos), verificou-se que o 
"encanto" desapareceu e este tipo 
de carre ira tem vindo a perder 
gente, send'o muito menos al ici 
ante, em detrimento das carreira 
hospitalar, principa lmente das es
pecialidades ditas tecnológicas, 
muito mais compensadoras sobre 
o ponto de vista económico e ge
ralmente menos exigentes sob o 
ponto de vista fís ico. Precisa-se 
uma reflexão profund a neste 
campo e a reabilitação urgente 
da carreira de clín ica gera l e das 
especialidades hospitalares con
sideradas básicas, trabalho que 
deve competir a d iversas entida
des, incluindo a Ordem dos Mé
dicos, que tem andado distraída 
com outras coisas de somenos. 

15° Facto 

"Méd icos param três dias em 
Junho", decisão da FNAM reuni
da em Coimbra . 
«Não transformem os méd icos 
nos "bodes expiatórios" da inca
pacidade do Ministério da Saú
de», afirmou o presidente da 
FNAM, que acusa o Min istério de 
desenvolver «uma política que se 
aproxima de "lobbies", de negó
cios que a ministra sabe existirem 
no sector mas não os afronta, re 
metendo as responsabilidades 
para os profissionais de saúde»(ll) . 

A hipocrisia reinante na área da 
saúde é gritante. Não são neces
sários mais comentários! 

16° Facto 

Todos os hospitais pretendem pro
mover a saúde .. . A diferença está 
apenas nas pessoas que lá 
trabalham. « ... O binómio servi
dor/servido em Portugal não fun
ciona, daí que a percentagem de 
descontentes seja tão elevada, 
num país pobre como o nos
so ... »!4l . 

A qualidade deve ser uma preo
cupação de todos e é um sinto
ma de desenvolvimento : 
- se falto, não vejo doentes que 

se deslocaram para esse fim; 
- se não cumpro, falho com cer

tos objectivos; 
- se trabalho" à peça ou a me

tro", algo não funciona e a qua
lidade é uma das atingidas. 

Quando se faz o que se gosta nos 
locais onde se entrou porque qui
semos, nada justifica o laxismo e 
o desinteresse que são apenas sin
tomas de deformação psíquica e 
de má cidadania numa socieda
de democrática . 
Tudo o que temos é uma comé
dia de enganos, como dizia um 
am igo meu, profundo conhece
dor dos am bientes hospitalares, 
em que todos os actores se sa
bem simu ltaneamente enganados 
e enganadores. Tarda por isso a 
clarificação- todos temos culpas 
no cartó rio, mas preferimos 
endossá-las a outros. 

17° Facto 

Qualquer pessoa atenta percebe 
porque é que as suas ideias para 
inovar ou reformar o Sistema de 
Saúde Nacional ou o SNS não 
conhece ap licação no terreno. 
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« ... 0 sistema não quer ser refor
mado, porque a mudança é do
lorosa para os interesses instala
dos e porque a factura final de 
uma reforma a sério prejudicará 
gravemente os que têm vivido à 
sombra da desresponsabilização 
e da ineficiência do sector públi
co. Sakellarides fala e bem, do que 
chama "contrabando de compor
tamentos" dos principais actores 
do sistema de saúde. É principal
mente este contrabando interno 
que impede a reforma. É a oposi

ção interna, a quinta 
coluna, Brutus a assas
sinar César .. . »'2 1l . 

E se rá que vamos 
todos conti n u ar a 
fazer como a avestruz? 

18° Fado 

Se calhar estamos inevitavelmen
te condenados a esta rábula per
manente e a este miserabilismo, 
porque como diz o Prof. Manuel 
Antunes, temos a saúde que me
recemos, come- temos a educa
ção que temos e a Justiça que 
conhecemos. E pouco mais po
demos aspirar, porque tendo os 
dirigentes que temos nas nossas 
organizações de classe, incapa
zes de verem longe, acabamos 
também por ter os políticos que 
sabemos e que inevitavelmente 
emanam desse povo eivado de 
desorganização, ainda que de 
boa índole. 

190 Fado 

«0 doente é a grande vítima do 
desprestígio do médico, pois ao 
médico reti rou -se-lhe o poder, mas 
não as respon sabilidades pelas 
coisas que correm mal na Saú
de ... O poder médico, nas suas 

iustos proporções (o sublinhado 
é meu), é um factor de eficácia 
de qualquer sistema de saúde . 
Ser médico hoje não é fácil nem 
sei se antes o era ... »t17l. 

Muitos dos problemas com que 
nos debatemos agora foram cri 
ados por nós lenta e progressiva 
mente e é fundamentalmente den
tro da nossa classe e da nossa 
prática que devemos buscar as 
verdadeiras razões, não vislum
brando obsessivamente fantas
mas ou procura ndo desesperada
ritente culpados. 

200 'Fado 

Carlos Drumond de Andrade 

Bl BLIOGRAFIA 

creveu uma vez: «O pessimista 
queixa-se do vento ; o optimista 
espera que o vento passe; o rea 
lista ajusta as velas». 
Ora, o que temos todos andado 
a fazer estes anos todos é sermos 
maniqueístas ou quando muito, 
na maioria dos casos pessimistas 
ou em muito menor número, op
timistas . 
Ser realista parece, no mínimo, 
uma utopia inter pares, se não se 
for olhado com profunda descon
fiança a maioria das vezes, ser-se 
vítima da maledicência outras ou 
sofrer-se da hipocrisia reinante . A 
lucidez parece, para alguns, qual 

de inatingível, senão 
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Artigo em que é analisado a 

polémica em torno da recusa 

dos finalistas da Faculdade 

de Medicina de Lisboa em 

realizarem a prova final do 

6° ano 
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lrjl imprensa recente fez
ra1 se eco de notícias (ver 
por exemplo o "Público" de 
12 de Novembro) da recu 
sa dos fina listas da Facul 
dade de Medicina de Lisboa 
(FML) em realizarem a pro-

va final do 6° ano - uma prova 
clínica, conforme o regulamento 
do novo plano de estudos médi
cos ("Nova Reforma") - iniciado 
em 1995-96. 

Tai s notícias foram apenas a. 
ponta do iceberg, o qua l foi efec
tivamente constituído por uma 
vasta mobilização de esforços e 
de influências que envolveram a 
Assemb leia da República, a 
Provedoria de Justiça, os Gabine
tes Ministeriais da Educação e da 
Saúde, a Reitoria e o Senado da 
Univers idade, para citar os mais 
significativos . 

A prova clínica temporariamente 

recusada tem um carácter 

exemplar para que a licenciatura 

se identifique com a 

profissionalização, acarretando, 

a breve trecho, a extinção do 

Internato Gera l 

O esforço dos estudantes ter
minou com êx ito uma vez 
que essa prova clínica, regu
lamentar rep ita-se (Regula 
mento publicado em D.R.), 
foi tornada facultativa(! ), 
ainda que os que a não rea 
li zaram (94%) tenham tido 
uma suposta penalização no 
cá lcu lo ponderado da clas
sificação do seu 6° ano . 

Eis os factos . Como os in
terpretar correctamente e 



com serenidade? Que conclusões 
se pretendem tirar com esta aná
lise? Não se tra tou de uma rei
vindicação estudantil gratuita ou 
prova de força, antes houve uma 
deficiente cons-cencial ização de 
que era a primeira vez que se lec
cionava o 6° ano da Nova Refor
ma, chamado ano 
profissionalizante, não se acaute
lando o seu carácter exemplar 
para os estudantes que nos anos 
seguintes ven ham a chegar ao 6° 
ano . 

Enfim, enfraqueceu-se e 
adiou-se um dos principais objec
tivos da reforma - o da licencia 
tura corresponder à profissio
nalização, com o consequente de
saparecimento do Internato Ge
ral. 

A Instituição criou uma gene
rosa solução de emergência para 
evitar a perda de um ano lectivo, 
mas ficou naturalmente ferida por 
consentir o atropelo ao Regula 
mento da Nova Reforma aceitan
do uma insólita prova de avalia
ção optativa, temporalmente vi
zinha da conclusão da li cencia
tura. 

O presente trabalho não pre
tende historiar acontecimentos re
centes, importantes. Não preten
de ser uma análise retrospectiva . 
Pelo contrário procura, serena 
mas ambiciosamente, informar e 
esclarecer os mi lha res de estu
dantes das nossas Faculdades de 
Medicina, incitando-os a aderi
rem responsavelmente à prova clí
nica final que poderá garantir a 
todos (em pouco tempo) compe
tência sufi ciente para a Ordem 
dos Médicos poder identificar a 
licenciatura com a profiss iona
lização, e aprovar a extinção do 
Internato Geral. O comentá rio 

tem pois uma visão prospectiva. 

A Nova Reforma 
dos Estudos 
Médicos em Portugal 

Longa seria a descrição da dolo
rosa gestação desta Reforma, da 
qual, como primeiro Presidente 
efectivo da Comissão lnterminis
terial para a Reforma do Ensino 
Médico em 1990, me orgu lho 
particularmente hoje, passados 
11 anos . A Comissão lnterm ini s
terial foi empossada pe los Minis
tros da Educação Roberto Car
neiro, e da Saúde Leonor Beleza. 
No meu Relatório de 199 1 obti 
ve o possível consenso da Comis
são que representava as cinco Fa 
cu ldades de Medicina do País bem 
como as cinco respectivas Asso
ciações de Estudantes, todas as 
Direcções-Gerais do Ministério da 
Saúde, a Direcção-Geral do En 
sino Superior, e a Ordem dos Mé
dicos . 
Nesse primeiro Relatório pude 
sintetizar as principais conclu
sões: 
"- A licenciatura e a profissio

nalização passarão a ser da 
responsabilidade das Faculda
des e decorrerão em seis anos. 

- A licenciatura será reduz ida 
para cinco anos, cabendo dois 

ao ciclo básico e três aos ciclos 
pré-clínico e clínico. 

- Será extinto o Internato Geral 
e s·ubstituído por um ano 
profissionalizante constituído 
por exercício orientado e pro
gramado de ·15 meses. 

- A proposta encurtará em dois 
anos a entrada nos Internatos 
das Especialidades." 

O Relatório final da Comissão, de 
1994, respeitou integralmente as 
sugestões originai s, ao mesmo 
tempo que se preocupou com 
que a nova Reforma além de 
curricular fosse largamente estru
tura/, envolvendo métodos de en
sino e de ava liação, e vasta am
pliação dos locais de aprendiza
gem clínica intra e extra-hospita
lar. 
A Universidade ficou aberta, en
fim , ao exterior numa das suas 
missões socia is mas, mais uma 
vez, que não será a última, sacri
ficando parte da sua lógica inter
na. (Com efeito, poder-se-á per
guntar, que significado terá a car
reira docente universitária no ci
clo clín ico quando os seus mem
bros se distribuem praticamente 
por um entre seis Hospita is Cen
tra is com ens ino?). 
O Relatório homologado pe los 
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-OPINIAO 

Ministros da tutela daria origem, 
desde então, a uma longa fase de 
luta su rda . 
O entusiasmo de alguns cedo foi 
contrariado, quando não abafado, 
pelas forças conservadoras de qua
se todos os parceiros envolvidos, 
desde os catedráticos das Faculda
des (para atingirmos a situação ac
tual não terá sido despicienda asa
ída da FML de 27 catedráticos des
de 1990), passando pela súbita 
preocupação das Associações de 
Estudantes que tanto haviam con
testado o Internato Geral e o que
riam de novo recuperar, pelos mé
dicos hospitalares solicitados a co
laborarem no ensino mas sem 
qualquer compensação financei ra 
ou académica, até à Ordem dos 
Médicos que da franca abertura 
inicial foi gradualmente elaboran
do um argumento razoável de 
anuência , para quando e se se pro
vasse que o ano profissionalizante 
traduzia a competência que a de
signação faz prever. 
Recorde -se que o chamado ano 
profissionalizante é constituído por 
estágios (a que alguns chamam es
tágios-residência), e durante o qual 
o aluno estagia e se envolve inte
gralmente na vida de diversos se r
viços clínicos (áreas) como Medici
na, Cirurgia, Pediatria, Obstetrícia, 
Clínica Geral, Saúde Mental du
rante semanas ou meses seguidos. 
A Autonomia Universitária (algum 
mérito havia de ter) permitiu que o 
processo fosse lançado há seis 
anos, com as fei ções mais diver
sificadas possíveis nas c in co 
Faculdades do País, mas todas con
vergindo nas linhas gerais do Rela 
tório de 1991 . E chegados ao ano 
lectivo de 2000-2001, ao último 
ano - o ano profissionalizante, tudo 
apontava para que fosse irreversfvel 
a Nova Refo rma curricular e 
estrutural. 

As causas actua·s ~ a recusa 
dos Finalistas de Medicina 

A avaliação do ano profissio
nalizante (6° ano) consiste (se
gundo o Regulamento) na média 
das notas da avaliação contínua 
e duma prova clínica final. Foi 
esta prova que subitamente foi 
contestada e recusada. E a Insti
tuição ao responder com a já 
referida solução de emergência 
-tornar a prova clínica optativa -
poderá vir claramente a prejudi
car os futuros estudantes de Me
dicina. 

Não podemos esquecer que a 
implantação duma nova reforma 
encontra sempre numerosos es
colhos que só gradualmente se
rão ultrapassados nos anos se
guintes, e por isso estranho seria 
que logo no ano inaugural tudo 
decorresse sem percalços. Por 
outro lado, como referi, foi di
versa a solução proposta pelas 
diferentes cinco Faculdades. Mas 
em todas elas a avaliação do ano 
profissionalizante compreendeu 
sempre outra prova, além da 
avaliação contínua (por exemplo: 
exame prático, exame oral, 
monografia e teste de 50 per
guntas, teste de 120 perguntas, 
etc.). Não podem portanto os 
alunos da FML ficarem, por op
ção, com a avaliação contínua 
somente. 

Que pretendem ou contestam 
os estudantes? Reconhecem que 
o seu 6° ano foi um êxito, com 
trabalho mais envolvente e em
penhado, mas discordam sobre
tudo do texto do Regulamento 
que traduz o conteúdo da prova 
clínica que consideram vago e 

sujeito a interpretações discri
minatórias por parte dos júris. 
Lamento ter de assinalar que um 
número apreciável de tutores e 
potenciais membros desses júris 
acompanharam essas preocu
pações dos alunos. 

Trata-se de contestação 
inultrapassável? Certamente 
que não. A "discussão" da pro
va pode bem ser balizada por 
exemplo excluindo interrogatório 
sobre parte vaga ou sobre ma
térias alheias à história clínica em 
causa. E, o mais que a imagina
ção construtiva dos parceiros en
volvidos permita acordar. 

Considero que a realização da 
prova clínica no final do estágio 
é indispensável para que a Or
dem dos Médicos venha, em bre
ve trecho, como referi, a concor
dar com a extinção do Internato 
Geral, aceitando que a licencia
tura corresponda à profissio
nalização, e permitindo o ingres
so directo nas especialidades. O 
ano profissionalizante poderá 
com o tempo aperfeiçoar-se, e 
passar a ser remunerado. Este 
modelo deverá ser generalizado 
às outras Faculdades de Medi
cina (sensibilizando os três Con
selhos Regionais da Ordem) - e 
daí o carácter exemplar que a 
prova clínica na FML, agora 
temporariamente recusada, de
veria ter assumido. O benefício 
é evidente para os mais de 4000 
actuais alunos de Medicina do 
País, e para a comunidade que 
mais cedo receberá cada nova 
geração de médicos. 

i . 
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"Partilhar dúvidas 
e suscitar um debate" 

Dr. Daniel Virella 
Serviço de Pediatria 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa 
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11t.J ela~ notícias qu~ inu_ndam.os 
• me1osdecomun1caçao naCio

nais nestes dias de Fevereiro de 
2002 : o drama dosseisgémeosque 
nasceram e estão a morrer na Mater
nidade Dr. Alfredo da Costa, como 
médico, pediatra e neonatologista, 
tal como a muitos colegas, este caso 
perturba-me. Em meu entender (e sei 
que não estou sózinho nesta opinião), 
a situação é fruto de deci-sões clínica, 
científica e eticamente contestáveis 
ou dúbias, conducentes ao fim trági 
co que todo o País presencia. 
Sumariamente, pelo que tem sido 
publicado, trata-se de um casal, 
economicamente e culturalmente 
modesto, que sofre de infertilidade 
conjugal. Há cerca de seis anos, os 
serviços públicos de saúde propor
cionaram-lhes com êxito a possibili 
dade de uma concepção assistida, 
da que resultou um filho saudável. 
Após este sucesso, apesar da famí
lia, dada a precaridade dos seus ren
dimentos, não ter condições para 
sustentar mais membros, foi tentada 
nova concepção assistida, da que 
resultou uma gestação gemelar, que 
terminou em morte fetal. No ano 
passado, foi feita nova experiência 

de estimulação ovárica, resultando 
uma gestação com seis embriões, 
cujq número o casal recusou reduzir, 
após alegada explicação dos riscos 
inerentes. Segundo declarações da 
gestante, citadas na Comunicação 
Social escrita, o casal confiava que 
a Providência Divina levasse não só 
a gestação a bom termo, como ga
rantisse roupa, comida e instrução à 
desmedida prole . Noticiado ocaso, 
gerou-se a previsível fonte de soli
dariedade popular e as Autoridades 
Regionais adiantaram que paga
riam as despesas com electrodomés
ticos e pessoal doméstico. A gestan
te foi transferida para Lisboa e o parto 
deu-se às 23 semanas de gestação 
(idade para a qual em Portugal não 
há casos de sobrevivência conheci
dos). Enquanto escrevo estas linhas, 
passados três dias do parto, já fale
ceram quatro dos seis bebés. 
Esta sucessão de acontecimentos su
gerem-me algumas questões, para 
as quais não pretendo ter as respos
tas, apenas partilhar dúvidas e sus
citar um debate público. 
- Quantas concepções assistidas 
devem proporcionaras Serviços Púb
licos de Saúde a um casal ao qual já 
foi proporcionada uma concepção 
assistida com êxito, do qual resultou 
um filho saudável, sabendo da falta 
de recursos disponíveis? 
-É legítimo aumentar artificialmente 
a prole de uma família que não tem 

recursos para criá-la e depende da 
Solidariedade Social para fazê-lo? 
- É elegível para um método de fer
tilização assistida com elevado risco 
de alto grau de gemelaridade um 
casal que culturalmente levanta 
dúvidas quanto à compreensão real 
dos riscos inerentes? 
- Um casal que por motivos religio
sos não seria candidato à realiza
ção de amniocentese diagnóstico, 
não seria também um mau condi " 
dato a um método de concepção 
assistida que poderia levar ao acon
selhamento da redução embrioná 
ria pelo risco de perda de todos os 
embriões? 
- A exiguidade dos meios materiais 
e humanos do País nesta área per
mite que uma sucessão de decisões 
tão contestáveis voltem a acontecer? 
Não ponho em causa o direito deste 
ou outros casais na mesma situação 
recorrerem ao auxílio dos Serviços 
Públicos de Saúde para ter uma 
concepção com êxito. Congratulo
-me, de facto, por neste caso tal ter 
sido conseguido já há mais de seis 
anos. O que me preocupa é se todo 
este sofrimento e dispêndio não 
poderia ter sido evitado com maior 
bom senso clínico e o apoio psico
lógico adequado. E, já agora, se é 
lícito que uma situação semelhante 
se repita enquanto as nossas condi 
ções médicas, científicas e estruturais 
se mantiverem. 



INFORMAÇÃO 

Orientações para a constituição 

das equipas por actos 

cirúrgicos ou equiparados 

Parecer do Conselho Nacional do Exercício 
Técnico da Medicina 

Parecer do Colégio da Especialidade de Oftalmologia 
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O CNE homologou os pareceres 
do Conselho Nacional do Exe rcí
cio Técnico da Medicina e do 
Colégio da Especialidade de Of
talmologia, que se transcrevem : 

"Constituição das equipas cirúr
gicas ou equiparáveis 

Recomendações 
da Ordem dos Médicos 

A inexistência de orientações ob
jectivas sobre a constituição das 
equipas para o exercício de ac
tos cirúrgicos ou equiparáveis 
(ex. alguns actos de radiologia de 
intervenção) constitui uma lacu
na que, face a situações concre
tas já ocorridas, impõe à Ordem 
dos Médicos o estabelecimento 
imediato de recomendações es-

pecíficos. O C.N.E. T.M . sugere 
que estas recomendações sejam 
apropriadamente divulgadas e 
que, após um período destinado 
à recepção de críticas e de su
gestões que contribuam para o 
se u aperfeiçoamento, o 
C.N.E.O.M. as torne normas obri
gatórias na prático clínico: 

7 - Na realização de actos cirúr
gicos ou equiparáveis que en
volvam risco de vida ou de pre
juízo funcional ou estético, o 
cirurgião responsável deverá 
incluir na sua equipa, como 1° 
ajudante, um colega capaz de 
o substituir em qualquer fa se 
do acto cirúrgico e de garantir 
o conclusão do mesmo ou a suo 
suspensão, em condições de 
segurança paro a vida do 
doente e, no medida do possí-

vel, sem prejuízos funcionais ou 
estéticos. 

2 - Nas instituições hospitalares 
em que a dimensão dos blocos 
operatórios e da sua activida
de traduza disponibilidade 
constante de outros cirurgiões 
não especialistas, a função de 
1° ajudante poderá ser preen
chida por Internos das especia
lidades em causo, de acordo 
com as necessidades da apren
dizagem e do ensino. 

3 - Fora das situações referidas 
em 2, só em casos excepcio
nais poderá, o primeiro ajudan
te ser um médico não segura
mente qualificado para preen
cher os requisitos mínimos ex
postos em 1, devendo o cirur
gião tomar as providências pré
vios adequados à suo eventual 
substituição por colega qualifi
cado. 

4 - Nos situações excepcionais 
de emergência, está o médico 
obrigado a actuar de forma e 
com o(s) ojudante(s) de que pu
der dispor, no objectivo 
prioritário de salvação do vida 
do doente. 



5 - Em nenhuma outra circuns
tância que envolva cirurgia ou 
actos programados deve rá o 
médico responsáve l deixar de 
cumprir o disposto nos nos 1 e 
2, nem deixar de ter como aju
dantes (não confundir com 
instru mentista s) profiss ionais 
médicos . 

6 - Mesm o nos Serviços de Ur
gência de qualquer hospital, os 
actos cirúrgicos e todos os que 
lhe se jam equiparáveis, são ac
tos cu ja execução é da exclusi
va competência médica." 

Parecer do Colégio 
de Especialidade 
de Oftalmologia: 

"Em resposta ao pedido de pa
recer referente ao Ofício de V 
Exa com o no 3966 de 20-1 2-
200 1 enviado à Direcção do Co
légio da Especialidade de Oftal
mologia, informa-se o seguinte: 
- A técnica da facoemulsificação 
do núcleo do cristalino sob 
anestesia tópica, ainda que rea
lizada por um cirurgião treina
do, pode não ser a adequada 
pa ra todas as situações de 
cirurgia da catarata. Só o estu
do prévio e cuidadoso de cada 
caso poderão determinar qual 
o tipo de cirurgia e anestesia 
mais adequados. 

- A mencionada técnica deve 
ser sempre realizada com a 
presença efectiva de um aju
da nte médico qualificado . A 
rapidez da execução cirúrgica, 
a eventual "s implicidade" da 
técn ica e mesmo até a expe
riência e treino do cirurgião, não 
podem servir de ju stificação 
para que se prescinda de um 
ajudante, também ele qualifica-

do e familiarizado com a cirur
gia oftalmológica. 

• A presença de um especia
lista em anestesio/agia, ain
da que a cirurgia decorra sob 
anestesia tópica, é sempre im
prescindível . Eventuais com
plicações durante a cirurgia, 
qu e se mpre pode rão surgir 
mesmo a cirurgiões experientes 
e até o grupo etário em que ha
bitualmente a cirurgia da cata
rata é realizada, são motivos 
bastantes, mas não únicos, para 
que o anestesiologista esteja 
e fectivamente presente . 

Não se com·preende porquê o Sr. 
Dr. José António Li/lo Bravo este
ja ou tenha realizado cirurgias de 
catarata sem ajudante qualifica
do e sem anestesista . . Não se 
compreende também que a Di
recção do Hospital de Sta. Luzia, 
se disso tinha conhecimento, o 
tenha permitido. 
Ao que fomo s informados, um 
a ju dante oftalmologista e um 
anestesista, ambos com o título 
em Espanha, faziam parte da 
equipa cirúrgica que o Sr. Dr. Li/lo 
Bravo propôs ao Hospital de 
Elvas, como elem entos da sua 
equipa para actuarem no âmbi
to do Programa 'Acesso". Nesta 
base, foi por certo estabelecido 
o acordo. Porque não foi depois 
seguido? 
Mais ainda, tendo-se levantado 
dúvidas sobre os correctos diag
nósticos prévios e indicações ci
rúrgicas, dado que nem todos os 
doentes encam inhados para a 
cirurgia oftalmológica de catara
ta no Hospital deSta . Luzia teriam 
sido do antecedente observados 
por médico oftalmologista, e dú
vidas também quanto ao segui
mento pós-operatório dos doen
tes submetidos a cirurgia, foram 

estas questões verbalm ente co
locadas à Direcção do Hospital e 
solicitado o esclarecimento delas 
pelo Sr. Dr. Li/lo Bravo. 
Até à presente data nada che
gou a este respeito à Direcção 
do Colégio de Oftalmologia. 
Temos as maiores dúvidas sobre 
aqueles procedimentos éticos e 
técnicos e gostaríamos de os ver 
totalmente esclarecidos. 
Pareceu-nos que em boa parte 
das situações o cirurgião e oftal
mologista, contactava pela pri
meira vez com os doentes ape
nas momentos antes da cirurgia, 
que no entanto já estava progra
mada. Programada por quem e 
com que critério de diagnóstico 
oftalmológico e de avaliação do 
risco cirúrgico? 
Qual o procedimento seguido e 
acordado na sequência da cirur
gia? Procedimento imediato e a 
médio prazo. 
Embora nos tenham relatado 
que em fa ce de uma situação 
que se complicou houve, por 
parte do Dr. Li/lo Bravo, uma res
posta correcta, desconhecemos 
o que ficou acordado para a as
sistência a situações desse tipo e 
que surgissem após o seu aban
dono do hospital, onde não exis
te a va lência de Oftalmologia? 
Ficou acordado um regime de 
disponibilidade permanente? 

V Exa verá da actual necessida
de daqueles esclarecimentos. 

V Exa verá também da necessi
dade de consulta do Colégio da 
Especialidade de Anestesio/agia 
e do Conselho Nacional para o 
Exercício Técn ico da Medicina." 

Foi decidido a sua publicação 
na Revista da Ordem dos Médicos. 
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INFORMAÇÃO 

CONGR ESSO NACIONAL DE 

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Para um fim de vida 
com dignidade 

Como desenvolver os 
Cuidados em Fim de Vida 
em Portugal - Recomen
dações do I Congresso 
Nacional de Cuidados 
Paliativos. 
Aderiram ao I Congres
so de Cuidados Paliati
vos em Portugal cerca de 
três centenas de participantes. Um 
acontecimento que contou ainda 
com a honrosa presença de con
vidados nacionais e estrange iros 
de credibilidade e méritos reconhe
cidos nesta área. 

O Senhor Ministro da 
Saúde, Prof. Corre ia de 
Campos e o Bastonário 
da Ordem dos Médicos, 
Dr. Germano de Sousa, 
assistiram a uma parte 
dos trabalhos e reafirma
ram a sua disponibi li da
de e empenhamento em 

apoiar o desenvolvimento dos Cui 
dados Paliativos no nosso País. 
Os Cuidados Paliativos devem ser 
entendidos como cuidados mu lti
disciplinares que, numa fase avan
çada da doença, respondem de 
uma forma activa e global à tão 
propagada e errada ideia de "iá 
não hó nada a fazer". São cuida 
dos que vão para além da cura e 
visam proporcionar o máximo con
forto possível aos doentes incurá -

Garantir a todos os ci

dadãos um fim de vida 

com dignidade é um 

dos desafios da socieda

de moderna. Uma tare

fa em que a classe mé

dica tem um papel fun
damental e que foi 

tema central do I Con

gresso Nacional de Cui

dados Paliativos, recen

temente realizado em 

Tomar. Para uma me

lhor divulgação aqui fi

cam as conclusões des

ta reunião científica. 

ve is e às suas famílias . 
Em Portugal, apesar 
dos esforços e iniciati
vas meritórias de al
guns, este tipo de cu i
dados encontra-se 
numa fase incipiente 
de desenvolvimento e 
está ainda muito lon

ge de responder de forma efectiva 
às necessidades reais das popu la
ções . 
Podemos estimar em várias deze
nas de milhar o número de doen
tes que poderiam beneficiar anu
a lmente, e nos últimos tempos -
meses ou anos - da sua vida de 
um tratamento e apoio que se fun
damentasse nos princípios e práti
cas dos Cu idados Paliativos, se 
forem considerados doentes com 
cancro, SIDA, doenças neurológi
ca s degenerativas e insuficiências 
de órgãos em fase avançada. 
Todas as famílias portuguesas têm 
ou virão a ter no seu seio um doen
te terminal e é de todos reconheci 
do o impacto e os custos que esta 
situação tem na vida familiar, se 
inadequadamente apoiada e con 
trolada . 
Os doentes terminais estão actu 
almente, e com muita frequência, 
a receber cuidados hospitalares em 
serviços que não estão na sua mai
oria preparados para lidar com a 



especificidade desta situa 

ção, consumindo recursos 
eco nómicos de forma 
pouco eficaz. 
Consciente de toda esta 
problemática, a Comissão 

Organizadora do I Con
gresso Nacional de Cuida 
dos Paliativos apresenta 
neste documento as Conc

lusões mais significativas 
deste Congresso, que vi 
sam contribuir para a 
melhoria dos cuidados em 
fim de vida no nosso País. 

A adopção de medidas 
específicas conducentes à 
oferta de Cuidados Palia 
tivos aos que deles care

cem, para além de se re
vestir de enormes benefí
cios qualitativos, promoto
res de dignidade para 
quem os recebe, vai tam
bém trazer a racionaliza

ção dos custos econó
micos na saúde e a dimi
nuição de internamentos 
hospitalares indevidos. Os 

ganhos em saúde serão, 
por isso, inequívocos. 
A forma como uma 

sociedade encara, trata e 
apoia os seus membros 
mais debilitados - e entre 

eles estão os doentes cró
nicos, terminais e em fase 

avançada de muitas doen
ças- é reveladora do grau 
de desenvolvimento, civis

mo e maturidade dessa 
mesma sociedade. 
Numa altura em que o 
debate político e as pro
messas de mudança se 
avolumam, o compromis

so para a concretização 
das propostas aqui sucin 
ta mente enunciadas será 
bem-vindo e irá, certamen-

te, contribuir para dignificar a nossa 
sociedade em geral e, em particular, 
aqueles que nela vivem os seus últi
mos tempos . 

·--

Sugerimos a adopção de medidas concretas nas seguintes áreas e matérias: 

• Desenvolvimento obrigatório da 
formação pré e pós graduada es
pecífica em Cuidados Paliativos. 
A formação pré graduada, já reco
mendada por órgãos internacionais 
como o Conselho da Europa e a Asso
ciação Europeia de Cuidados Pal iati
vos, deve fazer-se com particular ênfa
se, e co.m carácter obrigatório, nas Fa
culdades de Medicina mas também nas 
Escolas de Enfermagem e de outras 
Ciências relacionadas com a Saúde. 
A formação pós graduada, e à luz das 
referidas recomendações, deve conter 
treino básico obrigatório em Cuidados 
Paliativos nos programas dos internatos 
de todas as especial idades médicas com 
actividade clín ica. Para concretizar esta 
medida, recomenda-se a criação de 
uma Competência específica em Cui
dados Paliativos por parte da Ordem 
dos Médicos que, de forma consensual 
e alargada, dê início ao processo. 
É desejável o desenvolvimento de 
mestrados e outras formações avança
das no âmbito dos Cuidados Pa liativos, 
abrangendo as diferentes Ciências da 
Saúde. 

• Desenvolvimento e adopção de 
um Plano Nacional de Cuidados 
Paliativos. 
O Plano Nacional de Cuidados Palia
tivos visa criar estruturas aptas a dar 
resposta, nos vários níveis de cuidados, 
às múltiplas necessidades dos doentes 
terminais e famílias. 
Numa primeira fase, o Plano deverá 
privilegiar a adopção de Medidas Ge
ra is de Cuidados Pa liativos nos recursos 
de saúde já existentes e onde os doen
tes se encontrem . Progressivamente, 
deverá ser reforçada a criação e desen
volvimento de recursos específicos de 
Cuidados Paliativos, num modelo em 
rede que inclua respostas residenciais e 
um forte componente de apoio 
domiciliário . 
Este Plano deverá ter como pressupos
tos básicos a integração dos Cuidados 

Paliativos no Sistema Nacional de Saú
de e a garantia de acessibilidade e 
equidade face a este tipo de cuidados. 
Deverá articular-se com outros docu
mentos programáticos já existentes como 
o Plano Oncológico Nacional e o Plano 
de Luta contra a Dor. 

• Desenvolvimento de uma políti
ca de Monitorização, Avaliação e 
Garantia de Qualidade na pres
tação de Cuidados Paliativos. 
Esta política visa assegurar a oferta de 
práticas realmente eficazes e que este
jam de acordo com normas a definir 
pelas entidades competentes. Deste 
modo será possível a contratualização, 
tanto com entidades do Serviço Nacio
nal de Saúde como com entidades e~
teriores. Deverá ser salvaguardada, em 
qualquer situação, a especificidade da 
preparação e o treino dos profissionais 
envolvidos na prestação de Cuidados 
Paliativos. 

• Desenvolvimento de uma políti
ca que garanta o acesso gratuito, 
por parte dos doentes, aos fórma
cos fundamentais para o controlo 
de sintomas na doença avança
da. 
Tanto se trate de doentes em ambulató
rio como em internamento, a compar
ticipação destes fármacos, nomeada
mente opióides, deverá ser equiparada 
àquela já estabelecida para outra me
dicação necessária noutras doenças cró
nicas e incapacitantes. 

• Apoio a iniciativas que visem a 
promoção do debate na sociedade 
civil sobre os cuidados em fim de 
vida. 
O debate sobre os cuidados em fim de 
vida e sobre a oferta de Cuidados 
Paliativos de qualidade contribuirá de 
forma construtiva e pedagógica para 
ultrapassar o tabu da negação da mor
te na nossa sociedade e para o esclare
cimento dos cidadãos em geral sobre 
esta matéria . 
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Prémio Ma ria Amé ia de Me lo 

para as Ciências da Saúde 
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No intuito de contribuir para o 
progresso das ciências da 
saúde, José de Mello Saúde 
SGPS, SA instituiu o 11Prémio 
Maria Amélia de Mello 
para as Ciências da Saúde". 

Para conhecimento de todos os 
médicos, publica-se o Regula
mento: 
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Regulamento 

Artigo 1 o 

A José de Mel lo Saúde SGPS, SA 
com o fim de contribuir para o 
progresso das ciências da saúde, 
confere bianualmente o "Prémio 
Maria Amélia de Mello para as 
Ciências da Saúde" . O concurso 
é aberto a todos os profissiona is 
da saúde . 

Artigo 2° 
O prémio no valor de 50 .. 000 
Euros, destina -se a galardoar tra
balhos de investigação na área 
das Ciências da Saúde . 

§ l . O prémio pode ser dividi
do, se o júri o considerar justifica
do. 

§ 2 . Aos premiados serão 
conferi dos diplomas assinados 
pelo Presidente do Conselho Ci
entífico da José de Mello Saúde, 
SGPS, SA. 

Artigo 3° 
A abertura do concurso deve ser 
anunciada até à primeira quinze
na de Fevereiro. O s origina is dos 
trabalhos concorrentes devem ser 
entregues até 31 de Maio na sede 
da José de Mello Saúde, SGPS, 
SA, sob a forma de oito exempla
res, dactilografados a dois espa
ços de um só lado, sem emendas 
e em folhas numeradas. 

§ l. Os traba lhos devem ser 
inéditos e não poderão ter sido pu
blicados até à data da sua apre
ciação pelo júri . 

A rt igo 4 ° 
Será organizado um processo 
para o concurso decorrente que 
será constituído por lodos os do
cumentos a eles referentes. A en
trega dos trabalhos será anotada 
num livro onde constará a identi
ficação dos candidatos, o título 
completo dos trabalhos e a data 
precisa da entrega. 

Artigo 5° 
Antes dos originais serem apre-

ciados pelo júri, o Conselho Cien
tífico da José de Mello Saúde, 
SGPS, SA, verificará se as condi 
ções regulamentares foram cum
pridas . A decisão do 'Conselho 
será comunicada aos interessa
dos. 

Artigo 6° 
O júri será constituído pelos mem
bros do Conselho Científico da 
José de Mello Saúde, SGPS, SA. 

§ l. As decisões do júri serão 
tomadas por maioria absoluta de 
votos e delas não há recurso. 

§ 2. Em caso de empate o Pre
sidente tem voto de qualidade . 

§ 3. O júri poderá agrupar um 
ou mais especialistas de reconhe
cida competência, sem direito a 
voto para apreciação dos traba 
lhos especializados. 

Artigo r 
A decisão do júri será anunciada 
durante o mês de Junho. 

Artigo ao 
De cada reunião do júri será la 
vrada, no livro respectivo, uma 
acta assinada por todos os mem 
bros. 

Artigo 9o 
Os trabalhos concorrentes não 
serão devolvidos. A José de Mel lo 
Saúde, SGPS, SA reserva-se o di 
reito de promover a publicação 
dos trabalhos premiados. 
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Deixar de fumar é um 
conselho médico co
mum, mas a prótica 
mostra que o desafio 
não é fócil. Por isso as 
campanhas de sensibi
lização repetem-se um 
pouco por todo o mun
do e Portugal não é ex
cepção. Um dos projec
tos mais recentes é o 
concurso "Deixar de 
Fumar e Ganhar" ("Quit 
& Win"), uma iniciativa 
que tem o apoio do Ins
tituto Nacional de 
Cardiologia Preventiva. 
Para os interessados 
aqui fica o regulamen
to e, quem sabe, uma 
sugestão para que mais 
alguns médicos se jun
tem ao grupo dos ex
fumadores ... 

..... 

ar 
ar" 

Proiecto ''Deixar de 
Fumar e Ganhar11 

("Quit & Win") 

- Objectivos do pro jecto 

Este projecto tem como fina lida
de prevenir o tabagismo, ape lar 
aos fumadores para deixarem de 
fumar e apoiar os fumadores que 
queiram parar de fumar. 
A campanha "Quit & Win" é coor
denada à esca la mundial National 
Public Health lnstitute (KTL) da Fin
lândia o com o alto patrocínio da 
Organização Mundial de Saúde 
(CINDI-Euro). 

O TABAGISMO: 
caracterização do prob lema 

O tabagismo é considerado pela 
OMS como a principal causa de 
morbalidade e morte evitável no 
mundo ocidental. Estima -se que 
25 a 30% de todos os tipos de 
cancro nos países desenvolvidos 
estão relacionados com o taba
gismo. Cerca de 90% dos can
cros de pulmão e entre 80 e 90% 
dos cancros na boca, laringe e 
esófago são causados pelo con
sumo de tabaco . É também re
conhecida a estreita associação 

entre tabagismo e doenças 
cardiovasculares e resp iratórias. 
Estima-se que 50% dos Fumado
res regulares vão morrer devido 
ao tabaco, metade dos quais du
rante a meia idade. Atribui-se ao 
tabaco a responsabilidade por 
3,5 mi lhões de mortes por ano, 
das quais 500.000 na União 
Europeia . 
Estas consequência s podem ser 
evitadas, retardadas ou ter efei
tos menos graves se as pessoas 
não fumarem ou deixarem de fu 
mar. 
Cerca de 90% dos fumadores 
fumam todos os dias, podendo 
ser considerados dependentes do 
tabaco. Devido à forte potência 
aditiva de nicotina, a desabi
tuação tabágica é muito difícil. 
Aproximadamente 70% dos Fu
madores declaram que gosta 
riam de deixar de fumar, 80% dos 
fumadores expressam o desejo de 
parar de fumar e, por ano cerca 
de 35% dos fumadores tentam 
parar. Apenas 5% do tota l de fu 
madores conseguem efectiva
mente parar!. 
Portugal foi o país da União 
Europeia onde mais cresceu o 
consumo de tabaco (152%) no 
período entre 1970 e 1995 e foi 
também o país da União Europeia 



onde mais aumentou o número 
de mortes causadas pelo taba
co (195%) no mesmo período 
de tempo. Cerca de 20% dos 
portug ueses fumam (19% se
gundo o inquérito Nacional de 
Saúd e, 26% segundo o 
Eurostat). Esta prevalência é ain
da das mais baixas da União 
Europeia . No entanto, na faixa 
etária dos 25 aos 34 anos, a 
preva lência é já das mais eleva
das e o consumo per-copito de 
cigarros em Portugal é muito ele
vado, sugerindo que entre os 
que fumam, muitos são fuma 
dores pesados. Por outro lado, 
a prevalência do consumo de ta 
baco nos jovens, especialmente 
nas raparigas, está também a au
mentar. 
Estes dados sugerem a necessi 
dade e a relevância da Prevenção 
primária e secundária do tabagis
mo para a promoção da saúde e 
para a prevenção de cancro, das 
doenças cardiovasculares e das 
doenças respiratórias. 
A campanha "Quit & Win" está a 
.ser organizada a nível mundial, 
pela 5° vez. Em Portugal o Insti 
tuto Nacional de Cardiologia Pre
ventiva (INCP) tem vindo a pro
mover a campanha "Quit & Win 
- Deixar de Fumar e Ganhar " 
desde 1996. A campanha con
siste na sensibilização da opinião 
pública em geral para o proble
ma do tabagismo e a gravidade 
das suas consequências e, ao 
mesmo tempo, no apelo directo 
aos fumadores para deixarem de 
fu mar, convidando -os a não fu
mar durante o mês de Maio (fi 
ca ndo desde logo habilitados a 
diversos prémios) no pressuposto 
de que muitos deles fi carão não 
fu madores . Para o efeito serão 
produzidos diversos mate riais 
promocionais para distribuir atra-

PROIBIDO 

FUMAR 

vés das farmácias, centros de saú 
de e autarquias. Serão também 
distribuídos folhetos através dos 
jornais e publicados anúncios na 
comunicação social. Uma vez que 
o suporte social é um dos facto-

res que mais contribui para o 
sucesso das tentativas para dei
xar de fumar, uma das medidas 
da campanha consistirá numa 
linha telefónica "SOS - Deixar de 
Fumar". 

Em Portugal participaram 
nesta campanha cerca de 
800 fumadores em 1996, 
cerca de 1898 fumadores 
em 1998 e cerca de 1200 
fumadores em 2000. 

O INCP integrou desde 1994 
a equipa que planeou a disse
minação do Programa "Quit & 
Win "a nível internacional e é 

desde 1996 a entidade coorde
nadora do Programa em Portugal. 
O Programa já foi promovido em 
Portugal 3 vezes, nos anos 1996 
(Nível Regional), 1998 e 2000 
(Nível Nacional) . 
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CULTURA Discos 

CELINE DION 
"A New Day Has Come" 
Editado r Sony Music 

A cantora mais famosa 
do mundo regressa, 
depois de muitas ame
aças de interrupção de 
carreira por razões fa

miliares, e na sua faceta mais popular 
mas também mais vulgar- a do canto 
em inglês e da grande produção de 
estúdio. 

JOHN WILLIAMS 
"Call Of The Champions" 
Editado Sony Music 

Muitas oportunidades 
para con hecer John 
Williams em edições re
centes (ver texto sobre 

_ _ _w_.;.y o 20° aniversário de 
"E.T. ") e esta é uma das mais interes
santes, com temas musicais para ma
nifestações desportivas e louvores ao 
espírito empreendedor do povo ame
ricano . 

YO-YOMA 
"Yo-Yo Ma Plays The Music 
Of John Williams" 
Editado por Sony Music 

Ain da a mus 1ca de 
John Williams, aqui na 
sua vertente erudita, le
vada pelo virtuosismo e 
pela sensibilidade de 

um os melhores intérpretes de 
violoncelo da actualidade, Yo-Yo Ma. 

JOVENS DO HUNGU 
"Uenji Kitadi" 
Editado por Strauss 

Recuperar trad içõe s 
musicais e sonoras de 
Angola para partir à 
procura de outros pro
cessos e de outras har

monias e de outros públicos. 

DAVY SPILLANE 
"The Sea Of Dreams" 
Editado por Sony Music 

Ma ravilha depoi s de 
maravilha, lendas e ins
pirações que ex i ~tem 

para nos des lumbrar 
como os intérpretes que 

por aqui passam, se ja o mestre Spillane 

com as suas gaitas de fole, se ja a ex
pressiva Si nead O ' Connor, se ja o le
que brilhante de acompanhantes . 

TÉTÉ ALHINHO 
"Voz" 
Editado por Universal 

Vinda de Cabo Verde, 
T été Alhinho reve la um 
mundo de intimidades 
que voz e violão refor
çam na so lidão e no 

desassossego, a abrir portas paro o 
conforto e o entendimento. 

SUPERTRAMP 
Slow Motion" 
Editado por EM/ 

Dizem que este disco é 
a despedida dos ultra 
famosos Supertramp, 
mas a despedida da ori
gina lidade e da frescu

ra criativa já aconteceu há alguns 
anos, depois da saída de Roger 
Hodgson . 

JAZZ 

DAVID 'FATHEAD' NEWMAN 
"Davey Blue" 
Editado por Strauss 

Décadas de experiência 
no " jazz" convert ida s 
num disco de climas be
los e dolorosos onde se 
vibra, se sente, se inicia 

a cada momento a magia da criação. 

JOHN HICKS 
"Music ln the Key Of Clark" 
Editado por Strauss 

Sonny Clark não teve 
tempo para se afirmar 
como uma das figuras 
referenciais do "jazz" 
mas, fe lizmente, há 

quem se lembre do seu génio e faça 
discos como este. 

MARC MOULIN 
"Top Secret" 
Editado por EM/ 
.........,---,,,___,_ More Mou lin já andou 

por mu itos cami nhos e 
com Jean-Luc Ponty 
aprendeu o do inespe
rado e o do risco. Neste 

· .. 

disco vo lta a co laborar com Philip 
Catherine e também deixa ouvir a voz 
do ex-Sparks Ronn Moei. 

SIUE NERGAARD 
"At First Light" 
Editado por Universal 

Na Suécia também se 
segue a moda das can
toras de "jazz" e Sel je 
Nergaard mostra saber 
como a sensualidade 

faz subir a tensão e o "swing" no do
mínios em que ganha reputação . 

WESLA WHITFIELD 
"The Best Thing For 
You Would Be Me" 
Editado por Strauss 

~ Wesla Whitf ield não 

precisa de seguira mo
da, conhece o "jazz" 
como os melhores e 
ca nta admiravelmente 

o ritmo e a doçura que atravessam, por 
exemplo, o universo musical de Irv ing 
Berlin, evocado ao longo deste disco. 

MÚSICA DE FILMES 

IAM SAM 
Editado EMI 

Os tem as são dos 
Beatles, os intérpretes 
são, entre outros, Aimee 
Mann, Rufus Wain
wright, Ben Harper, 

Black Crowes, Sheryl Craw, Nick Cave 
e Stereophon ics. 

ALI 
Editado por Universal 

A I Green, Are tha 
Franklin e Booker T & The 
MGs são a lguns doses
senciais da música ne
gra americana que pas

sam por esta banda sonora . 

THE PRINCESS AND THE WARRIOR 
Editado por Universal 

A música orig inal e tam 
bém ca nções por Anita 
Lane , Sk in e Louis e 
Rhodes, entre outros re
presentantes de novas 

tendências na "pop". 



COLECTÂNEAS 
-VÁRIOS INTÉRPRETES 

WOMAN III 
Editado por Universal 

O nível desce neste terceiro vo
lume, com Sade, Macy Gray e 
Diana Krall ao lado de Britney 
Spears, Nelly Furtado e 
Christina Agui lera. 

SOUNDS FROM THE VERVE Hl-FI 
Editado por Universal 

Preciosidades do catá logo da 
Verve, momentos inesquecíveis 
com assinaturas de intérpre
tes como Stan Getz, Serg io 
Mendes, Richie Havens, 
Astrud Gilberto, Elis Regina, 

Chico Hamilton, Jimmy Smith, Wes 
Montgomery e Jazz Renegades. 

VOICES 
Editado por Universal 

I 
Vozes universais entre a ópe

~~= ra a puxar para o ligeiro e o 
• "pop" mais operático, opor

tunidade para relem-brar su
cessos por Freddie Mercury, 
Andrea Bocelli, Placido Do

mingo, José Correras, Ute Lemper, Maria 
Cal las, Julie Covington ou Sarah Brightman. 

EXPRESSÃO FRANCESA 

GAROU 
"Seul" 
Editado por Sony Music 

Vem do Canadá, na senda do 
sucesso de Celine Dion, ten 
do exactamente nesta intérpre
te um dos suportes deste disco 
(em dueto, no tema "Sous le 
vent"). 

ALAIN SOUCHON 
«(Collection))) 
Editado por EMI 

Um dos mais inspirados e cora josos cria 
dores e intérpretes da 
"chanson" nas últimas duas 
décadas e meia, aqui em an
tologia de dezassete temas 
musicais para um público (o 

português)que quase o desconhece. 

O TESTAMENTO DE BÉCAUD 

Gilbert Bécaud deixou-nos há pouco mas a 

sua obra ficará para a posteridade, para 
relembrar um dos principais renovadores da 

esperança e da alegria na canção de expres

são francesa, sempre numa subtil ponte para o 

"music hall" americano. Sentindo a proximi

dade da morte, o cantorfrancês, imortalizado 

em temas musicais como ''l.:'important c'est la 

rase" ou "Et maintenant", resolveu deixar o seu testamento e regressou 

aos estúdios para interpretar novas criações e cantar, mais uma vez, 

alguns dos seus "clássicos". O resultado acabou por ver a luz do dia 

depois do desaparecimento de Gilbert Bécaud, sob a direcção do seu 

filho Goya, e traz como título o nome do próprio intérprete. "Gilbert 

Bécaud" é um testemunho impressionante de um cantor que se despede 

da vida com a entrega com que viveu, recriando "Je partirai" com a 

mesma emoção com que se envolve em novas palavras musicadas. Vale 

a pena ir de novo ao encontro de Bécaud e do seu mundo poético, da 
sua voz reconfortante. 

A MAGIA DISNEY 

"The Magic Of Disney- 20 Superstar Hits" é o 
título apropriado para uma colectânea 
discográfica agora publicada em Portugal e que 
revive, na magia de vinte momentos, temas mu
sicais que o universo de fantasia da Disney tor
naram memoráveis. Elton John, Sting, Phil 
Collins, Celine Dion, Louis Armstrong, Tina Tum e r 

e Peggy Lee, entre outros intérpretes, dão vida a esses momentos que se 
passaram a estar identificados com personagens e cenários de filmes 
como "Branca de Neve E Os Sete Anões", "O Rei Leão", "Tarzan", 
"Pocahontas", "Pinóquio", "O Corcunda de Notre Dame" ou "Toy Story". 

11ET": 20 ANOS EM FILME E EM DISCO 

O vigésimo aniversário de "E.T. - O Extra-Ter- iiiiiii~;::ijiilliiiiiiil 
restre" criou a oportunidade de contactar, de 
novo, com uma das mais inspiradas obras ci
nematográficas de Steven Spielberg e com uma 
das mais significativas criações musicais de John 
Williams, a banda sonora feita para o filme. 
Ambas em versões aumentadas e melhoradas 
tecnica mente, as obras de Spielberg e de 
Williams revela m-se às novas gerações, conservando o fascínio que 
vem na perenidade das suas propostas. Viaje mais uma vez pelo mun
do mágico das imagens e deixe-se levar, depois do filme revisto, pe las 
ondas sonoras onde a música de John W illiams o deixa mergulhar 
vezes sem fim. 
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CULTURA Livros 

NOVIDADES 

«Antologia de Poesia Brasileira 
do Século XX - Dos Modernistas 
à Actualidade» 

Introdução, selecção e 
notas de Jorge Henrique 
Bastos 
Antígona, 2002 
400páginas 
27,93€ 
Sob a tutela do crítico 
brasileiro Jorge Henrique 
Bastos, uma antologia 

que reúne nomes consagrados como 
Vinicius de Moraes, Harold o de Cam
pos ou Mário de Andrade, assim como 
outros cu jo reconhecimento não atra
vessou o Atlântico, mas de importân
cia decisiva para o actual panorama 
literário bras ileiro. 

Catherine David: 
«0 Homem que Sabia Tudo» 

Ulisseia, 2002 
392 páginas 
16,99€ 
1494: Carlos VIII, de 
França, prepara-se para 
conquistar Florença, 
cujo povo ve nera 
Savonarola, fanático re

ligioso que pretende atear uma grande 
fogueira purificadora. Romance de 
grande rigor histórico que questiona 
os efeitos perversos de todos os exces
sos: da fé, da censura, da intolerância, 
da imaturidade. 

Hermann Hesse- «Elogio 
da Velhice - ConsideraCjÕes 
e Poemas» 

--

Difel,2002 
166 páginas 
13,00€ 
Prémio Nobel da Litera
tura em 1946, este ale
mão naturalizado suíço 
foi um dos maiores escri
tores do século XX. Os 
textos agora reunidos 

consistem em poemas, reflexões e 
aforismos acerca da ve lhice e da apro
ximação da morte, escritos por H esse 
entre os 43 e os 85 anos de idade, 
altura em que foi visitado pela sua irmã, 
a morte . 

Jostein Gaarder -
«0 Livro das Religiões)) 
Presença, 2002 

296 páginas 
17,45€ 

O filósofo norueguês que 
escreveu "O Mundo de 

-Cunler Sofia" em incursão pelo 
OLIVRODAS universo das grandes 

OES 
religiões do mundo, des-
de o cristianismo até ao 

······· · · taoísmo, passando pelo 

is lamismo, judaísmo, hinduísmo, en
tre outras. Colaboram nesta obra Henry 

Notakere Viktor Hel lern, especialistas 
em História das Religiões. 

Vórios Autores: «7 Pecados 
Capitais - A Gula» 
1 O 1 Noites, 2002 
96 páginas 

11,50€ 
Primeiro vo lume desta 
série dedicada aos sete 
pecados capitais, A Gula 
conta com selecção e pre
fácio do escritor Miguel 
Castro Henriques. O cri
tério de organização dos 

textos é o da sua origem cronológica, 
contando com contributos de alguns 
dos mais notáveis escritores de sem

pre. 

António Manuel Baptista: 
<<0 Discurso Pós-Moderno 
Contra a Ciência 
- Obscurantismo e 
Irresponsabilidade» 
Gradiva, 2002 
128 páginas 

8,00€ 
Um livro que valeu ao seu 

autor o estabelecimento 
de uma mediática polé
mica com Boaventura 

Sousa Santos, colunista e 
catedrático da Universi 

dade de Coimbra, acerca dos limites 

ético-deontológicos que os notáveis 
progressos científicos a que assistimos 

co locam aos homens de Ciência . 

João Paulo Guerra: 
<<Savlmbl, VIda e Morte)) 

Bertrand,2002 
350páginas 

14,95€ 
Segundo o jornalista 
João Paulo Guerra, esta 
biografia de Jonas 
Savimbi já estava 
redig ida antes da sua 

morte, pelo que só necessitou de al
guns ajustes em consequência das dra
máticas circunstâncias em que ocor
reu . Relato de uma vida em combate 
permanente. 

Leonard Cohen: 
<<0 Jogo Preferido» 

DIFEL,2002 
~':;~~1M 290 páginas 

13,50€ 
Primeiro romance de 
Leonard Cohen, poeta 
admirável e bardo de ex

. ce lência, cuja trama evo
lui em volta da crise de identidade e de 
vocação provocada pela morte do pai 
da personagem principal, ele próprio 
um poeta . 

Pierre Melandri: <<História dos 
Estados Unidos desde 1865» 
Edições 70,2002 
352 páginas 

24,15€ 
Análise e re lato dos fac
tores que viabi lizaram 
uma vertiginosa revo lu
ção agrícola e a prod i
giosa revolução indus
trial que se lhe seguiu, 
conduzindo a economia 

americana à actual supremacia no mer
cado global. 

VIctor Hugo: «Poemas» 
Assírio & Alvim, 2002 
64 Páginas 
6,50€ 

No ano em que se co 
memora o bicentenário 
do seu nascimento, o 
público português é pre
senteado com este pe
queno livro, que revela 
uma faceta pouco co

nhecida do autor d' «Os Miseráveis». 



CULTURA Em foco 

MARCOS NA HISTÓRIA DO 11ROCK" 
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No universo do "rock", no seu meio sé
culo de existência, poucos intérpretes 
deixaram marcas de ruptura e de inspi
ração como Jimi Hendrix e o grupo Jam. 
O primeiro elevou os sons da guitarra 
eléctrica para os níveis de risco e de 
grandiosidade que, em definitivo, lhes 
deram a imortalidade. Os Jam distin
guiram-se na eclosão e na evolução do 
movimento "punk", sendo seguramente 
um dos poucos nomes que merece ser 
lembrado dessa época do "rock". Pois, 
de Hendrix e dos Jam chegaram recen
temente oo mercado discográfico naci
onal importantes gravações, curiosa
mente com embalagem de origem 
nipónica, por sinal com um toque de 
originalidade bem vincado. Os discos 
de Jimi Hendrix são ''l\xis: Bold As Love", 
a sua obra-prima, e ainda os duplos 
"South Saturn Delta" e "Live At The 
Fillmore East". Dos Jam ficam cinco 
albuns indispensáveis: os três primeiros 
do grupo ("ln The City", "This Is The 
Modern World" e '~11 Mod Cons") e os 
dois últimos de estúdio ("Sound Affects" 
e "The Gift"). 

ESCREVER A HISTÓRIA EM CANÇÕES 

A escrita de canções é uma arte que é talvez a mais antiga 
e a mais popular das expressões que homens e mulheres 
têm criado para comunicar com outros. Desde os trovado
res e menestréis da Idade Média que a canção tem atra
vessado a História, deixando a sua interpretação, o seu 
relato, o silêncio da sua insatisfação, a alegria na partilha 
e na transformação. Muitas vezes esquecidos nos tempos 
actuais - de música popular criada sem preocupações de 
fazer história -,os autores de canções que tentam agarrar 
os momentos que outros poderão dar continuidade reapa
recem agora, em 2002, depois dos acontecimentos de 11 
de Setembro, na linha da frente. Uma das primeiras mani
festações deste ressu rgimento é a compi lação "Simply The 
Best- Songwriters", uma selecção de quarenta temas musi
ca is do universo musical ang lo-americano que, ao longo 
de dois CDs, recupera importantes autores e intérpretes do 
cancioneiro do nosso tempo como Bob Dylan, Tracy 
Chapman, Paul Simon, M ichelle Shocked, Van Morrison, 
Cat Stevens, Lou reed, Joan Armatroding, Donovan, Bi lly 
Joel, Elton John, Randy Newman ou Elvis Costello, para 
referir apenas alguns dos mais conhecidos, já que esta edi
ção não esquece criadores caídos injustamente na igno
rância como um David Ackles , um Tim Hardin ou um Tony 

·-. 

Joe White. Espera-se que, com este duplo CD, a canção e 
os seus mais genuínos criadores de todos os continentes 
voltem a ocupar o lugar que lhes cabe na música popular 
sem datas nem fronteiras . 

ENCONTRO DE VANGUARDAS 
NO PAÍS VIZINHO 

A cidade espanhola de Cáceres, situada 
na Estremadura e próxima da fronteira por
tuguesa, merece uma visita atenta, mas, 
perto dela, existe um museu que se distin
gue dos museus tradicionais e que justifi
ca, apenas por si, a deslocação até ao país 
vizinho. O Museu Vostell Malpartida existe 
desde 1976 e foi fundado porWolfVostell, 
artista de origem alemã desaparecido em 
1998 e que dedicou parte da sua vida à 

região da Estremadura 
espanhola . Num local 
altamente beneficiado 
pela natureza, Vostell 
ergueu um museu que 
é um encontro das ar
tes de vanguarda, onde 
as fronteiras entre cria
ção, vida e natureza são ténues. WolfVostell foi precursor 
da técnica do "Dé-coll/age" e do movimento "Fiuxus" e 
seguiu sempre na sua carreira artística uma linha de 
marcada originalidade. A situação do museu é num local 
chamado Los Barruecos, a uma distância de três quilóme
tros de Cáceres. Em permanência estão no Museu Vostell 
Molpartida três grandes colecções de arte contemporâ
nea: a Colecção Wolf e Mercedes Vostell ; a Colecção 
Fluxus; e a Colecção de Artistas Conceptuais . 

FRAGMENTOS DE MEMÓRIA E DE VIDA 

"Memoriar" é o nome de uma exposição que traz a assi 
natura do pintor e psiquiatra C láudio Moraes Sarmento e 
que se encontra na Ga leria Monumenta l, em Li sboa, du
rante o mês de Abril. Trata-se de uma amostro de ob jectos 
que se juntam e que se assumem em novas reconstruções 
e desconstruções como fragmentos de memória e de vida 
que se reagrupam na procura de novos significados para 
o passado e o futuro . São objectos desperdiçados de mo
mentos nem sempre resolvidos que se afirmam noutros 
espaços, noutras ligações, noutros interpretações. Como 
diz o seu autor, "um desafio", mas um desafio estimulan
te, que não nos deixa insensível e em que facilmente reco
nhecemos afectos e memórias e as voltas {im)possíveis poro 
os retomar. 



Christian Jacq: ccA Pedra de Luz» (4 Vols.) 
Bertrand, 2000-2002 
Aprox. 400 páginas I volume 
18,00 € I volume 

Saudamos a conclusão 
pela Bertrand Editora 
desta saga em quatro 
episód ios, com a publi
cação do quarto e últi 
mo vo lume da obra «A 
Pedra de Luz». A sua au
toria é devida ao ro
mancista e egiptólogo 
fra ncês Christian Jacq, 
que já tinha brindado o 
público português com 
obras como «A Rainha 
do Sol» ou «0 Caso 
Tutankhamon». 

O início a trama ra de Luz» situa-se no final 
do reinado de Ramsés li (c. 1250 A C) e estende-se até 
ao tempo da rainha Tausert (1188-86 AC) . Tem por 
epicentro a aldeia Lugar de Verdade (hoje Deir ei 
Medina), habitada por um pequenogrupodeartesãos 
de élite que viviam exclusivamente para a elabora
ção das decorações intemporais do Vale dos Reis . 
Após a morte de Ramsés 11, a continuidade da aldeia 
f ica ameaçada pela indecisão do novo faraó em 
adoptá -la, ass im como pe las súbitas e inexp licáveis 
dificuldades de abastecimento enfrentadas pelo Lu 
ga r de Verdade, que levantam suspe itas de sabota 
gem interna. 
Ao longo dos quatro vol umes, assistimos a uma su-
essão de conspirações, acontecimentos e peripéci 

as, rigorosamente documentados, que entusiasmam 
o leitor a prosseguir in interruptamente a sua leitura. 
Uma obra monumental, contudo admirável. 

EXPOSIÇAO 

TEATRO 

«0 Mercador de Veneza», de William Shakespeare 
Pela Companhia de Teatro de Almada 
Encenação de Joaquim Benite, ~tfl 
Teatro Municipal de Almada co:np ~teatro 
De 15 de Março até 15 de Maio almada 

William Shakespeare é unanime
mente considerado o expoente 
máximo da literatura britânica e, 
quiçá, universal. Actualmente, 
parece assistirmos à recuperação 
da representação shakespeareana 
pelos palcos portugueses, nomea

,;.-.,......,an+a através das peças Hamlet, em representação no Teatro 
Viriato de Viseu, e esta O Mercador de Veneza, em Almada. 
A par de Othelo, Hamlet, Sonho de uma Noite de Verão ou 
Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza é uma das obras mais 
representativas de Shakespeare. Paixão, intriga, fanatismo, po
lítica e corrupção numa peça cuja acção decorre em Veneza e 
em Belmonte, na Itália renascentista. 
Texto traduzido pela poeta e ensaísta Helena Barbas, cenários 
concebidos pelos arquitectos Manuel Graça Dias e Egas José 
Vieira, interpretações de, entre outros, Marques D'Arede, Fran
cisco Costa, Joana Fartaria e Pedro Matos. Em Almada. 

«A Viagem de Pedro, o Afortunado», 
de August Strindberg 

Tradução e encenação de Fernanda Lapa 
Teatro Nacional D. Maria 11 
De 26 de Março até 28 de Abril 

Fernanda Lapa encenou e traduziu esta peça 
inédita no mercado editorial português, redigida 
no crepúsculo do século XIX por um sueco que 
nunca recebeu o Nobel, mas que influenciou 
decisivamente o panorama literário europeu da primeira metade 
do século XX. Artaud e Kafka assumiram essa influência, pres
tando tributo ao escritor escandinavo. 

Interpretada por José Neves, Maria Amélia Mata 
e António Banha, entre outros, esta Viagem 
iniciática acom
panha o percurso 
emocional de um 
jovem que passou 
a sua infância fe

L--c=::......!=.,-_ chado ao mundo 
e o escobre repentinamente, dei
xando-se levar pelos excessos de 
uma atitude egocêntrica e hedonista 
que visa a obtenção do poder como 
forma de realização pessoal. De
masiado tarde se apercebe da in
suficiência emocional que ele pro
porciona. 

Uma das mais prestigiadas peças da dramaturgia moder
na, num palco de referência. 
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NOVAS TECNOLOGIAS 

Ir aos saldos na rede 
Navegar na rede é, cada vez 
mais, uma questão de 
oportunidade para o 
utilizador. O negócio 
Online ainda não é o 
que as grandes em
presas sonharam, 
mas para lá cami 
nha . 
Nesta lógica de 
procura do clien
te, não faltam exemplos 
da sites que promovem ofertas es
peciais e durante um curto período 
de tempo. Muitas das vezes vale a 
pena estar atento . 
A Handspring, um dos maiores fa
bricantes dos agora-tão-na-moda 
PDA' s (personal digital assistants), 
resolveu venderas modelos que são 
devolvidos por clientes ou que esti
veram em demonstração. Na práti
ca e após a inspecção técnica, es
tão como novos, mas na verdade 

Sony DCR-PC120 
das 11Caselras" 

Hoje em dia a compra de uma 
mora de vídeo pode ser uma 
deira dor de cabeça . 
O mercado inunda as montras co 
pixels, zooms gigantescos (ridículos 
e inúteis 200x) e digital em tudo o 
que é etiqueta. 
Para piorar as coisas, a Sony lançou 
uma nova câmara com algumas ca
racterísticas que piscam o olho a 
quem anda muito de cá para lá, 
com portáteis, emails ou pura e sim
plesmente adora tecnologia. 
A nova estrela das mini-dv caseiras 
chama-se DCR-PC120BT. 
Uma mini-dv que recupera a quali 
dade de um ccd de 1,5 milhões de 
pixels e novas lentes da Carl Zeiss. 
Mantém o Night-shot e outras 
potencialidades que fizeram o nome 
da marca . 
Mas este modelo é apresentado 
como uma Network Handycam, ou 
se ja , com capacidade de se ligar à 
rede. Explicando, este mode lo vem 

não o são. Isto é o suficiente para se 
poder comprar um visor Prism (a co
res) por252 euros com entrega gra 

tuita. 
O mesmo modelo, novo é certo, 

é vendido no site britânico da mar
ca por 571 euros ! 
O senão desta bela surpresa é que 
a promoção só é válida para os 
Estados Unidos, mas se tem lá um 
amigo ... 
www.ha ndspring.com 

Ainda seguindo esta tendência, os 
sites da Amazon na Alemanha e 
Reino Unido começaram a vender 
livros, jogos de vídeo, filmes e cd's 
usaélos. Este é já um segmento de 
negócio importante para o gigante 
das compras on lin e . No 
Marketplace, assim se chama, até 
nós podemos pôr à venda os nosso 
artigos usados. Interessante. 
www.amazon.co.uk 

Bluetooth 
ao utilizador nave-

g a Internet a partir da câmara, 
· usar email e enviar fotos ou ima
gens, assim haja rede que o supor
te . Não quer dizer que seja prático 
escrever mensagens num lcd míni
mo, mas a tecnologia de ponta está 
lá, aliás, a par desta só a DCR-IP7 
tem possibilidade de comunicação . 
Outra das características mais atra 
entes deste modelo é a sua reso lu
ção de imagens paradas . Garante 
"sti ll s" com resoluções de 
1,320x 1,260 pixels . Isto sim, fora 
do alcance da esmagadora maio-

·~ 

O país perfeito, 
Lad6nla 

Mais de 3000 
paquistaneses 
pediram asilo e 
tentaram tornar
se cidadãos de 

uma pequena nação no norte da 
Europa, chamada Ladonia . 
A notícia não teria nada de surpre
endente, não fosse o facto do refe 
rido país pura e simplesmente, não 
existir. 
Ladonia é apenas um pedaço de 
terra sueca, com mil metros quadra
c;los e que existe apenas na Internet. 
E uma criação de um.artista plásti
co, de seu nome Lars Vilks, que um 
dia, irritado com as autoridades 
suecas por lhe terem sido retiradas 
duas escu lturas de uma praça pú
blica, resolveu criar um site em que 
o seu terreno é apresentado como 
uma nova nação. 
Tem min istérios com nomes dignos 
de Harry Potter e o presidente até s 
chama Fernando Rodrigues. 
Recentemente começaram a rece 
ber mensagens de paquistaneses que 
queriam preencher os formulários 
para legalização. 
Vilks, surpreendido com as fa lsas 
esperanças criadas diz que vai avi
sar que na Ladonia não há casas ou 
empregos, apesar dos mais de 6000 
cidadãos registados pelo site . 
www.ladonia.net 

ria das câmaras actuais. 
Ainda de referir o sistema de foco 
auxiliado por laser, o que garante 
"bonecos" bons mesmo em condi
ções de muito pouca luz, onde os 
sistemas de focagem automática se 
perdem . 
Preço na origem 2594 euros . 
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À MESA ... 

O AWJuinho do Castelo 

Em Leça da Palmeira, onde o ve
lho casario se encontra com o rio, 
junto à Capitania, António e 
Francelina Ferreira instalaram, em 
1984, um pequeno restaurante 
que desde logo conquistou, pelos 
ta lentos gastronómicos e pela hos
pita li dade sem par, uma clientela 
tão fiel que ainda hoje mantém. 
Deste, na Rua de Fuzelhas, agora 
provisoriamente encerrado, ficam 
as memórias e a lguns elementos 
decorativos que transitaram para 
um novo espaço (muito próximo, 
entrada pela rua de ba ixo), ma is 
amplo e moderno. 
Estando tão perto do mar, o pe ixe 
assume particular relevo na emen
ta do "Arquinho". 
Num ambiente agradável, pode 
disfrutar as especia li dades' da 
casa como o polvo assado no for
no ou à lagareiro ou ainda em fi-

letes com um arroz bem malan
drinho do mesmo (divinal!), bem 
como o arroz de tamboril. 
Por encomenda, pode saborear 
um robalo ao sa l, um frango de 
cab idela ou um cabrito assado no 
forno. 
Com uma garrafeira bem com
pleta, abarcando as principa is re 
giões viníco las do País, é de desta
car o vinho verde "da casa", da 
região de Amares. 
Para sobremesa, o "carrinho da 
tentação" oferece-nos várias pro
postas irrecusáveis, desde doces 
a bolos, passando por semi-frios . 
Destaque para o leite creme quei -

. modo no momento e para o pão 
de ló com ovos moles . 
Para finalizar, sa iba que o custo 
médio de uma refeição norma l, 
sem extravagâncias, fica entre os 
12 e os 14 euros . 

Num ambiente 
agradável, pode 
disfrutar as 
especialidades da 
casa como o polvo 
assado no forno ou 
à lagareiro ou ainda 
em filetes com um 
arroz bem 
ma la nd ri n h o do 
mesmo (divinal!), 
bem como o arroz 
de tamboril. 

Caso passe por Leça e não se ja 
adepto de "fast food", não deixe 
de considerar a hipótese de uma 
excelente refeição num ambiente 
bem agradáve l. 

Um verdadeiro tributo à arte 
de bem receber! 

Restaurante 
"O Arquinho do Castelo" 
Rua do Castelo, n° 91 
- Leça da Palmeira 

Horório de 
funcionamento: 
Das 12h às 15h 
e das 19h às 23h 

Encerra ao Domingo 

Gerência: António e 
Francelina Ferreira 



NOTÍCIAS Breves 

,{ SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE ESCRITORES E ARTISTAS MÉDICOS 
Elei~ões 
Realizam-se no dia 11 de Maio de 2002 as eleições 
para os Órgãos Directivos da Sociedade Portuguesa 
de Escritores e Artistas Médicos. Antes do Acto Eleitoral 
vai realizar-se a Assembleia Geral da SOPEAM, onde 
vão ser discutidos o Relatório das Actividades da Direc
ção e o Relatório de Contas . Compareçam. 

ri PRÉMIOS SERPIS 
Na Sede da Ordem dos Médicos e sob a presidência 
do Bastonário, Dr. J. Germano de Sousa, realizar-se-á 
a Sessão Solene da Entrega dos Prémios Serpis 200 1, 
nas modalidades Ficção, Ensaio e Pintura, no dia 11 
de Maio, pelas 12 horas. 
Será feita uma palestra pelo Dr. Fernando Matos 
Rodrigues sobre os colegas Evaristo Franco e José Cres
po, de quem se comemora este ano o Centenário . 
Haverá uma exposição das sua obras, na Biblioteca 
Histórica da Ordem dos Méd icos. 
Os quadros de pintura a concurso estarão expostos 
durante oito dias na Sala de Exposições da Ordem dos 
Médicos. 
Depois da Sessão Solene, haverá um almoço no res 
taurante da Ordem dos Médicos . Todos os interessa
dos em almoçar devem fazer a sua inscrição até ao dia 

8 de Maio, junto do Senhor Jaime Azevedo. Custo por 
pessoa, é de 25 €. 

ri' LANÇAMENTO DE LIVROS 
No passado dia 1 7 de Abril, foi apresentado ao públi
co o novo livro de Luís Lourenço "Os Aventureiros do 
Carvalho do Inferno - Rumo ao Brasil". O lançamento 
foi no auditório da Ordem dos Médicos, tendo conta -

do com a co laboração do coro do Hospital de São 
José e de duas jovens cantoras da terra do autor. A 
mesa foi presidida pelo Exmo Bastonário e o livro apre
sentado pe lo Prof. Carlos Ribeiro, que também escre
veu o prefácio e a análise crítica feita por Maria José 
Lea l. 

ri' No próximo dia 8 de Maio, pe las 1 8 .00 Horas será 
lançado na Ordem dos Médicos, o novo livro de Ro
lando Moisão "As Ideias, as Cores, as Formas e os 
Sons" . 

ri' No dia 6 de Junho, pe las 19.30 Horas, será lança
do o novo livro de Baltazar Cae iro, com o títul o " 
Malcarne" no Palácio das Gouveias . Haverá um 
beberete oferecido pe la Câmara Municipal de Lisboa. 



I Série 

Despacho Normativo n° 11 /2002, do Ministério 
da Saúde, de 6 de Março 
Cria o serviço de urgência hospitalar 

Portaria n° 203/2002, dos Ministérios da Justiça 
e da Saúde, de 7 de Março 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de Viseu a 
partir de 1 de Março de 2002 

Resolução do Conselho de Ministros n° 41/2002, 
de 7 de Março 
Estabe lece medidas para permitir a transformação de 
estabe lecimentos públicos prestadores de cuidados 
hospitalares em entidades púb licas empresa riais (EPE) 

Resolução do Conselho de Ministros n° 59/2002, 
de 22 de Março 
Define uma rede naciona l de cu idados conti nuados 
integrados destinada a desenvolver respostas integradas 
de cu idados de saúde e de apoio social para pessoas 
em situação de dependência, qualquer que seja o grupo 
etário a que pertencem ou a causa ou ca usas de 
dependência 

Decreto Regulamentar n° 20/2002, do Ministério 
da Saúde, de 22 de Março 
Altera o Regulamento Geral dos Hosp itais, aprovado 

LEGISLAÇ~O 

pe lo Dec. n° 48358, de 27 de Abril de 1968, alte-rado 
pelo Decreto Regu lamentar n° 52/84, de 6 de Agosto, 
de acordo com o disposto no n° 1 do artigo 1 8° do 
Dec.-Lei n° 404 -A/98, de 1 8 de Dezembro, com a 
redacção dada pela Lei n° 44/99, de 11 de Junho 

Decreto Legislativo Regiona l n° 5/2002/M, de 
26 de Março 
Altera o Decreto Legislativo Regiona l n° 14/99 /M, de 24 
de Abril , na redacção dada pelo Decreto Legis lativo 

Regiona l n° 1/200 l / M, de 14 de Fevereiro, que cria 
incentivos à fixação de médicos no Serviço Reg iona l de 
Saúde 

11 Série 

Despacho conjunto n. 0 159/2002, dos Ministérios 
da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade, de 
04 de Março 
Constitui um grupo de trabalho interministerial para a 
elaboração das bases do plano nacional de cuidados 
continuados integrados 

Despacho conjunto n°160/2002, dos Ministérios 
da Sa úde e do Trabalho e da Solidariedade, de 
04 de Março 
Constitui um subgrupo de traba lho que irá elaborar um 
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projecto de diploma sobre licenciamento das unidades 
que pretendam integrar a rede de respostas do sistema 
nacional de cuidados continuados integrados. 

Despacho conjunto n° 175/2002, dos Ministé
rios da Justiça e da Saúde, de 8 de Março 
Determina, que o recluso necessitado de assistência em 
hospital integrado no SNS seja atendido em qualquer 
hospital e não obrigatoriamente no da área de implan
ta ção do estabelecimento prisional em que o recluso se 
encontre. 

PUBLICIDADE 

A honestidade, total e absoluta, 
é fundamental para um actor. 
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Uma vez que se consiga 
fingi-la o resto é canja. 

Despacho n° 5853/2002, do Gabinete do Minis
tro da Saúde, de 15 de Março 
Determina, que, todos os institutos, estabelecimentos e 
serviços dependentes do Ministério da Saúde conservem 
em arquivo administrativo toda a documentação, actu
almente na sua posse, referente à prescrição de medica
mentos e requisi ções de meios comp lementares de diag 
nóstico, pelo prazo de três anos a contar da presente 
data, isto porque, está em curso, nos órgãos de investi
gação criminal, uma investigação re lativa a situações 
anómalas detectadas nas relações financeiras do Servi
ço Nacional de Saúde com o sector farmacêutico. 

Despacho n° 5854/2002, do Gabinete da 
Secretória de Estado Adjunta do Ministro da Saúde, 
de 15 de Março 
Determina, que, no âmbito do planeamento do sistema 
de saúde e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde, 

designadament~ no que respeita às redes de 
referenciação hospitalar, seja definida uma rede de 
referenciação hospitalar de cuidados continuados, que 
será parte integrante do Sistema Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados. 

Despacho n° 6370/2002, do Gabinete do 
Secretório de Estado da Saúde, de 22 Março 
Determina, que todos os insuficientes renais crónicos em 
diálise beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, 

independentemente de efectuarem tratamento em uni
dades hospitalares ou centros de diálise extra-hospitala
res, têm acesso gratuito à darbepoetina alfa, epoetina 
alfa e epoetina beta, alterando nesses termos, o despa
cho n° 9825/98 (2" sérieL de 13 de Maio, da Ministra 
da Saúde, publicado no Diário da República, 2" série, n° 
133, de 9 de Junho de 1998. 

Despacho n° 6523/2002, da Administração 
Regional de Saúde do Centro, de 27 de Março 
Subde legação das competências atribuídas pelo des
pacho n° 3818/2002 (2" sérieL de 25 de Janeiro, do 
director-geral da Saúde, pub lica do no Diário da Repú
bli ca, 2" série, n° 43, de 20 de Fevere iro de 2002, nos 
conselhos de administração dos hospitais e nos coorde
nadores das sub-regiões de sa úde 


