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EDITOBW "A montanha pariu um roto". Foi
esta a primeira reacção do Bastonário do
Ordem quando foram divulgadas as primeiras
conclusões das investigações da Inspecção Geral
de Saúde às relações de médicos com laboratórios farmacêuticos . Agora, em editorial,
analisa-se como de tanta poeira afinal resulta
muito pouco, para além de uma campanha contra a classe.

D

C NGBESSO

Aproxima-se o 9° Congresso
Nacional de Medicina. Neste número publicamos uma detalhada entrevista com António
Meireles, José Rola, Jaime Correia de Sousa,
Vítor Sanfins e Rosalvo Almeida, todos da
Comissão Organizadora. Todas as grandes
questões a debater no Congresso são expostas
de forma clara.
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PACTO DE REGIME O Primeiro-Ministro Antó-

SAÚDE MENTAL A Assembleia

nio Guterres foi à Assembleia da República propôr
um Pado de Regime em várias áreas sociais,
nomeadamente no Sector da Saúde. O documento apresentado para discussão dos partidos
recupera algumas das questões actuais do Sector.
Apresentamos extractos, analisamos o documento e fomos ouvir a Oposição.

da República
discutiu e aprovou a Proposta de Lei de Saúde
Mental, um texto polémico que mereceu críticas na própria discussão na A. R. e que, fora do
Parlamento, é também motivo de larga controvérsia . Demos espaço ao tema apresentando a
posição do Colégio, partes da Lei e um artigo
de Jaime Milheiro.
H)

ENTREVISTA O dirigente

COLÉGIOS Os Colégios reuniram no passado

lrJ

da Ordem, Henrique Vaz Velho deu uma entrevista ao iornal
"Semanário" na qual trata de algumas questões de grande actualidade. Extractos dessa
entrevista.

m

MEDICAMENTOS Luz Rodrigues escreve sobre
"Genéricos", desmontando os mitos e apresentando as realidades.

m

dia 21 de Março, para tratar alguns temas de
grande actualidade, nomeadamente as Recomendações Terapêuticas e a Tributação Única. A
questão das creditações de eventos esteve também em discussão.

m

SECÇÕES Cultura com destaque para o
"Impu lso Alegórico" e notícias várias nomeadamente sobre matéria fiscal e sobre o
cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
[!)
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EOI TORI A1

DESMONTAR AS CABAlAS
São algumas dezenas os médicos indicia-

dos por alegadas irregularidades no seu
relaciona mento com a indústria farma cêutica, diz o Ministério da Saúde. O
inquérito final ainda não é conhecido no
momento em que escrevo este Editorial,
mas a fazer fé das declarações da
Sen hora Ministra o número ficará longe
da centena.
E sobre estes médicos recai para já apenas a suspeita, faltando agora investigação para se saber se têm fundamento
as alegadas irregularidades detectadas
pela Inspecção Geral de Saúde. Até prova
em contrá rio, também eles são inocentes.
Confrontado com este número mais não
resta que a velha frase: a montanha pariu
um rato. De facto, depois da proliferação
de listas de laboratórios vários, de horas e
horas de reportagens e debates televisivos
e dos quilos de papel impresso, é espantoso que dos "dez mil médicos sob investi gação na Judiciária" a suspeita se fique
agora por escassas dezenas.
Desde o início que a Ordem dos Médicos
admitiu a eventual existência de casos menos éticos, mas sempre
defendeu o que parecia óbvio. Não era justo lançar sobre toda
uma classe a suspeição.
Mas não foi isso que aconteceu. Voluntária ou involuntariamente,
alguma Comunicação Social contribuiu para denegrir a imagem
dos médicos. Articulistas de prestígio aproveitaram para tecer críticas injustas à Ordem dos Médicos, aos seus dirigentes e aos seus
Associados. Não faltou mesmo que tentasse envolver responsáveis
da Ordem em condutas eticamente recrimináveis. AANF apanhou
a boleia de interesses conhecidos para voltar a atacar a classe
médica. Nem o Inspector Geral de Saúde escapou, procurando
envolver-me pessoalmente.
Todas estas cabalas foram desmontadas. Uma a uma . Com
esforço e grande desgaste para os visados. O episódio ainda não
acabou, mas já não é arriscado dizer que falhou o grande objectivo desta campanha.
Falhou esta, como falharão todas as campanhas, isto desde que
cada um cumpra com a sua obrigação.É um trabalho de todos
nós. A nossa conduta nos Centros de Saúde, nos Hospitais e na
Clínica Privada é a nossa melhor defesa. A nossa competência técnica, a nossa capacidade de traba lhar em meios sem condições
mínimas é a melhor resposta aos que procuram nos médicos o

alvo fácil para explicar os falhanços de
políticas de saúde inconsequentes ou
opções ditadas por interesses de natureza
político-partidária.
Mas a existência de uma campanha não
nos deve desviar do problema. A relação
entre o médico e a indústria farmacêutica
deve ser pautada por regras claras. Éfundamental que entre o médico e o delegado de informação médica todo o processo se ja claro. Em nome da transparência
é também fundamental que os convites
para acções de formação sejam individuais, independentemente do local onde
cada um de nós exerça a sua actividade
profissional. É também legítimo que o
Ministério da Saúde saiba qual é a entidade que financia, o que financia e quais
os objectivos da acção de formação. Mas
esta clareza de processops deve ser pautada por regras claras para que a "transparência" não seja utilizada por alguns
como instrumentos de interferência abusiva na vida do médico.
Quanto à avaliação técnica das acções de
formação, fica claro que deve ser assegurada pela Ordem dos Médicos, cabendo depois ao Ministério da Saúde autorizar as deslocações.
Com alguma pompa e circunstância, o senhor Primeiro-Ministro
desafiou os Partidos com assento parlamentar para um Pacto de
Regime em torno da Saúde. Uma ideia interessante, capaz de
gerar consensos, e que há alguns meses a Ordem dos Médicos já
tin ha colocado na mesa de trabalho. Audiências da Direcção da
Ordem dos Médicos com todos os partidos com representação na
AR deram corpo a esse projecto, que agora o Governo propõe em
moldes naturalmente diferentes.
Do lado da Ordem dos Médicos a satisfação de ver uma ideia sua
reunir (pelo menos para já) o apoio do Governo e da maioria dos
Partidos. Do nosso lado ficamos à espera dos resultados e particularmente atentos a uma passagem do documento que o Senhor
Primeiro-Ministro apresentou : "... não pode fazer-se sem o apoio
e a participação dos principais actores envolvidos, nomeadamente
os profissionais de saúde ... "
Quer isto dizer que a prática futura do Governo, pelo menos em
matéria de Saúde, vai ser diferente. Se for verdade é uma inovação positiva do Pacto de Regime. Vamos esperar para ver os
resultados. •

Entrevista com a Comissão Organizadora
Numa altura em que se comemoram
este ano o 9° congresso.
cem anos sobre a realização do priEm segundo lugar, pela circunstânmeiro congresso nacional de medieicio da Ordem dos Médicos poder
na, o congresso que terá lugar na cicontar hoje-em-dia, como parte imt:lade do Porto durantes os dias 14,
portante do seu património, com as
15 e 16 de Maio será também o paibelas instalações da Casa do Méco de debates sobre a medicina pradico no Porto. A sua utilização para
ticada ao longo do último século e
realizar o mais importante acontecisobre as perspectivas que se levanmenta nacional da Ordem dos Métam para o futuro . · _11ii;:;;:==~a~!ic~o estava plenamente justificada.
Nestes dias os pa ici
es vão ter
or
arque está provado que
oportunidade e iscutir várias quesa participaço dos médicos nas
Iões, quer
ordem ético, jurídica,
actividades do co g esso é maioripolítica profis~ional, quer de ortariamente frequenta pelos médidem entífica. E deste vector que
cos da Secção Regia I onde o
pro elmente virão as maiores noevento se realiza. A impo ncia das
vi aes, numa altura que emernl'•,.....~ efemérides a comemorar,
os teovas doenças, as moder a ecniem debate sob o le a «A
as são aplicadas ao di nóstico e
M icina no Virar de um Sé ulo»,
erapêutica e se assist
uma versão ar si só suficientes para zerdadeira revolução biote nológica.
o Norte esta opo tuFoi no sentido de conh er os funda mentos deste cong sso que a
Revista da Ordem dos édicos enhá
trevistou alguns dos
mbros do
de
Conselho Regional do
or m ética que necessita de
· zem parte da Comissão
pensadas e discutidas.
urante o congresso h verá
reflexão sobre o assunto?
a razão que esteve na
escolha da cidade do
a realização deste

José Rola - Estas questõ

rom, ao longo da histár' sempre
na ordem do dia .
medicina
ocidental desenvolveu
na tradição Hipocrática do p ado da vida
humana.
Na actualidade, esta tradição está
ameaçada em iversas frentes. O
exemplo mais • vio tem a ver com
os testes pr ' - atais e pré-implantação. Que · es relacionadas com a
cirurgia s transplantes são também · o importantes.
A di ssão das dimensões éticas da
ac · ·aade científica pressupõem
u a certa autonomia da ciência re, tivamente à sociedade. Mas auto·r~~'~:.::;;-:;:.:;:...:..:.:;::..:.l:..~.:::...JF· nomia não significa isolamento .
Existe, portanto, uma relação dialéti-

científica pressupõem uma certa autonomia
ciência relativamente à sociedade. Mas autonomia não significa isolamento.

José Rola
ca em que as actividades científicas e
técnicas existem dentro de um contexto de responsabilidade. Nas sociedades desenvolvidas o contexto
político tem implicações muitas vezes
decisivo.
No 9° congresso existe um espaço
importante, direi mesmo maioritário,
dedicado ao debate destas questões,
como são o exemplo as mesas redondas e conferências dedicadas às
novas tecnologias de diagnóstico e
terapêutica e à revolução genética e
o seu impacto no futuro da medici na.

No mesmo sentido, e com o
aparecimento de novas doenças, em que estado está a investigação em Portugal na procura de curas ou de tratamento
para estas maleitas?
Jaime Correia de Sousa - Os pa-

drões de doença esperados para o
imo século são sobretudo na
" a das doenças comunicáveis,
neoplásticas, nutricionais e mentais.
As doenças transmissíveis estão a sofrer mod ificações importantes; assistiu-se ao desaparecimento da varíola; o tifo e o peste são raros; espero-se conseguir em breve uma
vacino poro o malária. Contudo, a
cólera continua a aparecer com frequência, falhámos no controlo dos
doenças de tra nsmissão sexual, a
hepatite, a gripe e o resfriado comum. As novo~ doenças, como o
SIDA e o vírus Ebolo, ou novos variantes de doenças antigos, como o
tuberculose, constituem, cada vez
mais, grandes desafios poro a comunidade científico.
Assiste-se a um aumento sensível do
população com doenças crónicos e
deficiências e incapacidades.
países mais desenvolvidos
observo-se uma modificação dos
padrões de doença com o dominância da morbilidode e mortalidade
ligados o factores ambientais, aos
estilos de vida e aos comportamentos. São disso exemplo os alterações
no epidemiologia das doenças oncológicos: um número crescente de
cancros ligados ao consumo de tabaco no população feminino, um
aumento dos cancros do sistema reprodutor, um aumento do incidência
do melomo maligno devido à excessiva exposição aos ultravioletas, um
ligeiro aumento do cancro do cólon
e uma diminuição do cancro do estômago e aparelho digestivo alto.
Nos sociedades industria lizados observo-se um aumento dos perturbações nutricionais associadas ao excesso de consumo - obesidade, dia-

betes mellitus, oteroesclerose, doença coronário e hipertensão. As doenças nutricionais dos países com desenvolvimento continuam o ser dominados pelo escassez: fomes cíclicos, subnutrição calórico, proteico e
vitomínico ligadas à seca, às guerras
e aos fenómenos de devastação ambiental.
As doenças mentais têm alterado o
seu padrão na segundo metade do
século; assiste-se o um aumento do
incidência de diversos formos de
neu rose, sobretudo. os síndromas
depressivos e ansiosos, problemas ligodos ao abuso agudo e crónico de
substâncias, nomeadamente o álcool, tabaco e drogas ilícitas, abuso e
uso incorrecto de diversos formas de

li

medicamentos tranquilizantes e afins
e ao crescimento do taxo de suicídio.
Os fenómenos de violência urbano,
vandalismo e criminalidade têm aumentado nas últimos décadas e
parecem estar associados ao desemprego, ao descontentamento e às
tensões sociais resultantes do urbanização súbito e dos fenómenos migratórios.
Por isso, sem prejuízo do grande importância que devem ter o desenvolvimento do investigação dos novos técnicos terapêuticos e o validação de
novos exames auxiliares de diagnóstico, o investigação em Portugal
deverá sobretudo dirigir-se ao estudo
da expressão, na população do país,
dos condições de aparecimento, dos

formas de controlo e dos resultados
das intervenções sobre as doenças
que afectam maior número de pessoas e que têm maior impacto na
organização de cuidados de saúde.
Nestas áreas, apesar do atraso rela tivo devido a deficiências estrutura is
e ao ainda insuficiente investimento,
existem já iniciativas e pro jectos que
começam a dar alguns resultados.

tinuar a crescer indefinidamente,
daí a necessidade de serem adoptadas medidas de racionalização e
de planeamento . São conhecidas
as van tag ens e inconvenientes
para os diferentes tipos de financiamento, sobretudo no impacto
que têm na produtividade e na
efectividade. Ig ualmente são conh ecidos os benefícios e defeitos
das va riadas forma s de pagamento aos profi ssionais.
As necessidades de saúde identifi-

A genética encontra-se numa
autêntica revolução. Qua l, no
seu entender, será f
ll1D"--..;;OG
;;;;,;d::as resu ltam dos Flovos padrões
medicina?
e e a--es erados para o sécu lo
XXI, para as a·s é funda menta l o
Jaime Co reia de Sousa - Para se
desenvolvimento
uma medicina
poder r ver o futu ro da medicina
essencialmente baseaoo na orga ni zação de cuidados de omoção e
no M o, é necessário conhecer as
pri ·pais tendências de mundança
manutenção da saúde, no (fag nósti d factores condicionantes dos " co precoce, na modificação dos esti los económicos com a s~ 'tl , ta is
o de vida, enfim, nos cu id dos de
como a evolução demográfica, os
so
primários; simu ltanea
fl OVOS padrões de doença, OS exiOS g ardes investimentos que
ião
gências dos cidadãos, o aumento do
a ser feitos no campo tecnologico
preço dos medicamenfos, as preaponto para um gra nde cresci visíveis evoluções tecnológicas e as
menta das neurociências, da biofectendências de desenvol imento dos
nolag· , do diagnóstico e lera P.&uti istemas de saúde.
ca g nética, dos novos medica enO futuro da saúde e dos serviços de
las·e vacinas.
úde no mundo vai dep nder da
dicina do próximo sécu lo devel?acidade dos governos
GZ:epor isso, caracterizar-se por uma
um planeamento adequa o e
conjugação entre a crescente capaado das mudanças necessá cidade de resposta e de in9vação
as mudanças, que estão a
tecnológica e o aprofunda de uma
ocorrer
sistemas de saúde em
medicina personalizada
todo o m elo, apresentam-se de
do cidadão que se ja c
forma ma is m
no continente
ponder às necessidadé cada vez
europeu onde, apesar
eeumaiores de cuidados e saúde para
nó mica conjuntural e do desem Re
os problemas de sa 'ae relacionados
go, os governos são sistematica encom os estilos de v1da.
te pressionados pelas exigênc·a dos
A chamada «r.e olução genética»
cidadãos para aumentare o presserá certamel} uma das áreas de
loção de cuidados de sa e cu j o~
ma ior dese~vo vi menta no início do
custos crescem assustad ramenle. E
próximo s' ~o, quer pelas enormes
urgente uma redefini( o de políticas
que irá trazer, quer pelos
que permita eq uilibr s custos com
proble s sociais e éticos que está
as necessidades.
já a e antar.
Sejam quais fo m as formas de
contribuição d cidadãos para o
quais os objectivos que a
financiame n âo sistema de saúde
organização do congresso preutili zada e cada p,aís s orçatende atingir ao debater estes
mentos d a de ão ottem co aspectos?

a.

constituem, cada vez mais, grandes
desafios para a co unidade cientí(lc

Jaime Co

de Sousa
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Os médicos portugueses e a sua estrutura associativa não são indiferentes ao fenómeno de
reflexão que o virar de um século provoca na
sociedade em geral.

Rosalvo Almeida

Jaime Correia de Sousa - Ao debater estes aspectos a organização do
Congresso Nacional de Med ici na pretende contribuir para, através da apresentação e do debate, melhorar a
comunicação entre os médicos, aumentar o nível de conhecimentos e
promover da ética e deontologia, baseada num conhecimento mais profundo das questões. Este congresso é
um momento de reflexão dos médicos

portugueses para se prepararem para
a entrada no século XXI.

qual será a atitude do congresso
sobre estas matérias?

Algumas das questões que mais
preocupam os profissionais de
saúde são a formação pré e pós
graduada. Estas serão também
uestões a abordar ao longo
Cios traba fios.

Rosalvo Almeida - Os temas escolhidos pela Comissão Organizadora e aprovados pelos orgãos executivos da Ordem dos Médicos resultam de uma aná lise profunda da
reatiaode vivida nos últimos 5 anos
de exercício de funções da maioria
dos oduois dirigentes. A selecção,
impost pela natural limitação de
tempo, teve como ponto de partida
um leque de assuntos e temas muito
vastos. Assim, foi considerado que,
além de um pequeno espaço para
tratar assuntos do passado numa
perspectiva cultural (Exposição de
História da Medicina Portuguesa e
Conferência sobre a Medicina na
Era os Desco rimentos), deveriaos ce tra a atenção dos congressistas as ua ro grandes áreas de
actuação concreta da Ordem dos
Médicos e isso numa perspectiva de
futuro . Ao fazermos esta opção sabemos que a problemática do presente estará sempre a condicionar o
discurso dos intervenientes.

Este co tgresso ' o ú imo q ~
se realiza antes do final do século. Este facto foi importante
para a escolha dos temas a tratar?
Rosalvo Almeida - O Congresso

Nacional de medicina é o momento em
que, após um debate que atravessa as
diversas estruturas da Ordem dos
Médicos, se cristaliza o pensamento
sobre certos temas ou que se inicia um
processo de transformação organizacional para responder aos desafios das
novas realidades. Os médicos portugueses e a sua estrutura associativa não
são indiferentes ao fenómeno de
reflexão que o virar de um século provoca na sociedade em geral. Tal como
no caso dos juizes ou dos jornalistas,
também este congresso se sente atraído
para propor novas metas, novas posturas e novas organizações que, partindo da experiência do passado, apontem para um futuro melhor.
Numa altura em que são muitos
os assuntos pendentes entre a
Ordem dos Médicos e o Ministério
da S~úde, veja-se o caso das convenções e do «pacto de regime»,

A que quatro áreas se refere?
Rosalvo Almeida - A primeira é
a área da ética e da regulação dos
procedimentos médicos. A seg unda é a da qua lidade do exercício
da medicina e que também eng loba a titulação dos especialistas, a
sua formação profissional assim
como a co nstante actualização face aos progressos da ciência médica e das tecnologias. Aterceira é
a do associativismo com todo um
conjunto de ideias sobre a forma
de nos organizarmos e sobre o
papel da Ordem. Finalmente, o
quarta é a da contibuição dos médicos para que haja uma melhor
saúde dos portugueses e passa
pela intervenção da Ordem enquanto parceiro social com capacidade para influenciar as políticas de saúde.

Programa
• A Organização dos Médicos
Portugueses no Século XXI
Conferência de Abertura
- Prof Dr. Carlos Ribeiro, Bastonário
da Ordem do Médicos
• Associativismo - papel das
Ordens
• Moderador: Dr. António Meireles
• Participantes:
- Dr. Reis Marques
- Prof Dr. Jorge Miranda
- Prof Dr. Vital Moreira

• Especialização,
subespecialização, competência
I especialidades médicas
emergentes
• Moderador: Dr Joaquim Machado
Cândido
• Participantes:
-Genética médica: Prof. Dr. Jorge
Sequeiros
- lntensivismo: Dr. Mário Lopes
- Epidemiologia: Pmf. Dr. Massano

• A reforma do ensin
' lco
em Portugal
• Moderador:
Ribeiro
• ParticiP, es:
- Form ~o pré-grad uada: Dr:
• Mais saúde: reduzin
Marti éJa Silva
- Fo ação pós-graduada: Dr.:...~==~d~e exposição
An io Rodrigues
odução: Prof. Dr: José
Cal n
editação de entidade
adoras: Dr.VazVelho
• O Juramento de Hipócrates
re isitado I Revisão do Código
Deontológico
<J>derador: Prof. Dr.Wa
Substa es and Disease Registr.
• Participantes
(ATS ) do serviço de saúde
. Rcisalvo Almeida
orge Biscaia
dos E.U.A. (Atlanta)
- D Si lvério Marques
----- abagismo passivo: Professo
- Dr: ário Caetano Pereira
Thomas Novotni

de Documentação em
Saúde em ortugal
• Introdução:
• Participantes:
- Prof Dr: Luís Monteiro
- Ora. Arminda Sustêlo
• Relaçõ es profissionais l
Incapacidade do médico p ara a
profissão
• Introdução: Dr. Rui

vigilância epidemiológica
- Dr. Olaf Papke

Conferencista
- Senhor Proc
República o

o riment os
Prof. Dr: Armando

f~rencista:

TEMA I

I. Doenças emergentes
• Conferencista: Prof. Dr. Henrique
de Barros

11. Medicina Predictiva -Aspectos
Genéticos e Implicações
• Moderador: Professor Marcus
Pembrey

• Moderador: Prof. Dr. Walter
Osswald
• Participantes
- A nova genética e os desafios da
bioética: Prof. Dr. Luís Archer
- A nova genética ao serviço do

genética e a sociedade .Alexandre Quintanilha
- A nova genética e os direitos
humanos: Dr. Albano Vasconcelos

A
IV. A Cirurgia Geral nas próximas
décadas - ensino, prática,
sistemas de saúde
A lntro,dução: Dr. Alberto Vi lar
~UelrOS
• Conferencista: Prof. Dr. Linhares
Furtado
TEMA2
• Introdução - Prof. Dr. Jorge
Sequeiros

I. Aplicações Médicas do
Projecto Genoma Humano
• Conferencista: Professor Marcus
Pembrey

)•
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PACTO DE REGIME

REFORMAR
O
SISTEMA
DE
SAÚDE
o

primeiro-ministro apresentou na Assembleia da República a proposta de um Pacto de
Regime, englobando osector da Saúde. Uma reivindicação da Ordem. Fazemos um
comentário,apresentamos os principais elementos da proposta etomos ouVir a Oposição.
No último semestre de 1997 o Ordem dos
Médicos apresentou um documento "Saúde em Portugal - O grande desafio do
final do século" que distribuiu o todos os
Médicos, ao Conselho de Reflexão poro o
Saúde, ao Ministério e às diversos entidades que participam no área do Saúde.
Reunimos com os direcções dos partidos
representados no Assembleia do Repúblico e com o Presidente do Repúblico poro
discutir o situação do saúde e apresentar
os propostos dum programo mínimo capaz de dor corpo o um "Pacto de Regime".
Areceptividade e disponibilidade de todos
os partidos ficou bem potente nos reuniões que mantivemos durante estes meses, transparecendo contudo algum cepticismo sobre o vontade político deste Governo em levar por diante uma verdadeiro
Reformo do Sistema de Saúde.
O documento entregue pelo Grupo de Reflexão ao Senhor Primeiro-Ministro aponto também claramente nesta direcção,
apresentando propostos de solução que
maioritariamente se enquadram nos propostos do Ordem dos Médicos. Com
pompa e circunstância o Senhor Primeiro
Ministro desafiou os Partidos com assento
parlamentar poro um "Pacto de Regime"
em torno do Saúde. Do porte do Ordem
dos Médicos fico o satisfação de ver uma
ideio suo reunir (pelo menos poro já) o
apoio do Governo e dos partidos. O documento que o Senhor Primeiro Ministro
apresentou e que serve de base à propos-

to do "Pacto de Regime" é demasiado
genérico mos contém alguns dos princípios fundamentais que devem orientar o
Reformo do Sistema de Saúde.
A realização de· uma Reformo Estrutural
do Saúde é um processo não mecânico e
continuado que é influenciado por múltiplos e diversificados determinantes. Não
depende meramente dos decisões unilaterais dos Governos e não pode fazer-se
sem o apoio e participação dos principais
actores envolvidos, nomeadamente os
profissionais de saúde e os cidadãos.
Não é o enunciado do proposto feito
neste documento que nos separo, apesar
do hierarquização dos propostos não
coincidir com os do Ordem dos Médicos.
O que nos preocupo é o prático deste Governo e particularmente do Ministério do Saúde.
Algumas tomados de posição do porte do
Ministério nos últimos meses vão no sentido
contrário ao texto do proposto do Senhor
Primeiro-Ministro, senão vejamos:
- Existindo um amplo consenso no reli-

valores:
~ Os
• A salvaguardo incondicional do digni-
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dade humano;
PACTI 11 1111• 1
• direito à protecção do saúde;
• A solidariedade entre todos os portugueses poro garantir aquele direito;
• reconhecimento do natureza social dos prestações de saúde;
• respeito pelos valores democráticos do cidadania;

rodo dos incompatibilidades dos Médicos
Convencionados, como explico este
Ministério que inicialmente limitava o 40%
o percentagem máximo que um médico
poderio deter numa empresa convencionado, ter passado o uma posição
ainda mais limitativo, descendo o fasquio
poro 10%, e isto apesar do próprio
relatório do Grupo de Reflexão se monifest9r contra os incompatibilidades.
- Eestranho que o Governo e o Ministério
do Saúde ao publicarem o Relatório do
OCDE só tenham chamado o atenção poro
os custos exagerados dos actos médicos.
- A responsabilidade do Ministério no
manutenção do clima de suspeição perante os médicos, dando total cobertura à
actividade desestabilizadora e provocatório do Inspector Geral de Saúde.
- "O meter no gaveto" do Proposto de Estatuto Jurídico poro os Hospitais, substituíndo-o por um projecto poro o Hospital do
~eira que acabo com o estruturo de serviço.
E tempo deste Ministério descer ao conçreto e dor o coro por aquilo que publico.
E urgente dor sinais e apresentar aos parceiros garantias que não se troto de uma
acção publicitário ou duma manobro de
adiamento com visto às futuros eleições.
Do nosso porte tudo faremos poro que o
proposto de Pacto de Regime crie os condições de desenvolvimento e de aproveitamento dos recursos existentes, mesmo
que poro tal não consigamos realizar
algumas dos nossos propostos. •

princípios:
~ Os
• Princípio do universalidade de cobertura;
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• O princípio do equidade no acesso e
no utilização de cuidados;
PACTI 11 1111• 1
• O princípio do garantia de protecção
financeiro em relação aos custos que os
cuidados de saúde podem acarretar;
• O princípio de possibiltor o maior liberdade de escolho dos
prestadores possível, no quadro dos recursos disponíveis.
• O princípio do sustentobilidode no desenvolvimento do sistema.

Propostas da Ordem
Os objectivos:
Actualmente considera-se ser mtssao
essencial do sistema de saúde, proporcionar ganhos em saúde aos cidadãos,
quer em termos individuais quer em termos colectivos.
Ganhos em saúde que se podem traduzir de diferentes modos,
sempre marcados pela preocupação de melhorar a duração e a
qualidade de vida o que deve constituir preocupação primeira da
sociedade, procurando, designadamente:
a) Ganhos em anos de vida que deixam de ser perdidos (acrescentar anos à vida);
b) Redução dos episódios de doença ou encurtamento da sua
duração (acrescentar mais saúde à vida);
c) Diminuição das situações de incapacidades temporária ou permanentes devidas a doenças, traumatismos ou às suas sequelas
e aumentando a funcionalidade física e psico-social (acrescentar
mais vida aos anos);
d) Reduzindo o sofrimento evitável e melhorando a qualidade de
vida relacionada ou condicionada pela saúde;
Isto é, mantendo pelo máximo de tempo possível, o estado de
saúde e a situação de bem-estar, para o maior número possfvel
de cidadãos.
Para cumprir essa sua missão maior o sector da saúde deverá ser
orientado segundo uma estratégia com objectivos explícitos e
coerentes entre si, utilizando um conjunto de recursos angariados

A Ordem dos Médicos tem produzido um
conjunto de documentos em defesa de um
Pacto de Regime. Recordamos um dos textos
mais recentes.

"Entre as muitas alterações necessárias, há um
conjunto de medidas a curto prazo que a Ordem
dos Médicos considera inadiáveis:
• Publicação de uma nova lei de gestão das Unidades de Saúde.
• Regulamentação do vínculo dos Internos de
a cordo com as necessidades em saúde do País
e os interesses dos Médicos.
• Publicação de Legislação sobre o Acto Médico.
• Concurso externo de provimento, anual de
âmbito regional , sem perfil.
• Assumir uma verdadeira política de contratualização dos serviços
públicos e privados .
• Novo Estatuto Remuneratório dos Médicos .
O grande desafio
• Aumento significativo
do fmal do Século
das admissões de alu·----·--·--·-....
:=.-::...-;;.~:~-==:""-=~
nos nas Faculdades de
Medicina .
• Autonomia administrativa
e financeira das unidades
=-~-=::=:::-~.::::~-,...:=-:;":.
~:.:..-:~:-_::=-=·--·-de saúde (Hospitais e
Centros de Saúde).
• Financiamento prospectivo das Unidades de Saúde.
• Separação do lnfarmed em duas estruturas: Agência
do Medicamento e lnstiMo das Farmácias.
• Nomeação de um verdadeiro Conselho Nacional de Publicidade do Medicamento, com funções alargadas a produtos e práticas não comprovadas cientificamente.
• Alteração da lei da propriedade da farmácia .
Não se entende que o Ministério da Saúde
abdique do aproveitamento das condições
instaladas nas farmácias hospitalares ...
• Entrada em vigor da nova receita personalizada, garantindo o aumento da segurança e
confidencialidade.
• Abolir a necessidade do atestado médico por
um dia, assumindo o doente a responsabilidade pela falta .
• Introdução na Lei , do estatuto da profissão
médica como profissão de risco.

Saúde
em Portugal

-·---- -----·-
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Ciente destas prioridades e das demais dificuldades
que se colocam à assistência médica, a Ordem dos
Médicos considera inadiável um Pacto para a saúde.
As opções na saúde não podem esperar mais.
É indispensável que os Partidos Políticos, em colaboração com a Ordem dos Médicos e demais parceiros, encontrem as bases de um entendimento
que ajude a desenvolver de forma sustentada uma
assistência médica de qualidade e seja capaz de
mobilizar plenamente os profissionais."

I tempo do Ministério descer ao concreto.

REFORMAR OSISTEMA DE SAÚDE

de modo justo, sustentável e, porque são
limitados, aplicados de formo a garantir:
• o melhor equidade no acesso;
• o maior efeiciêncio (económico e técnica);
• uma adequado qualidade das prestações;
• a satisfação dos utilizadores e também
dos profissiona is.
No coso do sistema de saúde português, o
seu protagonista principal é o Serviço No cional de Saúde (SNS) implementado o
partir de 1979. Este é, actua lmente, um
cong lomerado organizacional que emprego mais de 100 000 profissionais em cerco de 500 estabelecimentos, o maior porte
dos qua is corresponde o empresas de médio e de grande dimensão. Labora em
permanência (24 sobre 24 horas), é responsável por cerca de 60 milhões de interacções assistenciois por ano e a sua acti vidade envolve despesas superiores o 800 milhões de contos/ano.
Porém e paradoxalmente perante esta dimensão, segue um modelo bu rocrático hierárquico idêntico ao de qualquer outro orgão
do Administração Público, não dispondo de mecanismos de regulação intrínseca e estando impedido de utilizar grande porte
dos instrumentos do gestão moderno .
Os estabelecimentos de saúde integrados no SNS não têm, qual-

quer risco de actividade mos também não estão suficientemente
desenvolvidos meca nismos eficazes de responsabilização perante
o sociedade, com capacidade de produzir consequências objectivos imediatos. Assim, podem surgir lógicas internos de tipo institucional onde interesses profissionais e até pessoa is se sobrepõem, por vezes, à missão principal de proporcionar ganhos em
saúde poro o maior número possível de cidadãos.

oque pensa aOposição
Arevista "Ordem dos édicos" pediu aos três partidos da oposição parlamentar uma posição
sobre a proposta de Pacto de Regime no sector da Saúde,
feita pelo Primeiro Ministro. Eis as respostas.

PSP

Jorge Paulo Roque da Cunha

O sistema de saúde português necessita de ser reformulado. Quais são,
na sua opinião e para o Partido que representa as reformas mais
urgentes?

As propostos de reformo devem ser protagonizados por quem governa, mas a
inacção da equipo Ministerial de Soude, fez com que o PSD obrigasse a Governo a
discutir a Reforma da Saúde no Parlamento ao propor no Orçamento de Estado poro
que essa discussão tivesse lugar no primeiro trimestre 1998, o que recordamos em
carta enviada ao Presidente da Assembleia no início de Março. Para mim as reformas
m01s urgentes devem ser no financiamento do sistema de saúde, na política de valorização de recursos humanos, e de Organização do Sistema de Saúde.
Será possível um consenso entre os diferentes partidos políticos, no
sentido de fixar um programa mínimo, comum a todos?

Dtzemos agora na oposição e dissemos quando estovomos no governo da
importância desse acordo; apesar, de no passado quer na Revisão Constitucional
quer na discussão da le1 de Bases de Saúde o Partido Socialista sempre se mostrou

renitente, procurando antes amplificar as insuficiências dos serviços de saúde, o
PSD mantém a opinião que esse acordo é desejável. Gostaria aqui de salientar
positivamente o papel da Ordem dos Médicos que desenvolveu um trabalho com
profundidade que culminou com um documento entregue aos Partidos.
Em relação à questão das Convenções, o partido considera possível e
necessário que o Serviço Público de Saúde deva concorrer com os
prestadores Privados e Convencionados?

Acho que o Ministério da Saúde não pode destruir a microiniciativa empresarial
na saude, quando a propriedade é de médicos ou enfermeiros, ou de outro profissional do Serviço Nacional de Saúde. Continuamos a defender que o papel do
Estado deve cada vez mais ser enquadrador, regulador e avaliador da qualidade
devendo progresstvamente deixar de ser prestador directo.
O seu partido considera necessário reforçar medidas no sentido de o
doente poder escolher livremente o prestador de saúde?
Considero que quanto à livre escolha do doente, o governo só precisa de cumprir

o seu programa, onde dava essa garantia ... Decisões recentes vêm em sentido
contrário e... é pena.

REF RMIR I Sl5nMI DE SAúDE

Os desafios:
Assim o principal desafio que se coloca
na reforma estrutural da saúde em
Portugal é o de reorientar o sistema no
seu todo para a obtenção de ganhos em
saúde, melhorando a equidade entre os
cidadãos, tendo em conta as suas necessidades e expectativas e
promovendo a utilização eficiente dos recursos disponíveis.
Para isso, definiram-se nove objectivos para a reforma estrutural
da saúde:
1. Reorientar todo o sector da saúde para a obtenção de ganhos
em saúde concretos para todos os cidadãos,
2. Tornar o sistema de saúde mais sensível aos direitos, às necessidades e às expectativas dos cidadãos;
3. Aperfeiçoar o financiamento da saúde, designadamente
através da eliminação ou redução de duplicações de cobertura,
que geram macro-ineficiência, desperdícios e diminuem a
equidade no acesso e utilização dos cuidados de saúde;
4. Melhor a eficiência distributiva na aplicação dos recursos financeiros, através da separação funcional entre o financiador/pagador e o prestador de cuidados de saúde;
5. Descentralizar a gestão e conferir maior autonomia, com vista
a aumentar o nível de exigência e de responsabi lização n_p que
respeita à eficiência e qualidade do funcionamento das unidades
prestadoras;
6. Garantir a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de
saúde prestados à população.
7. Desenvolver a política de recursos humanos, promovendo ·a

motivação e satisfação dos profissionais, através da formação e
de modalidades de remuneração justas e associadas à qualidade
e ao desempenho.
8. Melhorar o acesso e a humanização, aproximando e personalizando os contactos os cidadãos com o sistema de saúde e melhorando a comu nicação e interligação dos diversos prestadores
de saúde;
9. Promover a mais correcta regulação do sistema com coordenação eficaz dos seus diversos níveis e uma articulação adequada entre os sectores público, privado e socia l.

Os dois eixos:
Em termos globais, a reforma deve
incidir sobre duas vertentes essenciais:
• Transformar e fazer evoluir o modelo
tradicional de uma "administração
pública centralizada e subsidiada" em
que os estabelecimentos de saúde são pagos por existirem e pelas
despesas que efectuam, para um modelo de administração regulado por compromissos de tipo contractual, com objectivos e
avaliação, em que a administração é responsabilizada pela produtividade, qua lidade dos cuidados e resultados de saúde
alcançados com os recursos de que dispõe.
• Estabelecer regras transparentes que regu lem a actuação do
sector privado e convencionado, nomeadamente no que respeita
à garantia da qualidade dos cuidados que prestam e às suas
relações e interdependência com o sector público.

Bernardino José Gomes
O sistema de saúde português necessita de ser reformulado. Quais são na
sua opinião e para o Partido que representa as reformas mais urgentes?

É por todos aceite que o sistema de saúde português necessita de ser
reformulado. Quais são na sua opinião e para o partido que representa as reformas mais urgentes?

A evolução paro um sistema misto com um modelo de financiamento mais aberto em que o dinheiro siga o doente, e uma prestação pública e privada com ou
sem fins lucrativos num quadro claro de regras de concorrência.
Será possível um consenso entre os diferentes partidos políticos, no
sentido de fixar um programa mínimo, comum a todos?

Tendo em conta os programas eleitorais e a programa da actual governo pareceme evidente que sim. Éuma questão de vontade e coragem política.
Em relação à questão das Convenções, o partido da senhora deputada
considera possível e necessário que o Serviço Público de Saúde deva
concorrer com os prestadores privados e Convencionados?

Para o CDS/PP o reforma não deve incidir apenas sobre o serviço Nocional de saúde
mos sobre o Sistema Nocional de saúde único forma de, num pais pequeno e pobre,
oprove~or todas os sinergias quer o nível do financiamento quer da prestação de cuidodos de saúde. O sector convencionado construi, paro nós, inequivocamente uma verlente importantíssimo desse sistema que deve ser reconhecida e dignificado.
O seu partido considera necessário reforçar medidas no sentido de o
doente poder escolher livremente o prestador de saúde?
Este ponto é paro nós essencial. Só o livre escolho do prestador por porte do

doente - entendido obviamente dentro de um quadro pré-determinado - é garante
do qualidade e do eficácia. O facto de o doente não poder escolher levo o que se
enraíze um espírito negativo de que não vale o peno fazer mais e melhor.

Para o PCP esta reformo democrático, isto é, par um lodo amplamente participado par
profissionais e utentes, e por outro orientado no sentido de garantir cada vez um maior
e melhor dire~o à saúde dos portugueses. As reformas mais urgentes passam par um
plano de emergência que resolvo graves carências no campa da acessibilidade aos
cuidados de saúde e por uma intervenção profundo no político do medicamento que salvaguarde o interesse público e os recursos do Serviço Nocional de Saúde.
Será possível um consenso entre os diferentes partidos políticos, no sentido
de fixar um programa mínimo, comum a todos?

Duvido. os restantes partidos têm os partos abertos o uma estratégia de desresponsabilização do Estado, de sub-financiamento do SNS e até de privatização do que é rendível,
que o PCP rejeito em absoluto.
O seu partido considera possível e necessário que o Serviço Público de Saúde
deva concorrer com os prestadores privados e Convencionados?

A relação com o sector convencionado deve pautar-se pelo estre~o defeso do interesse
público. Isto fez-se através de um aprove~omento de todo o capacidade técnica e
humo na do SNS e de uma dare separação dos prestadores públicos e dos convencionados, actuando estes dentro de um principio de complementaridade e não de concorrência em relação ao SNS.
Considera necessário acentuar as medidas que levem o doente à lívre escolha do prestador?

Alivre escolho par parte do utente é pasto em cousa quando não tem ocessa aos cuidodos publicas de saúde ou quando estes não são de qualidade. Nestes cosas, sã os que
têm condições económicos paro recorrer o ohernotivos, nomeadamente no sector privodo têm livre escolho. Quando aos restantes, certamente a maioria, essa ohemotivo não
existe - essa é o maior injustiço e a grande limooção à livre escolho.

ENTREVISTA

AORDEM EAPOlÍTICA DE SAÚDE
Henrique Vaz Velho concedeu uma entrevista ao Jornai"Semanário"
na qual são abordadas questões imponantes da actualidade médica.
Publicamos algumas partes dessa entrevista
Como classifica o actual estado dos
serviços de saúde prestados aos
portugueses?
Houve nos últimos trinta anos um desenvolvimento acelerado na Medicina
Portuguesa que a conduziu a níveis aproximados da dos países mais desenvolvidos
da Europa; isto é, predominantemente no
sector da Medicina Curativa e em vários
campos da chamada Medicina Preventiva.
De facto, hoje ao inverso do que acontecia ainda a alguns anos atrás, a imensa
maioria das situações mais graves e complexas é resolvida em Portugal com a
mesma qualidade e eficácia das que se
verificam nesses países.
Por outro lado não directamente relacionado com a Medicina, mas com o
desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, a saúde tornou-se
acessivel na quase totalidade do território
português embora com algumas assimetrias significativas.
Apesar desse processo, continuam a verificar-se no sistema de saúde actual uma
série de deficiências difíceis de remover e
que são, sem qualquer pretensão de hierarquia:
• A burocracia instalada que origina atraso e lentidão na resolução dos problemas
de saúde não emergentes.
• Afalta de acessibilidade fácil dos cuidados não urgentes à grande maioria da
população - especialmente as classes
menos favorecidas - traduzida em longas
e desnecessárias listas de espera.
• Como corolário natural dessas duas
realidades surge uma terceira - a perversão do trajecto normal do doente não
urgente - a inundação dos Serviços de
Urgência por doentes não urgentes.
• A carência e a má distribuição relativa
dos médicos de primeira linha - Medicina
Familiar - contribuindo para a sobre-utilização e utilização indevida dos serviços
hospitalares.
• Rematando os pontos já enunciados, as

quase inexistentes rectaguardas de cuidados pós-hospitalares e de cuidados continuados vêm, não só contribuir para o
maior hiato da nossa cadeia de cuidados
de saúde, como comprometer a eficácia e
o investimento dos meios previamente utilizados a nível dos Hospitais e dos Centros
de Saúde.
• Finalmente a incapacidade na gestão
de sistema, a desresponsabilização das
hierarquias técnicas médicas e a não
avaliação da qualidade dos serviços, tornam-no ingovernável aumentando incomensuravelmente o desperdício.

associados?
As deficientes condições da Medicina,
quer hospitalar, quer dos cuidados primários.
A subalternização da hierarquia técnica
módica face à visão burocrático-administrativa do sistema de saúde.
A tentativa premeditada de desprestigio
da classe médica no seu todo, quer com
objectivos tácticos precisos, quer como
manobra de diversão ou bode expiatório
face às carências do sistema .
Finalmente o nível remuneratório deficiente.

Houve melhoriCis ou retrocessos nos
últimos tempos?
A nível estrito dos cuidados de saúde, não
nos parece ter existido alteração significativa. O mesmo já não se poderá dizer das
leituras da situação e das propostas que
foram lançadas por este Ministério, algumas das quais a Ordem apoia, mas que
de facto não têm tido qualquer concretização que se reflita no estado dos
serviços de saúde.

Quais as prioridades que entende
que a tutela devia adoptar de imediato? Porquê?
F - Imediata alteração da Lei de Gestão
Hospitalar criando condições e depois
responsabilizando as direcções dos
serviços do SNS pelos resultados.
2°- Criação de um sistema retributivo que
consagre o principio da compensação da
qualidade e quantidade dos serviços
prestados.
3°- Publicação e regulamentação do Acto
Médico.
4° - Prolongamento do vínculo dos Jovens
Médcos.
5°- Publicação de uma Lei-Quadro de
Convenções aberta a todos os médicos
especialistas, sem sujeição a incompatibilidades dos que são funcionários públicos,
com natural excepção das decorrentes
dos regimes especiais de trabalho (exclusividade) ou de regras estabelecidas pelo
Código Deontológico.

Quais os principais constrangimentos que se depararam aos vossos

Henrtque Vaz Velho. Director da Ordem dos
MédiCOS ISRSJ.

Que tipo de "achegas" poderiam
dar?
A Ordem dos Médicos procurou ao longo
dos últimos cinco anos um relacionamen to construtivo com o Ministério da Saúde;
nesse sentido apresentámos ao M.S. e aos
partidos da Assembleia da República uma
proposta global - "A Saúde em Portugal, o
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ie,a inv rs o ue
acontecia ioda àalguns anos
atrás, aimensa maioria as
situações ais raves e
complexas é resolvida em
Portugal com a esma ualidade
eencácia das que se eriftcam
nos países mais
desenvolvidos da Eur pa.
grande desafio do final do século" - onde
estão contidas propostas concretas de resolução das múltiplas questões que hoje
se debatem.
Entendemos que a saúde em Portugal, é
matéria justificável para a criação de um
Pacto de Regime que envolva os Partidos e
a Sociedade Civil.
Qual a vossa posição perante o
relatório da OCDE?

O relatório da OCDE, ao pretender fazer

uma leitura objectiva dos dados de saúde
em Portugal, sofre de várias fraquezas :
l-Se por um lado tem a vantagem de ser
elaborado por alguém que está situado
foro do sistema/país, serve-se por outro
lodo do colheita de dados efectuado pelos
órgãos do Ministério do Saúde.
2- Apresenta, sem um diagnóstico dos
cousas efectivos, uma panóplia de soluções desenquadrados por aquele facto do
realidade portuguesa, mormente no que
se refere à especificidade dos agentes

envolvidos e do território em que decorre
essa realidade.
3- De qualquer modo, chama o atenção
poro alguns aspectos que vêm ao encontro dos nossos preocupações: eliminação
do desperdício, melhoria do gestão,
rentabilização dos meios, avaliação do
qualidade, alargamento do número de
farmácias, liberalização do vendo de
medicamentos de prescrição médica obrigatória, maior investimento nos Cuidados
Primários, etc .. •

MEDICAMENTOS

MITOS EFACTOS DOS GENÉRICOS
Está na moda referir a implementação dos
reconhecida tendência da administração
medicamentos genéricos coma meio de
pública portuguesa pelo secretismo e falta
poupar nas despesas da Saúde. Argumende rigor, particularmente em tudo o que
ta-se com a situação noutros países em que
respeita a dinheiro. Quando se anunciam
os genéricos são os medicamentos mais
os custos de qualquer obra pública, a difibaratos do mercado e extrapola-se directaculdade em prever o cálculo real está em
mente para Portugal a poupança do dinheiconhecer qual é o múltiplo que subsero proveniente dos impostos dos contribuinquentemente será aplicado. De igual modo
tes e dos doentes associado à utilização
a decisão de comparticipação dos medicaH. luz Rodrigues·
destes produtos brancos. No entanto, omimentos pelo Serviço Nacional de Saúde não
te-se que, ao invés do que se passa noutros
escapa a esta especificidade cultural. Evipaíses, no mercado português há muito que existem medicamendentemente que existe um decreto-lei com vários artigos e múltitos que são cópias dos originais, e que são mais baratos que
plas alíneas que enuncia com alguma exaustão os critérios de
estes, preenchendo deste modo, em parle, o espaço que se precomparticipação . Todavia, a comparticipação com preços mart!'nde atribuir aos genéricos
cadamente diferentes de medicamentos com actividade terapêuti E evidente que a existência de medicamentos -cópias não obsta a
ca semelhante não é fácil de compreender. Mas se são reco que os genéricos possam coexistir. Contudo, esta particularidade
nhecidos o interesse em os médicos conhecerem o preço dos
do mercado português justifica que se analise o actual mercado
medicamentos, parece evidente que estes também deveriam ser
de genéricos em Portugal, recorrendo à publicação do lnfarmed
informados aquando da comparticipação de um novo medicaintitulada Lista Oficial dos Medicamentos Comparticipáveis pelo
mento se houve fundamentos de natureza técnica, e quais, para
Seviço Nacional de Saúde, onde são enunciados os preços de
este acto administrativo. A maior participação e responsabilização
todos os medicamentos comparticipados . Nesta Lista os genéricos
dos médicos nas preocupações com os cu stos dos medicamentos
correspondem a vinte substâncias activas distribuindo-se por 54
passa pela divulgação de informação que não pode ser só
apresentações. Para a análise do eventual impacto dos genéricos
económica mas também de avaliação do benefício terapêutico.
no tratamento ambulatório, é de excluir as formas injectáveis e as
A problemática dos genéricos enferma, assim, da mesma falta de
embalagens para tratamentos de curta duração em doenças
tra nsparência que caracteriza a comparticipação dos medicacrónicas. Encontramos catorze substâncias activas e 28 aprementos. Faltam estrelas à bandeira dos genéricos para lhe dar a
sentações que foram comparados com os preços de outros mecredibilidade da isenção. De igual modo, é necessário recriar um
dicamentos incluídos na Lista. Desta comparação podem obserporta-estandarte imaculado. O anúncio de cedência no protagovar-se 9 genéricos mais baratos em pelo menos vinte por cento
nismo da Associação Nacional de Farmácias para que o governo
que os medicamentos de marca, lO genéricos também mais bapossa cumprir o seu programa é pouco convincente e não é coeratos que os de marca, mas diferindo entre 48 escudos e um esrente em áreas paralelas. Assim, em simultâneo com este gesto
cudo (cinco dos de marca custam mais sete a um escudo que o
de auto-flagelação, a mesma ANF subscreve 40 % do capital
genérico), um genérico que custa o mesmo que o de marca, e oito
social da holding do Banco Mello a fim de consolidar a sua
genéricos são mais caros que os de marca (ver Quadro junto).
posição no negócio dos hospitais. Esta coincidência não faz preQue impacto podem ter estas diferenças de
ver que a ANF tenha desistido de produzir e
de distribuir genéricos. Ao tomar conta dos
preços na redução das despesas do
Medicamentos de marca e Genéricos
Ministério da Saúde? lnacreditavelmente
hospitais, a ANF va i poder comercializar aí
PREÇOS COMPARATIVOS
nenhum economista publicou ainda qualquer
os seus genéricos, enquanto aguarda por
previsão deste impacto . O mutismo do
uma melhor oportunidade para os trazer
~ 20%
departamento do Ministério responsável por
para as suas farmácias .
esta análise, o lnfarmed, dá lugar a todas as
O poder económico da ANF e as suas corespeculações. A quebrar este silêncio surgiu
diais relações com o poder político não
uma notícia recente do lnfarmed alertando
pode só por si justificar que se tomem medi que das seis mi l apresentações incluídas na
das que, para além de estarem investidas de
>3<4%
Lista Oficial de Medicamentos Comparticipáum evidente conflito de interesses (produção
veis pelo SNS cerca de mil não estão no mere comercialização de genéricos pela mesma
<0.1%8
'
cado . Isto é, ao longo de estes anos as listas
empresa), não apresentam de forma decisi• =genérico
de medicamentos publicadas anualmente
va uma vantagem económica para os conpelo lnfarmed apresentam quase dezassete
tribuintes e para os doentes.
< genenco
por cento de erros, que nunca foram corrigi2
10
dos.
' Professor de farmacologia
n• de medicamentos
Estas observações estão em sintonia com a
da Faculdade de Medicina de Lisboa
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SAÚDE MENTAl

AAssembleia da República discutiu e aprovou, na generalidade a proposta de lei
de Saúde Mental. Éum texto polémico a que dedicamos espaço nestas páginas.
Começamos pelo parecer do Colégio de Psiquiatria
A Direcção do Colégio da Especialidade
de Psiquiatria desde sempre defendeu
como essencial o seu papel mediador do
movimento de formação da opinião do
conjunto da classe. Será o único órgão
institucionalmente adequado para o fazer
de forma a procurar dialogar com os seus
interlocutores mais importantes. Assim se
reconhece que a classe necessita de formular posições em relação às principais
questões que a têm vindo a afectar.
Nesta linha a iniciativa da discussão da
"Proposta de Lei da Saúde Mental", de
forma pública e alargada, partiu desta
Direcção como era de esperar surgiram
divergências e criticas que foram sempre
tidas como benéficas desde que pudessem contribuir para a melhoria da futura
Lei e consequentemente do Tratamento

dos Doentes. A esta Direcção não podem
ser imputadas responsabi lidades por posições a criticas, não fundamentadas e insu ltuosas, nomeadamente a classificação
como iníqua da actual Proposta de Lei.
Só posteriormente a esse debate, com
diferentes sensibilidades em confronto se
permitiu a Direcção do Colégio da Especialidade de"Psiquiatria emitir a sua própria posição, com um carácter compulsivo
e final, após consenso entre todos os seus
membros e de acordo com a sua legitimidade democrática.
Pese embora
conhecimento oficioso
dentro da Direcção do Colégio da Especialidade de Psiquiatria de um projecto de
Decreto Lei sobre os "princípios orientadores da organização, gestão e avaliação
de serviços de Psiquiatria e saúde Mental"

o

esse facto em nada pode alterar, no
essencial, este parecer, sob o risco de ferir
a democraticidade que tem caracterizado
a sua actuação. Como sempre, propõe-se
esta Direcção debater com a classe, esta e
outras matérias respeitantes à Psiquiatria
e Saúde Mental logo que possua, atempadamente, os elementos oficiais, "defini tivos" e necessários para tal iniciativa.
Logo, o parecer da Direcção do Colégio
da Especialidade de Psiquiatria sobre a
"Proposta de Lei de Saúde Menta/" surge
na sequência de todo um processo coerente com o seu Programa da Acção e que
se pode considerar como exemplar pela
sua democraticidade e transparência.
• Pa ra a elaboração deste parecer, tivemos em conta alguma legislação portuguesa (nomeadamente a Constituição

Proposta de lei n• 121/VII

Exposição de Motivos
I

Apr posta de lei Saúde ent I abr co u a lo ga xuosição de motivos que enquadram
sua 1· gic re ui
t r. Dada importância para odebate desse enquadrame to publicamos
na lote ra a pane Inicial da proposta de lei 121/VII

"1. A Lei n°2118, de 3 de Abril de 1963, Lei de Saúde Mental, promulgou
as bases para a promoção do saúde mental, estabelecendo os princípios
gerais da política de saúde mental e regulando o trotamento e internamento compulsivo dos doentes mentais.

2. Relativamente aos princípios gerais da político de saude mental, a Lei
n° 2118, no Capítulo 11, dedicado aos "Estabelecimentos, Serviços e
Instituições Particulares de Saúde Mental", estabeleceu os princípios orientadores da organização dos serviços prestados de cuidados de saúde mental,
atribuindo a "Centros de Saúde Mental" o responsabilidade de assegurar a
acção do Estado no dominio da promoção de saúde mental :Base VIII). ALei
estabeleceu ainda que a área de actuação dos centros deveria ser fixada
segundo os necessidades específicas dos agrupamentos populacionais e o

i28t
~

sua sede localizada, de preferência, em capital de distrito ou sede de região
hospitalar.
Ao obrigo do Decreto-Lei n°461 02, de 28 de Dezembro de 1964, foram
sendo criados a partir dos anos 60, centros de saúde mental nos diferentes
distritos do país. Foram ainda criados centros de saúde mental infantil e juvenil de âmbito regional em Lisboa, Porto e Coimbra.
A criação dos centros de saúde mental nos vários distritos permitiu uma
descentralização efectiva dos cuidados de saúde mental no país, e contribuiu, indiscutivelmente, para progressos significativos na qualidade dos
cuidados prestados a uma boa parle da população portuguesa.
No entanto, e embora o Decreto-Lei n°461 02 lenho vindo o estabelecer os
princípios de funcionamen o dos cen ros de saúde mental, a criação destes
centros em Lisboa, Porto e Coimbra, veio a revelar-se muito mais complexo
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confronto de iversas osições
ou ideolo ias étido por ste
colégioc oóbVio,necessário
esaudável elo ue to ae
ual uercritica ã po eser lida
com malévola ucomo sinal
efalta de informação.
vigente e a Lei de Saúde Mental n°2118,
de 1963), legislação relevante da
Comunidade Europeia (Recomendação
n°R (83) 2 (1983) e n° 1235 (1994), do
Conselho da Europa), legislação nacional
sobre Saúde Mental (americana, inglesa,
francesa, belga e outras), a Convenção
Europeia dos Direitos do Homem (art0 5),
a Assembleia Geral das Nações Unidas
(Resolução n°46/119, de 1991) e a
"Declaração de Hawai", da Associação
Mundial de Psiquiatria (1977) .
O debate promovido foi alargado aos
membros do Colégio, a alguns juristas
convidados (incluindo os membros dos
dois Grupos de Trabalho ministeriais que
elaboraram a proposta) e a representan tes de algumas IPSS e Associações de
Doentes Psiquiátricos e seus familiares.

Esta Proposta foi também discutida com a
participação do Serviço de Contencioso
da Ordem dos Médicos, que prestou um
Parecer da auditoria do Dr. Eduardo Allen.
Foram assim realizadas reuniões nos dias
5 de Julho, 8 e 29 de Novembro de 1997,
nas respectivas Sedes em Lisboa, Coimbra
e Porto. Épossível concluir que:
• Mercê da condução de todo o processo
de discussão da Proposta de Lei de Saúde
Mental é tardia a participação do Colégio
de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, havendo responsabilidades políticas que deveriam ser assumidas. De facto os prazos
ministeriais para o debate da referida Proposta foram manifestamente insuficientes.
Neste momento, aquela Proposta foi já
aprovada em Conselho de Ministros,
aguardando apenas a sua discussão e

e de mais difícil concretização.
Por outro lado, sobretudo a partir dos anos setenta, começaram-se o tornar
óbvias as dificuldades de compotibilização da Lei de Saúde Mentol com as
novos legislações orgânicos do Ministério do Saúde. No verdade, o conrodição entre o concepção vertical dos serviços de saúde mental, em que
assento o Lei n°2118, e as tendências poro uma progressivo integração dos
cuidados de saúde mentol no sistema geral de cuidados de saúde começou
o fazer-se sentir cada vez mais, o que explica a criação, na então DirecçãoGeral dos Cuidados de Saúde Primários, de uma Direcção de Serviços de
Saúde Mentol, com os funções que haviam sido otribuidos pelo Lei n°2118
ao Instituto de Saúde Mental.
No verdade, o Instituto de Saúde Mentol, não obstante legalmente previsto
desde 1963 -Bases IV a VI da Lei n°2118- nunca veio o existir, mantendose, afinal, até 1984, o Instituto de Assistência Psiquiátrico, que havia sido criado em 1958.
Simultaneamente, idênticas dificuldades de compatibilização começaram a
surgir entre o Lei n°2118 e os novos conceitos que entretanto se foram consensualmente afirmando, tonto em relação a alguns aspectos do organização dos Serviços de Saúde Mentol, como no que se refere aos direitos que
importa garantir às pessoas afectadas por doenças mentais.
Com efeito, a Lei não prevê princípios orientadores de alguns ospedos
essenciais de transformação do sistema de cuidados de saúde mental nos
tempos actuais, nomeadamente no que diz respeito à hospitalização no hospital geral, à reabilitação psicossocial e à desinstitucionolização. Como não
contemplo, também, questões relacionadas com os direitos dos doentes

aprovação na Assembleia da República.
• A actual proposta é um diploma desequilibrado na sua elaboração sendo
excessiva a sua designação como Lei de
Saúde Mental. Limita-se a definir princípios muito genéricos da Política de Saúde
Mental, nomeadamente quanto à Organização de Serviços, o que se consubstancia
em apenas cinco artigos do seu primeiro
capítulo. Alguma matéria mais concreta é
remetida para futu ros decretos lei. Todo o
restante articulado se prende com o
Internamento Compulsivo dos "Portadores
de Anomalia Psíquica".
Assim sendo, a rigor, este é um diploma
que legisla sobre o internamento compulsivo e como tal deve ser considerado e rotulado, autonomizando-o de uma real
Proposta de Lei de Saúde Mental que con-

mentais que se foram tornando fundamentais, como, por exemplo, o consentimento do doente face aos diferentes tratamentos psiquiátricos, o direito
à informação e à participação dos doentes e suas associações no organização dos cuidados.

3. Em 1992, o Decreto-Lei n°127/92, de 3 de Julho, veio determinar o
extinção dos centros de saúde mental, incluindo os infantis e juvenis, criados
ao obrigo do citado Decreto-Lei n°461 02, bem como a transferência das
suas atribuições para hospitais gerais, centrais ou distritais, concretizada
através da portaria n°750/92, de 1 de Agosto.
Estes diplomas vieram introduzir uma contradição fundamental com o princípio orientador da organização do sistema prestador de cuidados de saúde
mentol estabelecido pela Lei n°2118. Além de que, referindo-se apenas à
integração em hospitais gerais dos centros existentes à dato, e não lendo
sido alterado a Lei n°2118, ficou impossibilitado a criação, nas áreas geodemográficas onde não existiam centros de saúde mental, de novos serviços
de saúde mental.
Por outro lodo, o Decreto-Lei n°127/92 determinou a criação de órgãos
destinados à colaboração com as então Direcções-Gerais dos Cuidados
de Saúde Primários e dos Hospitais na definição e execução da político
de psiquiatria e saúde mentol a nível das zonas hospitalares do Norte,
Centro e Sul. A estes órgãos, desprovidos de qualquer função de prestação de cuidados, foi atribuído o designação de centros de saúde mental.
Assim, o referido Decreto-Lei n°127 /92, ainda que tenho contribuído para
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Posteriormente aesse debate,
com diferentes sensibilidades em
confronto permitiu-se aDirecção
do Colégio da Especialidade de
Psiquiatria emitir asua própria
posição,com um carácter
compulsivo efinal,após consenso
entre todos os seus membros
ede acordo com asua
legiUmidade democrática.

odebate promovido foi alargado
aos membros do Colégio,aalguns
juristas convidados lincluindo
os membros dos dois Grupos
de Trabalho ministeriais que
elaboraram aproposta) ea
representantes de algumas IPSS
eAssociações de Doentes
Psiquiátricos eseus familiares.

cretize e defina a Política nesta área da
Saúde em Portugal. Fica assim criada uma
lacuna, já que a actual proposta revoga a
Lei 2118, não chegando a legislar sobre a
matéria que esta abrangia - a Saúde
Mental. O remeter de aspectos como o
Conselho Nacional de Saúde Mental (arti go 4°, n°2), a gestão do património dos
doentes (artigo 46) e a organização de
serviços de saúde mental (artigo 47) para
futuros decretos lei, para além de não
parecer o mais adequado, tem que deixar
em aberto a importância e a necessidade
de um prévio e amplo debate destas matérias através dos canais habituais. Só assim se acautelará a oportunidade, talvez
única, de discussão e revisão, de fundo,
da Lei da Saúde Mental.
Apesar de se defender que o Internamento Compu lsivo deve ser tratado em diploma próprio tal afirmação não invalida
que este aspecto, muito parcial e excepciona l da p~ática psiquiátrica, dependa
basicamente de Planos e Recursos que o
Governo possa dar à Saúde Mental. De
destacar a assistência em ambulatório, a
política de medicamentos, em particular
no que respeita ao regime de comparticipações, e até à necessidade de dar as
melhores condições possíveis de ambiente
hospitalar para os doentes internados
involuntariamente.

uma integração dos cuidados de saúde mentol no sistema geral dos cuidodos de saúde, embora o um nível exclusivamente hospitalar, veio criar uma
total indefinição legal no que respeito aos futuros desenvolvimentos dos
serviços prestadores de cuidados de saúde mentol exigidos pelos concepções
actuais neste domínio, tendo-se ainda tornado contraditório com o quadro
entretanto definido pela Lei de Bases de Saúde, o Estatuto do Serviço
Nocional de Saúde e legislação complementar, bem como pelo Lei Orgânico
do Ministério da Saúde, tornando o sistema inoperacional.
Tais disfuncionolidodes foram, aliás, implicitamente reconhecidos pelo
despacho ministerial de 23 de Agosto de 1995, publicado no Diário da
Repúblico, 2° Série, de 30 de Outubro, que aprovou as conclusões da
Conferência sobre Saúde Mental, realizada pelo Direcção-Geral do Saúde
em Maio do mesmo ano. Nele se determinou o criação de uma Comissão
Nocional de Saúde Mental, com competências paro dor seguimento às
citados conclusões, nomeadamente quanto à necessidade de reformulação
do político de saúde mental, ao modelo organizacional do sector e à eventual revisão do Decreto-Lei n°127/92, bem como, naturalmente, do Lei
n°2ll8.
Em conclusão, verifica-se, assim, que o regime definido pelo Lei n°2118 se
mostro desactualizado no que diz respeito à organização dos serviços
prestadores de cuidados de saúde mentol, colidindo, em diversos pontos
fundamentais, com a Lei de Bases do Saúde- Lei 48/90, de 24 de Agostoe o EstaMo do Serviço Nocional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei
n°11/93, de 15 de Janeiro. Verifico-se também que o Decreto-Lei n°127/92,
ao extinguir os Centros de Saúde Mentol introduziu uma contradição básico

Por tudo isto o Colégio da Especialidade
de Psiquiatria não abdico da discussão e
do seu contributo p9ra as grandes temáticas particulares à Area da Saúde Mental
embora no enquadramento ou tendo
como referência a Lei de Bases da Saúde,
parecendo lógico que esta discussão e
regu lamentação preceda a do Internamento Compulsivo.
• Quanto ao Internamento Compulsivo de
"Portadores de Anomalias Psíquicas" interessará, desde logo, registar que é a primeira vez que existe um ante projecto relativamente a esta matéria. Pese embora as
discordâncias e divergências, a pior das
soluções seria o abandono dos doentes.
Como pano de fundo realce-se que não é
matéria linear em termos legislativos. A
'Compatibilização e complexo equ ilíbrio
entre direito à saúde e direito à liberdade
é talvez o cerne da sua discussão e regulamentação. As diferenças entre linguagem jurídico e linguagem médica acabam
por plasmar algumas contradições, confusões e ambiguidades, não podendo ou
não devendo significar uma luta entre
"corporações". Contudo a própria termi nologia utilizada- "portador de anomalia
psíquica" - que vem do séc.XIXe que será
melhor substituir por "portador de doença
mental", revela, desde logo, a preponderância jurídica nos conceitos. Seria

com o regime definido pelo Lei n°2118, sem, contudo, apresentar um
quadro legal oltemotivo ao desenvolvimento de um sistema coerente de
saúde mentol.
Acresce ainda que o Decreto-Lei n°127/92 se revela significativamente
desajustado do quadro organizacional definido no Estatuto do Serviço
Nocional de Saúde, ao criar órgãos com funções de definição e execução do
Política de Saúde Mental o nível regional, não coincidentes com a divisão territoriol do país, estabelecido pelo referido EstaMo, em regiões de Saúde.

4.. No seu Capítulo III, o Lei de Saúde Mental enquadro o "Trotamento e
internamento dos doentes mentais".
Aqui se estabelecem dois tipos de internamento - o internamento em regime
aberto e o internamento em regime fechado -, "conforme sejam ou não
reconhecidos ao internado os garantias normais dos admitidos em hospitais
comuns, em especial o direito do saído" (Base XXII). Éesta restrição à liberdade que caracteriza, no sua essência, o internamento em regime fechado,
embora este se projecte igualmente, poro além do mais, sobre o imposição
do trotamento que o acompanha e justifico.
O internamento em regime fechado tem como pressupostros o existência de
uma doença ou anomalia mental e a necessidade de imposição deste tipo
de regime.
Necessidade, "pelo carácter perigoso ou onti-social do internando, ou
pelo sua oposição injustificado, actual ou eventual, a um internamento
considerado meio presumivelmente eficaz de debelar um estado de
espírito anormal, grave e prejudicial ao doente naquele momento ou na
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ainda recomendável que a legislação
especificasse critérios para a doença mental abrangida pelo Internamento Compulsivo, dada a controvérsia existente em relação, por exemplo, às "toxicodependências" e às "perturbações da personalidade". Tal explicitação teria de passar, necessariamente, pelo contributo técnico da
Psiquiatria.
Mos o confronto de diversas posições ou
ideologias é tido por este colégio como

óbvio, necessano e
saudável pelo que
toda e qualquer crítica não pode ser
lida como malévola
ou como sinal de
falto de informação.
As diferentes posições, de formo sucinto, acabam por
se traduzir em duas
opções quanto ao
modelo que regulomenta o Internamento Compulsivo:
o modelo administrativo, como por
exemplo no Ingla terra e na França,
em que aquela deCISao é de um
órgão nã~ judicial e o modelo judicial que
parte de uma prévia decisão judicial. A
tendência Europeia vai no sentido de
alguma judicialização dos Internamentos
Compulsivos e· com o argumento da compatibilização com o ordenamento jurídico
nacional a dual proposta opta claramente
pelo modelo judicial, seguindo de perto a
Lei Belga que é talvez a mais "tutoria!" de
toda a Europa Ocidental.
Considera este Colégio que o Modelo

sua provável evolução" (Base YXV, n°3).

5. ALei da Saúde Mental foi publicada na vigência da Constituição Política
da República Portuguesa de 1933, a qual conferia o direito de "não ser privado da liberdade pessoal nem preso preven ·vamente salvo nos casos e termos previstos nos §§ 3° e 4°" (artigo 8°,n°8). Decorria deste último parágrafo, que "fora dos cosas de flagrante delito, o prisão em cadeia pública
ou detenção em domicílio privado ou estabelecimento de alienados só
poderá ser levada a efeito mediante ordem por escrito da autoridade judicial ou de outras autoridades expressamente indicadas na lei, donde constem os fundamentos objectivos da prisão ou detenção( ... )".
Os cidadãos podiam, assim, ser objecto de "detenção em domicnio privado
ou estabelecimento de alienados" por ordem das autoridades expressamente indicadas na lei, sem que a Constituição definisse os pressupostos
desta restrição do direito à liberdade, o que conferia amplos poderes ao
legislador ordinário.

&. Esta situação veio a ser profundamente alterada com o entrada em
vigor da Constituição do República de 1976, o que levou, consequentemente, à questão de saber se a Lei de Saúde Mental- direito ordinário anterior à entrado em vigor da Constituição- é, ou não, contrário à Constituição
ou aos princípios nela consignados (d. artigo 290°, n°2, da Constituição da
República Portuguesa;.
Reagindo à indefinição dos limites às medidos privcrtivas da liberdade que a
Constituição de 1933 permitia, o legislador constituinte adoptou o princípio

Administrativo não reúne inconvenientes e
desvantagens significativas para ser
preterido relativamente ao Modelo Judicial. Considera-o, inclusive, mais consentâneo com a defesa do direito à saúde das
pessoas e mais de acordo com a prática
clínica . Dito de outra forma, põe a ênfase
no tratamento ou na função curativa da
Psiquiatria, óbvia e implicitamente de
acordo com o estadia actual dos conhecimentos cientificas. Ao não descurar nem
subvalorizar este aspecto, adquire uma
tónica mais claramente assistencial.
Sublinha este Colégio que o Tratamento, e
não apenas o Internamento Compulsivo
de doentes mentais, deverá depender de
forma inequívoca e prioritária da avaliação clínico-psiquiátrica.
Este último ponto, tido como essencial por
este Colégio, leva a considerar que a actual
Proposta de Lei de Internamento Compulsivo, mercê do modelo escolhido e da linguagem jurídica utilizada, ainda por cima
sujeita a futuras interpretações dos múltiplos
agentes nela envolvidos, não acentua suficientemente a tónica do tratamento.
Assim sendo, no mínimo, este diploma é
susceptível de c;ríticas, sugestões e alterações, tanto nos seus pressupostos e articulado gerais como em artigos muito concretos que exmplificam a justeza das
grandes linhas aqui defendidas pelo Co-

da tipicidade das medidas restritivas da liberdade, na artigo 27° da
Constituição da República Portuguesa. De acordo com Gomes Canotilho e
Vrtal Moreira, " as restrições ao direito à liberdade, que se traduzem em
medidas de privação total ou parcial dela, só podem ser os previstos nos n°s
2 e 3 (entre as quais avulta a peno de prisão), não podendo a lei criar outras- princípio da tipicidade constitucional das medidas privcrtivas (ou restritivas) do liberdade" (GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da
Repúblico Portuguesa Anotada, Coimbra, 1993, anotação ao artigo 27°.

7. A primeira questão que o teor do artigo 27° da Constituição da
República Portuguesa suscita é a de saber se o texto constitucional permite a
privação da liberdade poro tratamento médico para individuas portadores
de anomalia psíquica, sendo a resposta, à primeira vista, negativo.
Com efeito, por um lado, o internamento de portador de anomalia psíquica
não está expressamente elencado no n°3 do artigo 27°, o que não deixa de
ser estranho quando se sabe que este artigo sofreu Manifestas influências do
artigo 5° da Convenção Europeia das Direitos do Homem em cujo n°1,
alínea e), se prevê a detenção de um alienado menta (sic); por outro, um
internamento deste tipo nem sempre se traduz na aplicação judicial de medida de segurança, uma dos formas do privação do liberdade expressamente
permitidos no n°2 do artigo 27.
Enem sempre se traduz, porque os medidos de segurança passaram o estar
constitucionalmente legitimadas apenas quando o portador de anomalia
psíquica pratique, em estado de inimputabilidade, um facto ilícito típico. Na
verdade a Constituição da República Portuguesa de 197 6, ao estender às
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Assim sen o,ari r,este é
diploma ue legisla sobre o
internamento compulsiv ecomo
tal eve ser c nsi erad erotula ,
autonomizando-o de uma real
Pr p sta de lei de Saúde ental ue
concretize e efina aPolítica nesta
área da Saúde em Portugal.
légio da Especiali dade de Psiquiatria.
Passamos a citar:
Afastou-se do texto da proposta o direito
de o internado receber visitas, que constava da redacção inicial da proposta na
alínea g) da artigo 11 °, quando é certo
que o afastamento desse direito pode
condicionar fortemente a possibilidade de
controlo por terceiros ou familiares da
necessidade de se manter o internamento.
No artigo 12° ao hierarquizar os seus
números um e dois privileg ia " .. .a situação de perigo para bens jurídicos .. ." relativamente à " ... ausência de tratamento
que sign ifica deterioração do ... estado .. ."
do doente e no artigo 22° referindo-se ao
internamento de urgência nem sequer

Aimportância política elegislativa do tematuslincouapresença oForumdeMeneres Pimentel,
Provedor Geral aBep · bllca, e de José Pinto i elro, res· eote d Forum JuSiiçae erdade.
prevê este último número dois do mesmo
artigo 12°, assim menosprezando a
necessidade do tratamento. No artigo
14°, ao referir-se à instrução do processo
pelo juiz, não obriga à existência de
relatório clinico psiquiátrico, remetendo-o
para um "sempre que possível ... " e nos
artigos 18° e19° que regulamentam a
sessão con junta, como passo imprescindível do processo normal de internamento compulsivo, não está expressa a
presença obrigatória do psiquiatra que fez
a ava liação para internamento compulsivo. Tudo isto se pode traduzir na substimação da ava liação clínico-psiquiátrica .
O artigo 23°, ao dar prioridade às autoridades policiais para " ... detenção e con-

medidas de segurança o princípio da legalidade (artigo 29°) veio pôr cobro
às denominadas medidas de segurança pré-delituais, aquelas que se fundamentam num mero estado de perigosidade criminal, prescindindo do
pressuposto da prática de um fado ilícito típico (d. MARIA JOÃO ANTUNES,
O internamento de imputáveis em estabelecimentos destinados a inimputáveis, Coimbra, 1993, pp.11 Oe ss.).
Para além do mais o internamento compulsivo previsto na Lei da Saúde
Mental não tem sequer, verdadeiramente, a natureza de uma medida de
segurança, mas sim de uma medido assistencial de natureza administrativa, desde logo porque não é pressuposto da sua imposição do existência de um estado de perigosidade. Sobretudo no que loca aos internamentos de urgência estamos até perante verdode1ros medidos de polícia,
podendo estar desta forma salvaguardada a constitucionalidade deste
tipo de internamentos, por apelo ao artigo 272° da Constituição da
República Portuguesa.
No entanto, contra este entendimento, a informação da Secretária de Estado
da Saúde, transmitida pela Circular n°2144, da Procuradoria da República
do Porto, de 19 de Julho de 1977, atribuiu ao internamento em regime
fechado a natureza de medida de segurança, pelo que se pronunciou no
sentido de se manter em vigor, quanto a este ponto, a Lei da Saúde Mental:
o internamento em regime fechado é uma privação total da liberdade em
consequência de aplicação judicial de medida de segurança (artigo 27°,
n°2, parte final, do Constituição da República Portuguesa). E o mesmo
entendimento foi subscrito pelo Acórdão da Relação do Porto, de 28 de
Fevereiro de 1984.

liD
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dução do portador de anomalia psíquica
ao estabelecimento ... ", relativamente às
autoridades de Saúde Pública, não consegue precaver o esgotamento dos recursos técnicos .
No artigo 24° prevê-se que quando o
internado tenha sido detido por determinação da autoridade policial, será o internado apresentado "em acto segu ido à
detenção no estabelecimento com urgência psiquátrica mais próximo do local
onde a detenção tenha lugar". Essa norma não é de execução fácil, não só atendendo à indefinição do prazo de cumprimento do tal "acto seguido", mas também, porque, atendendo aos meios que
os agentes policiais dispõem e à distância

8. Ora e ainda que se defenda a possibilidade de a ordem jurídica portuguesa comportar medidas de segurança pré-delituais, esta categoria não
esgota situações de internamento em regime fechado previstas na Lei da
Saúde Mental, pois nem todas têm como pressuposto a existência de um
estado de perigosidade.
Mas, para além do mais, esta Lei atribui a autoridades administrativas a
competência para decidir o internamento, o que contraria, desde logo o artigo 27°, n°2, parte final, da Constituição da República Portuguesa, quando
impõe que a privatização da liberdade ocorra por via de aplicação judicial
de medidas de segurança.
9. Como se diz no Despacho n°7/96, de 23 de Agosto, publicado no
Diário da República, 11 Série, de 9 de Setembro de 1996, que criou o grupo
de trabalho poro a revisão da Lei da Saúde Mental, o regime definido por
esta Lei colide, em alguns pontos, com a Constituição da República
Portuguesa, mostrando-se em geral desactualizada, nomeadamente no que
diz respeito à Mela dos direitos dos doentes mentais internados.
Na verdade, este é um dos pontos em que se nota o decurso de tempo,
muito embora a Lei de Saúde Mental até estabeleça um sistema de fiscalização das situações de internamento em regime fechado.
De todo o modo, a Lei de Saúde Mental deixa ainda espaço para mecanismos de tutela efectiva dos direitos dos internados e dos internandos,
nomeadamente para aqueles que instâncias internacionais recomendam.

'10. Impunha-se, por isso, em sede da revisão da Lei Vigente, obviar às

ORDEM DOS MÉDICOS • MARÇO 9ft

--

COlÉGIO T8MI POSIÇIO

Ainterve ção os tri unais
apareceria assim apenas como
mecanismode controlo ara
garantir s ireitos ·ndiViduais
osenti o eeVitar eventuais
internamentos abusivas.oque
está e causa éato aexcessiva
eiudicialização.
a que se pode encontrar um estabelecimento com urgência psiquiátrica .
No n°3 do Artigo 26° veio a introduzir-se
uma nova redacção da proposta a expressão "se for caso disso", admitindo-se
que o tribunal da área do detenção (que
pode não ser o competente nos termos do
artigo 30°) não comunique ao Tribunal
competente a decisão que proferir sobre o
manutenção do detenção, o que é de todo
incorrecto se se atender o que o indefinição das referências ao Tribunal do área
onde se encontra o internando pode levar
o que qualquer Tribunal, ainda que de
competência especializada em matéria totalmente diferente, ou até um Tribunal de
turno, decido o manutenção do detenção.

Impunha-se pois uma maior clarificação
de qual o Tribunal que pode decidir sobre
a emissão do mandato de detenção e de
condução do internado e pode deliberar
sobre a manutenção da detenção nos
casos de detenção por agentes policiais.
De facto a decisão de Tratamento Compulsivo nõo se pode bastar como critério
médico até pelo principio da proporcionalidade do perigo, atribuição do Juiz.
Um Modelo que assentasse exclusivamente no critério médico era susceptível
de abuso psiquiátrico. Logo não se questiona a existência de um mecanismo jurídico. Só que este deveria ser essencialmente confirmatório, de controle ou de recurso. A intervenção dos tribunais apare-

dificuldades observadas, adequar o conteúdo normativo aos princípios constitucionais, actualizar o ordenamento jurídico aos ganhos evolutivos da
psiquiatria e, sendo caso disso, inovar em soluções que tivessem em conta
a eficácia que se pretende de um sistema.

cerio assim apenas como mecanismo de
controle para garantir dos direitos individuais no sentido de evitar eventuais internamentos abusivas. O que está em couso
é o formo excessivo de judiciolizoção.
Quanto o este excesso de judiciolizoção/burocrotizoção, atende-se no complexidade e morosidade dos processos
judiciais defendidos, apontando no sentido do inoperocionolidode - vejam-se os
prazos indicados poro os diferentes passos do processo, o obrigatoriedade de
sessão conjunto para se poder efectivar o
internamento e até o figuro do defensor
oficiosos num alheamento dos reais
condições materiais, organizativos e técni cos com o risco de ferir de completa

de Saúde Mental: Dez Princípios Básicos, 1996); os que encontraram consagração em soluções de direito comparado, designadamente na Lei Belga,
de 26 de Junho de 1990 e na Lei Francesa, de 27 de Junho de 1990; e ainda
os princípios decorrentes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e
da Constituição da República Portuguesa.

"1"1. Assim, a alteração legislativa ao quadro normativa da prestação de
cuidados de saúde mental, dos direitos dos utentes destes serviços e do
tratamento e internamento compulsivo das pessoas afectadas por doença
mental, quadro esse até agora conformado pela Lei da Saúde Mental, leva
em linha de conta por um lado a evolução da psiquiatria e saúde mental e,
por outro, uma série de princípios de natureza jurídica e organizacional que
gozam de consenso no plano nacional e internacional.
No que diz respeito à evolução da psiquiatria, esteve sempre presente a sua
maior capacidade de intervenção, nomeadamente a nível terapêutico e
organizativo, o que permite necessariamente modalidades mais simples,
mais eficazes e menos prolongadas de tratamento (psicofarmacológicas,
psicoterapêuticas e psicossociais).
Quanto aos princípios jurídicos, são eles os formulados em órgãos internacionais -Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (Recomendação
818 (1977) e Recomendação 1235 (1994), Comité de Ministros do
Conselho da Europa (Recomendação n°R (83) 2), Assembleia Geral das
Nações Unidas (Resolução 46/119, de 17 de Dezembro de 1991 ), Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem (Decisão Winterwerp v. The Netherland, de
24 de Outubro de 1979 e a Decisão X v. United Kingdom, de 5 de
Novembro de 1981) e a Organização Mundial de Saúde (Lei dos Cuidados

"12. Um aspecto essencial das concepções modernas de Saúde Mental
consiste na necessidade de evitar a segregação das pessoas afectadas por
doença mental e de facilitar a sua reabilitação e inserção social.
Seguindo as recomendações das Nações Unidas (Resolução 46/119, de 17
de Dezembro de 1991) e da Organização Mundial de Saúde (Lei de
Cuidados de Saúde Mental: Dez Princípios Básicos, de 1996), reiativamente
a este aspecto, incluem-se, entre os princípios gerais de política de saúde
mental, a promoção prioritária de prestação de cuidados de saúde mental a
nível da comunidade, a prestação destes cuidados no meio menos restritivo
possível e o tratamento de doentes mentais em regime de internamento tendencialmente em hospitais gerais. Igual fundamentação preside à inclusão
da directriz que estabelece a prestação de cuidados a doentes que careçam
de reabilitação psicossocial, preferencialmente em centros de dia e estruturas
residenciais inseridas na comunidade e adaptadas ao grau específico de
autonomia dos doentes.
Consagra-se, em termos gerais, a possibilidade de comparticipação nos
encargos com os serviços prestados no âmbito da reabilitação e inserção
social, apoio residencial e reinserção profissional.
O envolvimento dos utentes, profissionais de saúde mental, subsistemas de
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ineficácia a actual proposta. O outro risco
previsível terá a ver com o facto de os
psiquiatras, no seu dia a dia clinico, poderem sentir que estes procedimentos são
contrários à sua forma habitual de lidar
com estas situações. Daí poder resultar
um recuo na aplicação da Lei e do Tratamento Compulsivo.
Tal facto aconselha outras modificações
no sentido duma maior operacionalização
e eficácia dos procedimentos de forma a
contribuir sempre para a melhor bem
estar do doente e Ioga paro a melhor
defesa do seu direito à saúde.
Esta judicialização poderá funcionar ainda
como estigma social e psicológico revitimizando uma pessoa que já é portadora
de uma doença só por si estigmatizante.
O que interessa preservar é um equilíbrio
que exclua quer a psiquiatrização quer a
judicialização excessivas. O que se deve
pretender é a garantia e harmonização
dos direitos individuais, nomeadamente
do direito à saúde e do direito Àliberdade
e um equilíbrio entre operacionalidade
das intervenções/eficácia das resoluções e
o evitar do eventual abuso, que contudo
não tem caracterizado a prática psiquiátrica portuguesa.
• Por último, pese embora ser uma questão aparentemente "fechada", já que foi
votada e aprovada a alteração ao artigo

27° da Constituição Portuguesa, ficará em
aberto o facto de se considerar o internamento compulsivo essencialmente como
"simples" privação da liberdade/medida
de segurança, logo da alçada penal.
Repare-se que ao considerar-se o Internamento Compulsivo de doentes mentais
como uma excepção ao direito à liberdade, se lhe pode atribuir um carácter criminal, respondendo mais às necessidades
de protecção da sociedade civil do que
aos interesses dos doentes. Isto pode resultar no reforço da imagem pública do
doente mental como "louco perigoso",
necessitando, acima de tudo, de uma medida de segura nça.
• Em conclusão propõem-se:
- Dar prioridade, no debate, regulamentação, votação e aprovação, a uma efectiva Lei de Saúde Mental face à constatada necessidade de revisão nesta matéria.
O enqua~ramento terá de ser fornecido
pela Lei de Bases da Saúde mas a Saúde
Mental encerra aspectos particulares que
merecem um tratamento diferenciado.
O Colégio da Especialidade de Psiquiatria
não abdica désta discussão e da sua contribuição, recusando-se a que se possa
repetir uma condução de processo de
debate público semelhante ao que acon teceu com a actual proposta em análise
que efermou de prazos manifestamente

saúde, departamentos governamentais com áreas de actuação conexa e
outras entidades constitui actualmente uma contribuição indispensável poro
o eficaz funcionamento do sistema de saúde mental. Com vista a garantir o
referido envolvimento, prevê-se a criação de um Conselho Nacional de
Saúde Mental, órgão de consulta do Governo, com composição, competências e normas de funcionamento a definir através de Decreto-Lei.

113. A Lei de Bases da Saúde- Lei n°48/90- estabelece o estaMo dos
utentes do Sistema de Saúde, definindo os respectivos direitos e deveres. A
natureza específica das doenças mentais, as suas repercuções a nível das
capacidades de auto-determinação de quem os sofre, bem como as implicações particulares dos tratamentos psiquiátricos, obrigam, contudo, o que
outros direitos e deveres sejam assegurados aos doentes mentais para além
dos já considerados na Lei n°48/90.
Especialmente importantes neste domínio são as recomendações que constam da Resolução 46/119, de 1991, da Assembleia Geral da Nações
Unidos e do Documento da Organização Mundial de Saúde "Lei dos
Cuidados de Saúde Mentol: Dez Princípios Básicos", de 1996, bem como os
princípios consensualmente acolhidos na legislação de outros países
Europeus.
Deve, assim, ser consagrado o direito dos utentes do serviço de saúde mentol o ser informados, de uma forma adequado, dos direitos que lhe assistem,
bem como dos planos terapêuticos que lhes são propostos. Reconhece-se o
direito a receber tratamento e protecção e o direito à decisão de receber ou
recusar os intervenções diagnosticas e terapêuticas prescritas, salvo quando
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insuficientes. Este debate deverá incluir
também propostas ou sugestões feitas por
IPSS e outras associações de doentes e
familiares, da área da Saúde Mental.
- Considerar o actual diploma meramente
como Lei do Tratamento Compulsivo com
as modificações daí decorrentes, no sentido da clarificação da debate referido no
ponto anterior e tido como prioritário.
- Rever e reformular a forma de Judicialização/Burocratização que a actual Proposta
prevê quanto aos Internamentos Compulsivos, considera como excessiva. Pese embora a decisão de tratamento compulsivo
não se esgotar como um critério médico e a
exclusividade desse mesmo critério poder
levar a abusos psiquiátricos, a forma de
Judicialização pode ser diferente aparecendo o papel do Juiz fundamentalmente
como de controle, garantia ou recurso.
- Rever e reformular alguns aspectos já
enunciados, com tradução em articu lado
concreto, que se prendem no essencial
com a diluição da importância da tónica
assistencial e da avaliação clinica, com
desvalorização e burocratização do papel
do psiquiatra.
- Ser necessário garantir e harmonizar de
forma mais equilibrada o tratamento, os
direitos individuais e a não estigmatização
do doente versus as necessidades de
"segurança" da sociedade. •

for coso de internamento compulsivo ou em situações de urgência em que o
não intervenção criaria riscos comprovados para o próprio ou poro terceiros.
Relativamente a esta última questão a proposta de lei estabelece, como
norma, o consentimento prévio e informado do doente, ou o seu representante legal, em casos de menores ou que não possuam o discernimento
necessário paro avaliar o sentido e alcance do consentimento.
De acordo com as recomendações dos organismos internacionais, a electroconvulsivoterapia e a psicocirurgia merecem uma regulamentação mais
exigente. Opta-se, no coso do primeira, por condicionar o sua aplicação ao
prévio consentimento escrito do doente ou do seu representante legal em
caso de incapacidade daquele, fórmula que assegura uma mais cloro
adesão à proposta terapêutica, sem que tal dificulte de forma significativo a
suo concretização. No caso da psicocirurgia, exige-se, para além do consentimento escrito do doente, o parecer escrito de dois psiquiatras designados pelo Conselho Nacional de Saúde Mental, norma que parece plenomente justificada pelas eventuais repercusspes deste tipo de intervenção a
nível do integridade psíquica do doente.
Avulnerabilidade particular dos utentes dos serviços de saúde mental a situações que possam comprometer a dignidade da pessoa humana justifico, ai
como é também recomendado pelos organismos internacionais, uma consagração expressa de outros direitos, que são igualmente contemplados. É
o caso direito a aceitar ou recusar a participação em investigações, ensaios
clínicos ou actividades de formação; do direito a usufruir as condições dignas de vida e privacidade em serviços de internamento e estruturas residen-
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onue disseram os par idos
na em leia a epíblica
Deputado Alberto Marques

... esta proposta de lei trata-se de um
documento que abarca os principais
problemas da saúde mental carenciados
de revisão legislativa, como, por exemplo,
as bases da organização dos serviços, os
direitos dos doentes, a regulamentação
do internamento e tratamento compulsivos."
"... é obrigação da sociedade apoiar as
pessoas que são vítimas de s9úde mental
e apoiá-las com dignidade. E esse o verdadeiro sentido da presente iniciativa do
Governo."

internamento compulsivo, vemos que é
aqui patenteado - conforme disse o Sr.
Deputado do PCP - não um excesso de
judicialização mas mais uma desconfiança em relação à classe médica."

ais, privilegiando a rigidez da judicialização e discriminação do doente mental,
esquecendo que este doente é apenas um
doente, com os mesmos direitos e deveres
dos outros doentes."

Deputado Jorge Roque Cunha

PCP~

"Falta... q esta proposta uma vJsao
humanizada que concilie a urgência assistencial com o necessário controlo judicial,
que garante a protecção jurídica do doente e que nos garanta que o parecer médico é vinculativo."

~

Deputado Moura e Silva

"Trata-se de uma proposta de lei desequilibrada em relação às necessidades soei-

Deputado Paulo Mendo

"... , o importante é saber como vamos
tratar urgentemente um doente que
perdeu a liberdade de dizer que não se
quer tratar. {... ) Agora, com esta proposta
de lei dão-me a protecção jurídica e, se
quisermos, até a protecção patrimonial do
doente mental, mas a resolução fundamental - que é a de decidir como tratar
uma pessoa em situação aguda, quando
não pode ser ela a decidir - não está
expressa em termos que considero essenciais, que é o de tratar-se de uma decisão
médica."
Deputado Luís Nobre

"... mas o que é mais importante é saber
se as normas que são ora propostas são
as mais adequadas- uma coisa é a compatibilização e outra coisa é a sua adequabilidade. Em todo o procedimento do

Deputado Bernardino Soares

"Esta proposta, para além do mais, traduz
uma vontade de que a participação dos
médicos, dos psiquiatras, seja bastante
fraca; desde logo, pelo exemplo paradigmático de que, na audiência em que se
avalia toda a situação do possível internando, não é obrigatória a presença da
parte clínica, ao contrário, até, do que a
lei belga- onde esta proposta, nalgumas,
bastantes, disposições se inspira - prevê,
apesar de ter também uma orientação
judicializante."

S AÚ OE
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INTERNAMENTO COMPUlSIVO
PRIVAÇÃO DE liBERDADE
Ainda não foi descoberto processo de lidar satisfatoriamente com aloucura,
no sentido terapêutico, em todas as circunstâncias.

Em situações muito graves, quando o
doente recusa o tratamento, torna-se às
vezes necessário proceder em contenção e
privá-lo temporariamente da liberdade.
Esta faceta deprimente elabora-se na
esperança do que é permitido supor: dentro de poucas décadas não será certamente assim.

Jaime Milheiro
I Ésempre o tratamento que se pretende.
A grosseria do ataque à pessoa doente
parece justificada pela recusa, aos olhos
de quem sente e trabalha. Ausências de
lucidez e discernidade constituiem a
doença em si, mal encaminhando juízos.
Quando há riscos sérios, definidos, para o
próprio ou para os outros, a cultura oci-

dental a que pertencemos, apesar de tudo
a mais avançada que a humanidade já
produziu , pratica esses internamentos
psiquiátricos compulsivos. Para tratamento. Em todos os países. Em último recurso,
quando tudo falhou.

Este facto leva nta fantasmas e temores,
servindo admiravelmente expressões
panfletárias que ninguém de,bom senso
e conhecedor pode avalizar. E certo também que, do seu uso e abuso, se construiu a parte mais negra da história da
Psiquiatria. Todos sabemos como os
doentes mentais têm sido cronicamente
abusados, excluídos, humilhados. Como
foram considerados seres humanos que
leriam deixado de o ser. Como foram
internados sem regra, iso lados, destruídos, absolutamente coarctados do mínimo de liberdade pessoal . Sabemos também como ainda hoje sobrevivem largas
centenas de pessoas nos hospitais
Psiquiátricos tradicionais, internados há

ciais; do direito a comunicar com o exterior e a receber visitas; e da direito
a receber justa remuneração pelas actividades ou serviços prestados.
Finalmente, com base na dificuldade de auto-determinação frequentemente
sentido pelas pessoas afectadas de doença mental, estabelece-se o direito
destas a receber apoio no exercício dos direitos de reclamação e queixa
atribuídos pela Lei de Bases da Saúde aos utentes dos serviços de saúde.
Assegura-se, assim, a superação dos actuais constrangimentos legais ao
desenvolvimento de dispositivos de cuidados indispensáveis ao acesso a
uma autonomização progressiva de um número muito significativo de
doentes institucionalizados em serviços psiquiátricos.

46/119, da Assembleia Geral da Nações Unidas, de 17 de Dezembro de
1991. No sentido desta opção vai também o disposto na Lei Belga e na Lei
Francesa.
Um dos direitos expressamente consagrado é o direito de votar, o exercer
nos termos da lei. Reconhecendo-se, porém, a este propósito, a necessidade
de rever a legislação eleitoral no que diz respeito à capacidade eleitoral.
O significado daquele reconhecimento e desta expressão é relevante,
porquanto importa que o portador do anomalia psíquica não seja tomado
com uma copitis diminutio, ipso facto, em zonas da sua cidadania que
devem, pelo contrário, ser protegidas.

"14- A normatividade relativa ao internamento compulsivo pauta-se, em
primeira linha e par forma imanente a todo o diploma, pelo princípio da
plenitude dos direitos fundamentais, o mesmo é dizer que as restrições aos
direitos fundamentais decorrentes do internamento compulsivo são as estritamente necessários e adequadas à efectividade do tratamento e à segurança e normalidade do funcionamento do estabelecimento. Solução que
vai ao encontro do consagrado na Constitução da República Portuguesa no
artigo 30°, n°5.

"16. Nesta linha, o internamento compulsivo respeita o princípio da proporcionalidade em sentido amplo: a privação da liberdade limita-se ao
necessário poro salvaguardo de bens jurídicos constitucionalmente protegidos (d. artigo 18°, n°2, do Constituição do Repúblico Portuguesa). Ao elegerse como critério de intervenção o perigo paro bens jurídicos, restringe-se
necessariamente o possibilidade de internamento compulsivo, no medido
em que ele está legitimado apenas quando haja o perigo de "lesão insuportável dos condições comunitários essenciais de livre realização e desenvolvimento de cada homem • (Figueiredo Dias, "Os novos rumos do palftica
criminal e o direito penal português do futuro", Revista do Ordem dos
Advogados, 1983, p.13), com o vantagem ainda de claramente se excluírem
os internamentos com fundamentos em perigo paro valores morais, religiosos, políticos ou outros, o que não se coadunaria nunca com um Estado
de direito secular e plural como é o nosso (d. o Recomendação n°R (83) 2

"15. Na sequência exprimem-se, desde logo, alguns desses direitos fundamentais quer o portador da anomalia psíquica seja "internado" ou "internado", observando-se assim as Recomendações 818 (1977) e 1235 (1994)
da Assembleia Parlamenlar do Conselho da Europa, a Recomendação n°R
(83) 2, do Comité de Ministros do Conselho da Europa e a Resolução
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regular. Tra nspa recer, humanizar, mudar
a história, estimar a vi da, são desígnios
habituais. Mas é precisa avançar. Urge
dese ncadear meca nismos, distribuir
com petências, evitar repetições. Legislar
garantias não emba raça a virtude onde
ela estiver; fo rtalece-a
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20 ou 30 anos, que nem sequer conhecem os direitos que lhes pertencem.
Nunca ninguém sequer lhos referiu. Que
foram sempre conduzidos num registo
que dispõe do poder imenso de compulsivamente eternizar o internamento,
mesmo sem nunca menc1onar essas
palavras. Como se fosse tudo natural!
Onde não existe qualquer mecanismo
de exercício do contraditório, nem qualquer hipótese de verificação externa e

Nesta cultura de rigor no fim do século YJ., onde as direitos e liberdades dos
cidadãos são constantemente discutidos
ao milímetro e aperfeiçoados, os doentes
mentais não podem restar de fora. Nem
deixados ao sabor de "boas pessoas" e
amadorismos.
A contenção de finalidade terapêutica e o
internamento compulsivo implicam privação de liberdade no sentido mais elementar da expressão. Colocados intramuros, sem poder sair, o doente move-se
apenas dentro da instituição, de porta
fechada à chave, onde foi colocado de
contra vontade e sem culpa formada . Não
distingue correctamente a realidade nem
as regras de comportamento que os técnicos procedem acreditando que os caminhos terapêuticos o possam esclarecer,
prevendo prossecução do tratamento no
regime ambulatório mais comum. Mas
será incoerente afirmar que, durante esse
tempo de internamento o doente não
esteve privado da liberdade, até porque

do Comité de Ministros do Conselho da Europa).
Aquele princípio da proporcionalidade comporto em si mesmo, nuclearmente, três outros:
Em primeiro linha, só há lugar a internamento compulsivo na falta de qualquer outra forma de efectivar o necessário tratamento, cessando logo que
cessem os fundamentos que lhe deram causa através da regra do revisão da
situação do internato - princípio da necessidade.
Para além disso, o internamento está legitimado apenas quando houver
perigo para bens jurídicos, de relevante valor, próprios ou alheios, de
natureza pessoal ou patrimonial, devendo aindo ser proporcionado ao grau
de perigo existente no caso e ao bem jurídico em causa - princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Neste sentido, vão tombem a
Recomendação 1235 (1994) da Assembleia Parlamentar do Conselho da
Europa, a recomendação n°R (83) 2, do Comité de Ministros do Conselho
da Europa e a Resolução 46/119, da Assembleia Geral das Nações Unidas,
de 17 de Dezembro de 1991.
Por outro lado, o internamento é substituído, sempre que possível, por tratamento em regime ambulatório- princípio da subsidiariedade. Éque o internamento deve ser a última ratio, tal como decorre, para casos análogos, do
disposto no artigo 30°, n°2, da Constituição da República Portuguesa e tal
como se acolhe ainda no Código de Processo Penal (artigos 193°, n°2 e
202°, n°l) e no Código Penal (artigos 70° e 98°).
Apontam também para esta solução do carácter subsidiário do internamento, os progressos terapêuticos ao longo da últimas décadas, permitindo uma
ma1or eficácia no tratamento e melhoria de prognóstico, o que consequen-

essa situação implica posicionamentos e
jurisdição adequada .
Já repararam que, mais tarde ou mais
cedo, os doentes mentais vão começar a
reclamar?
III Surgem apesar disso, em contestação à proposta de Lei de Saúde Mental
presente na Assembleia da República,
teorias ou malabarismos de linguagem
que tentam negar a existência dessa privação. Tentam filosoficamente iludir,
descuidando as notas sorridentes de
quem ouve . Aparentemente indignados,
uns poucos psiquiatras argumentam
contra a recente revisão do artigo 27 da
Constituição, porque nas excepções aos
direitos à liberdade e à segurança dos
cidadãos, passou a constar uma alínea
que contempla esse facto indisfarcavel
de o doente internado compulsivamente
ficar privado de liberdade. Alínea acrescentada para clarificar e tornar possível
regulamentação dessas situações em
que os doentes estão mais desprotegidos. No dizer deles, não haveria privação de liberdade, e, além disso, a
alínea deveria ser deitada fora porque
estaria em má companhia no texto constitucional. Trata-se de uma argumentação de forte originalidade .
Entre os peritos da comissão de revisão

cio a maior frequência do tratamento em regime ambulatório.
O internamento compulsivo pode ainda ter lugar quando exista uma anomalia psíquica grave e a ausência de tratamento deteriore de forma acentuada o estado de saúde do portador daquele anomalia colocando em perigo a sua vida ou integridade física e aquele não o discernimento necessário
para avaliar o sentido e alcance do consentimento. Solução que está hoje
prevista na Base '!X:-1, n°3, da Lei de Saúde Mental e que é defendida na
Recomendação n°R (83) 2, do Comité de Ministros do Conselho da Europa
e na Resolução 46/119 da Assembleia Geral das Noções Unidas, de 17 de
Dezembro de 1991.

'17. Reconhece-se que a necessidade do internamento perpassa em
primeira linha por uma apreciação médica quer no processa normal quer
no processo de urgência. Nisto residindo o princípio da fundamentação clínico-psiquiátrica, ao exigir-se sempre uma avaliação clínico-psiquiátrica, a
quol é imprescindível para a decisão sobre o internamento.
Este avaliação destina-se desde logo a averiguar da existência de umo
anomalia psíquica grave. Ao usar o conceito de "anomalia psíquica" optouse por um conceito suficientemente genérico, cobrindo um vasto leque de
entidades psicopatológicas dissemelhantes lendo por denominador comum
uma perturbação do funcionamento ps1quico que requer tratamento especializado.
Anote-se finalmente que o conceito utilizado é também o da Constituição da
República Portuguesa (artigo 30, n°2), o do Código Penal (artigos 20°, 91°
e 104°), o do Código de Processo Penal (artigo 202°) e o do Código Civil
(artigo 138°), no sentido de uniformização dos conceitos utilizados pela lei.
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constitucional ninguém discordou. Tive o
privilégio de escutar ilustres juristas e
constitucionalistas, que nem duvidaram
da bondade dessa alínea, nem da sua inserção naquele local do texto por eles
próprios preconizado. "Privação de liberdade" está juridicamente correcto na expressão, no conceito, no texto e no facto .
Segundo eles. Mas, discutem-no agora
alguns psiquiatras, aventurando esforços
em terrenos onde, presume-se, a sua
competência não será a melhor. E logorreiam códigos, tribunais, judicialidades ...
é difícil não experimentar um certo desconforto.
Aprofundar o conhecimento psicológico
da liberdade como sentimento, discutir
o lugar que ela ocupa na realidade
interna de cada um, são temas interessantíssimos que me agradam sobremaneira. Infelizmente, não é disso que
estamos a cuidar. Neste contexto, igualmente interessa pouco malbaratar
energias discutindo o conceito medieval
de livre arbítrio . A realidade que o
internamento priva não é a mesma que
a doença prejudicou . Confundir liberdade externa com liberdade interna ,
não separar uma da outra, caracteriza
a psicose que queremos tratar. Os
doentes sobrepõem-nas . Os psiquiatras
não , obviamente .

IV No texto da proposta de Lei obriga-se uma avaliação clínica-psiquiátrica prévia que devidamente a fund amente. A privação de liberdade releva
da esfera judicial, como não podia
deixar de ser num estado organizado e
transparente. Por isso, o internamento
compulsivo, diagn osticado e avan çado
medicamente, terá de ser confirmado e
processado no aparelho judicial. Só ele
tem competências para o fazer nos
ordenamentos ju rídicos civili zados.
Função que em nada altera ou contamina as medidas assistenciais; confirma-as e ocupa-se delas burocraticamente, não as substitui . Que alívio,
dirão os psiquiatras mais avisados,
quando verdadeiramente centrados no
doente e na arte de curar, virem retirarse-lhe da preocupação artefactos e
memórias de práticas bem angustiantes. Que serão entregues a outros!
Escovar poeiras da Psiquiatria só pode
acontecer na verdade do discurso. Ultrapassar estigmas, remover hipocrisias,
abrir esconderijos, é tarefa que nos compete. A mais ninguém. Em matéria tão
dramática ganharemos crédito se não
tivermos medo das palavras. Só dessa
maneira será possível fazer respeitar os
doentes e conferir-lhes os direitos e liberdades sonegadas ao longo dos tempos. E

"18. O processo de internamento é um processo judicial, que culmina
numa decisão obtida com observância de um pnncipio amplo de audição.
Neste particular segue-se a Recomendação da Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa 818 (1977).
O princípio da judiciolidade foi também adoptado na internamento de
urgência: por um lodo, relevou-se o comando constitucional de validaçâo
judicial da privação da liberdade, no prazo máximo de 48 horas (artigo 28°,
n°1, da Constituição da República Portuguesa); por outro consagrou-se o
regra do reenvio para o processo normal.
As situações de urgência, revestindo especialidades pela sua natureza,
impõem que se actue de forma expedita, sem que no entanto, se diminuam
as garantias consagradas paro o processo normal.

"19. Estes procedimentos caracterizam-se pela informalidade - da
qual é exemplo maior a sessão conjunta, onde impera o princípio da
oralidade -encontrando-se dotados de mecanismos que lhe conferem
eficácia. A este propósito se pode destacar a possibilidade de ser emitido mondado de condução paro assegurar a presença do internando
na avaliação clínico-psiquiátrica. Atentas os valores que subjazem a
esta intervenção, entendeu-se ainda consignar o carácter urgente dos
processas.

20. Reconhece-se amplamente o princípio da recarribilidade das
decisões judiciais. Pode-se recorrer da decisão final, da decisão sabre o validação da privação do liberdade em casos de urgência e da decisão toma-

fazer com que nos respeitem a nós. Privar
o doente mental da li berdade, em circunstânciCJs episódicas, é absolutamente
lamentável, temos de concordar, mas
mais lamentável ainda será fazê- lo e
depois negar. Via que nem lava a alma
nem lava a história: que nada remove do
pe jorativo acumulado.
No próximo artigo, comentaremos os
princípios e procedimentos contidos na
Proposta de Lei. •

do no contexto do revisão do situação do internato. Recurso este que pode
ser dirigido o instâncias nacionais ou internacionais, designadamente ao
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (cf. artigo 25° da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem).

2"1. Consagrou-se expressamente, e de forma inovadora, o providência
do Hobeos Corpus, com o sentido de garantir efectivamente a portador de
anomalia psíquico contra eventual privação da liberdade ilegítima e abusivo (cf. artigo 31° da Constituição do República Portuguesa).
22. Contempla-se uma forte intervenção do Ministério Público, uma
vez que está, constitucional e estotuoriomente, vocacionado poro o defeso dos interesses colectivos e poro a promoção da defesa de cidadãos
desprotegidos.
Assim, confere-se-lhe legitimidade poro requerer o internamento, reconhece·se o direito de ser ouvido em todos os passas essenciais do processo e
atribui-se-lhe o direito de interpor recurso das decisões judiciais.
23. Finalmente, uma dos inovações prende-se com a criação de uma
Comissão para acompanhamento da execução do disposto no Lei quanto
ao internamento compulsivo: por um lodo, a Comissão, ao ler por função
recolher e tratar, por formo centralizada, o informação relativa à aplicação
da Lei, contribui para o boa execução da mesma. Comissão esta poro o qual
se prevê a integração de representante das associações de familiares e
utentes de saúde mentol. •

IBDEM lOS MEDICIS • MABÇO 98

-----

I

o

p

I

N I

Ã

o

UMA DEFICIÊNCIA GRAVE
DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA HOSPITAlARES
Éum trabalho gigantesco mas essencial à actividade médica.

As primeiras propostas iá estão concluídas.
F. M. Fonseca Ferreira
MÉDICO

A crítica ao funcionamento dos Serviços de Urgência hospitalares
tem-se limitado praticamente a assinalar, com grande ênfase, a
excessiva afluência de doentes aos sectores da triagem, designados de Serviços de Atendimento Permanente ou Balcões, como se
isso representasse o grande drama da assistência nacional.
Ora, para além dessa plétora de doentes em nada perturbar o
funcionamento interno dos hospitais, tal como as filas das bilheteira s em nada influenciam a exibição dos espectácu los, não é
aconselhável, como muitos pretendem, tentar desviar sistematicamente as populações para as consultas programadas, porque ·isso pode corresponder, por exemplo, a negligenciar situações como uma vertigem devida a uma hemorragia interna ou digestiva,
uma indisposição provocada por um infarto do miocárdio, ou
uma cefaleia como primeiro sina l de uma meningite ou hemorragia meníngea.

w

A aparente plétora de doentes no Atendimento Permanente dos
hospitais ou das ARS resulta sobretudo da habitual degradaçã
ou exiguidade das suas instalações, nomeadamente das sa las de
espera, da escassez de gabinetes e da carência de médicos, lacunas estas facilmente solucionáveis, com um pouco de boa vonta de. Não só não há, portanto, razões para preocupação com esses
supostos excedentes de doentes nos sectores da triagem, como
até, pelo contrário, provavelmente deveriam ser encorajados. Trata-se, simplesmente, de um mito interpretativo, inflacionado pela
comun icação socia l, sem a importância que se lhe pretende atribuir.

Aplétora das Salas de Observação lSOJ
Em contrapartida, a grande atenção e sentido de responsabilidade
da Admnistração hospita lar devia, sim, centrar-se nas actuais condições de funcionamento dos SO, para onde são
enviados os doentes em estado grave ou à espera
de internamento nas enfermarias. Estes doentes
representam cerca de 10%, ou menos, dos doentes observados em Balcão, isto é, nos hospitais de
média dimensão, à volta de 1Oa 20 doentes por
dia, grande parte dos quais em situação de em ergência médica ou cirúrgica. E, portanto no SO, e
não nos Balcões, que se situam os verdadeiros
problemas da urgência hospitalar.
Um dos grandes entraves à prestação de cuidados adequados neste sector é a enorme acumulação de patologias, por falta de vagas nas
enfermarias, transformando-o num depósito de
doentes, em vez do local apropriado e exclusivamente destinado a cuidados médicos e cirúrgicos imediatos, altamente diferenciados, críticos e decisivos.
De facto, torna-se materialmente impossível às
equipas de médicos e enfermeiros, habitualmente
já de si desfalcadas, diagnosticar e tratar correctamente e com a atenção devida os casos em estado de extrema gravidade, espalhados por um SO
a abarrotar de doentes durante as 24 horas. A
simples primeira observação dos doentes aí «estacionados», por cada equipa que entra de serviço,
costuma levar várias horas a completar-se.
Não restam, portanto, dúvidas de que esta situa-
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ção condiciona uma péssima qualidade da acção médica e de
enfermagem, responsável por numerosos casos de actuação deficiente e desajustada, com a consequente perda de vidas e
aumento injustificado da mortalidade hospitalar.
Por outro lado, estando a lotação do SO quase sempre esgotada, torna-se difícil a admissão de novos doentes vindos da triagem, obrigando este sector a recusar frequentemente o internamento de casos em situação por vezes de acentuada gravidade.
Outra consequência deste tipo de funcionamento é a elevada demora
média de internamento, devida ao facto de os médicos das enfermarias não se sentirem pressionados pela necessidade de vagas,
uma vez que os doentes chegam a permanecer semanas no SO.

A edida a e uada
Este cenário, actualmente corrente em quase todos os hospitais
nacionais, não existia, pelo menos no Banco do Hospital de S.
José, até à década de 70, mercê da metodologia aí adoptada ,
que consistia na transferência díária de todos os doentes sem indicação para permanecerem no SO, para as enfermarias, quer aí
houvesse vaga quer não. No caso de não haver vaga na enfermaria indicada, o cirurgião chefe dispunha de um carimbo com
a sigla «Arme-se cama» que afixava na papeleta e os doentes seguiam, ficando no SO apenas os que necessitavam de cuidados
espec1a1s.
Houve várias razões para suspensão deste tipo de actuação.
Em primeiro lugar, a substituição das grandes enfermarias com
lotação de cerca de 50 camas ou mais, por quartos de 3 a· 5
camas, tornou difícil utilizar camas excedentes, isto é impediu a
execução rotineira do «Arme- se cama». Depois, o ascendente
que as classes de enfermagem tomaram na gestão das enfermarias permitiu, na generalidade, a sua oposição irredutível à
existência de camas excedentárias.
Contudo, não se encontra nenhuma justificação razoável para
que os doentes com indicação de transferência para as enfermarias permaneçam no SO, por vezes no corredor deste, à espera
de vaga. Se já estão transferidos, o problema deveria ser da respectiva enfermaria e não do SO!
Uma Di recção Clínica de certo hospital emitiu há tempos uma ordem de serviço, determinando que todos os dias a equipa de saída do SO transferisse para as enfermarias respectivas, com ou
sem vaga, todos os doentes com essa indicação, permanecendo
aí apenas os doentes carentes de observação e vig ilância intensiva.
Desta decisão resultou uma certa acumulação de doentes nos corredores das enfermarias, mas também uma significativa diminuição da demora média de internamento e sobretudo uma importante melhoria da capacidade e da qualidade de actuação das
equipas do SO.
Simplesmente, a oposição da classe de enfermagem, as reclamações dos visitantes que estranhavam ver os parentes em macas
nos corredores e o alarmismo da comunicação social local que
ampliou demagogicamente esta suposta deficiência, levaram a
admnistração a suspender esta medida.
A perda escusada de vidas ou a dim inuição da capacidade de internamento dos hospitais não importam, desde que se mantenham as aparências. O que é preciso é haver poucos doentes à
espera na triagem e nenhuns nos corredores das enfermarias, para não dar mau aspecto. Que muitos doentes graves morram,
mesmo podendo salvar-se, é simplesmente encarado como seu
destino natural ! •

I

I

- - - ---

o

p

I

N I

Ã

o

OS EQUÍVOCOS DA SAÚDE
vencer a resistência do aparelho instalado
à mudança é ogrande desafio
deficiente funcionamento das estruturas,
Foi noticiado nos últimos dias, que a saúde
das dificuldades que se verificam na acessiera, no aparelho do Estado o sector que libilidade, ou na resposta aos problemas que
derava as queixas dos utentes contra o
afligem as populações.
modo co~o eram atendidos nos Serviços
Públicos. A primeira vista é, sem dúvida
Tentação fácil será atirar pedras aos médipreocupante este dado saído do chamado
cos e restantes profissionais, desculpabi"Livro Amarelo da Função Pública", mas
lizando os orgãos da administração e
gestão, instalados no aparelho burocráticonão pode ser lido de forma superficial, pois
há factores específicos que contribuem para
administrativo do Ministério da Saúde. Nas
Reis Marques·
tal situação.
várias unidades do S.N.S., que deveriam
Em primeiro lugar, o contacto dos cidadãos
estar virados para o priviligiar dos "actos
com os outros departamentos governamentais, é, esporádico,
médicos", verdadeira razão de existir dessas estruturas, há um
poucas vezes no ano os portugueses têm necessidade de ir às
enfoque nos agentes e procedimentos subsidiários dos cuidados,
finanças, à escola, ao notário, aos tribunais, à segurança social,
desvirtuando a natureza e os objectivos primeiros da rede assistencial. O que é simples, tornou-se complexo e mercê da introetc .. No entanto, a procura dos serviços de saúde é constante,
missão de mecanismos burocráticos e de "poder" em sentido lato,
envolvendo milhares de pessoas, todos os dias.
a racionalidade do sistema perdeu-se.
As atitudes são igualmente diversas. Em relação aos profissionais
de saúde, os pacientes foram estimulados desde o consulado da
Não defendemos que se devem dispensar a função de gestão e
Leonor Beleza, a terem posturas reivindicativas e exigentes,
administração dos serviços de saúde, mas ela deverá Ter uma
enquanto perante os outros funcionários e repartições o comporacção simplificadora de comportamentos, avaliadora dos resultatamento é de algum modo passivo e obediente.
dos, prospectiva das necessidades, responsabilizadora das
ineficácias, estimuladora dos ganhos em saúde.
Também o significado e os medos resultantes da doença são
As reformas anunciadas há muito tempo pela Ministra da Saúde,
imensamente maiores que as disputadas pelos atrasos e distardam em serem implantadas no terreno, e começam a surg ir
funções nas outras áreas. Outras razões podem ainda ser apontadas para explicar esta referenciada insatisfação, mas há que
afloramentos de alguma frustação das expectativas que sabiaafirmar explicitamente, uma percentagem significativa advém do
mente foram criadas. Sabendo-se que a motivação é o grande
motor das transformações, há que ter força política para romper
com as resistências do aparelho instalado e enfatizar as soluções
que tendem a centrar o sistema na pessoa necessitada.
Nesta perspectiva há que erig ir a unidade clínica como a fundamental e nuclear de todo o sistema, hierarquizando-a como
forma de a operacionalizar, responsabil izando a sua chefia e acabando com os canais para lelos de poder. São as alterações fundamentais para simplificar e clarificar o sistema, assumindo que
9s mudanças são lentas e visíveis só a médio prazo.
E verdade que têm havido muitas hesitações. No campo do
medicamento, abdicou-se da clarificação quanto aos genéricos
de marca, à propriedade da farmácia, à separação do lnfarmed
em duas agências distintas: uma para a farmácia e outra para o
medicamento.
Ainda recentemente se optou também por medidas administrativas (facilmente iludidas) quanto às convenções. Aparentemente,
as consciências ficaram sossegadas porque hipoteticamente se
deram passos na separação do sector público do convencionado.
Mera ilusão, pois o que resulta é a manutenção do statuo quo,
obrigando os notários a ma is algum trabalho com novas escrituocaso do Hospital Amadora/Sintra deve ser avaliado em termos de
ras de propriedade. Mais, abriu-se a prta aos grandes grupos
económicos que assim têm terreno livre para assalariarem os
experiência de gestão.

OS EQUIVOCOS DI SAÚDE

Pede-se àMinistra da
Saúde que seia ousada,
golpeie com energia os
tentáculos do imobilismo,
tonifique os agentes de
mudança,não ceda às
soluções aparentemente
mais fáceis.
médicos, acabando-se com uma rede de profissionais com quem
o Estado negociava as suas convenções sem grandes pressões e
sem intermediários.
Mais grave, nalguns casos vão-se perder os melhores técnicos,
foçados a deixarem o S.N.S..
Era desejável ter-se ido pelo caminho da transparência, com a
avaliação dos serviços e estabelecimento de contratos-programas,
tanto no público como no convencionado. Há contudo medidas
que se anunciam e que são positivas: o aumentar do numerus
clausus das Faculdades de Medicina, novas formas de distribuição
territorial dos jovens especialistas com manutenção do seu vinculo
contratual, valorização da nova função "Agência", avaliação de
experiências de gestão como é o caso do Hospital Amadora/Sintra, descentralização do sistema, com o acentuar da vertente
de administração local dos cuidados.
A legislação sobre o acto médico que, embora tímida e cheia de
constrangimentos, poderá ajudar a limpar o ambiente dos fal sários, dos sem escrúpulos e até esboçar um novo enquadramento funcional dos vários agentes de saúde.
Também o novo modelo retributivo dos médicos de família
poderá trazer uma nova dinâmica a esta área de cuidados, levando a um maior empenhamento dos mé9icos e iniciar-se numa
nova filosofia na administração pública . E esta a pedra de toque
essencial na "mudança necessária", que levará os serviços públi-

cos a competirem com os privados nos aspectos de eficácia, da
qualidade, da produtividade. Não estamos convencidos da
propalada ineficácia dos serviços públicos, desde que haja estímulos, motivação e uma gestão participada por objectivos contratualizados.
Épuro engano pensar-se que os defícites de utilização dos meios
disponíveis públicos, são produto da "maldade" dos médicos.
Teremos que ser rigorosos nesta avaliação, já que há facto res
como a gestão dos recursos humanos e dos equipamentos, que
mexem como numa velha filosofia dos investimentos públicos,
consagrada caricatamente "quanto mais se produzia mais se
gasta". Não basta explanar um conjunto de dados, descrever a
realidade que nos aparece, apontar simplisticamente metas arbitrárias, para deduzirmos ufanas os deficites e notificarmos aqueles que apriori pensamos culpados. A mudança faz-se com a
introdução de novas dinâmicas que possa m gerar respostas adequadas aos problemas da qualidade, da acessibi lidade e da continuidade dos cuidados.
A comunicação social chama permanentemente à ribalta os
temas de sa úde e fá-lo, porque sabe que esta representa a maior
preocupação das populações. Saibamos aproveitar o contexto
para expormos as nossas ideias, para credibilizar as noss~s propostas, para intervir de forma construtiva nas soluções. E obvio
que a exposição continuada traz desgaste, provoca confrontos,
produz inimigos, mas representa uma mais va lia que afirma as
lideranças e cria dinâmicas que os poderes burocráticos não
dominam.
Nesta encruzilhada de lógicas contraditórias em que nos encontramos, há que saber escolher o caminho e não temer os fantasmas que os aparelhos instalados vão levantando.
Pede-se à Ministra da Saúde que seja ousada, golpeie com energia os tentáculos do imobilismo, tonifique os agentes de
mudança, não ceda às soluções aparentemente mais fáceis.
As aves agoirentas andam por aí, já levantam as cabeças na disposição de se lautearem com os corpos dos vencidos. Ouço-lhes
os chilrear, vislumbro-lhes as faces . E depois comem tudo e não
deixam nada ...
• Dirigente da Ordem dos Médicos
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SESSÕES: ASAÚDE, TERÇA ÀTARDE
Tiveram início no dia 11 de Fevereiro as Sessões: "ASaúde, Terça à Tarde", tendo
oconferencista Dr. Jorge Custódio, Historiador e Investigador, falado para os
colegas presentes sobre "S. Frei Gil de Santarém - oMédico".
s. Frei Gil de samarém.11BOI~I·1265
Médico Ponuguês
da Ordem dos Pregadores
PorJorge Custódio
A revalorização histórica desta
interessante personalidade medieval, nos alvores da nacionalidade
portuguesa fez sobressair, não
apenas o pregador eminente do
ordem dominicana, como o médico (ou fisíco, como então se chamavam os médicos) medieval, tradutor de tratos de medicina islâmiCO.

Depois de um breve relance sobre
a sua vida e obra, esboçar-se-à a
suo formação escolar de acordo
com as fontes disponíveis e no
enquadramento cultural dos últimos anos do séc.XII e primeiro
quartel do sec.XIII.
Importa distinguir dois mundos
médicos no mundo civilizado ocidental. Por um lodo, o mundo islâmico centrado no Mediterrâneo,
com grandes centros de medicino
e de assistência hospitalar e por
outro a Europa feudal, onde o
medicina se encontrava circunscrita a raras escolas, coma Salerno e
na qual a medicina era olhada
com reservas pela Igreja Romana.
No período áureo da formação
médica de Frei Gil, entre 1212 e
1219, a medicina e os médicos e
as suas práticas eram contestados
pelos clérigos, a tal ponto que só
entre os pregadores de Paris se
notou uma posição contrária, embora sublimada de exercício da
medicina, que se iria repercutir
nos concílios provinciais da ordem, mesmo no período de provincialato de Frei Gil. Este antagonismo deverá compreender-se no
contexto da expansão cruzadística
dos ideais da cristandade europeia e da necessidade de conheci-

menta da cultu ra antiga e islâmica que fez promover, desde os
meados do séc.XII , autênticas escolas de intelectuais que se
responsabilizaram pela tradução
das obras médicas do mundo islâmico.
Note-se que, por exemplo, no recém reino de Portugal os próprios
reis eram assistidos por médicos
muçulmanos e judeus.
Aestadia de Frei Gil em Toledo terá de admitir-se, quer por ;er um
dos maiores centros médicos andaluzes, quer por se encontrarem
nesta cidade uma escola de tradu tores de árabe para latim, situa ção que se coaduna com os elementos conhecidos da biografia e
hagiogrofia egidiana . No realidade Frei Gil veio a traduzir para latim obras de al -Razi e de Mésue, o
Senior (o cristão nestoriana Yahua
ibn-Masawaih), obra que se encontra concluída em 1218. Assim,
o seu aprendizado realiza-se também no contexto do próprio exercício da tradução, pela convivência espiritual com a cultura médica islâmica e mediterrânica, nela
referida: cultura "infiel", na prespectiva da sua adesão aos pregadares, mas mesmo assim admissível no contexto do tratamento das
mazelas do corpo.
Faz-se uma recençõo da obra médica de Frei Gil, sua estrutu ro e
conteúdos. Analisa-se as referências médicas que dispôs e a intenção dos seus escritos, dirigidos
a estudantes e médicos, religiosos
ou não (designados por mercadores).
Verifica-se que a sua obra reflecte
as características e as temáticas
da cultura médica de então, com
algumas novidades no campo da
cirurgia, as variedades de sangrias e do conhecimento das uri-

nas, com receituário baseado, sobretudo na herbanário mediterrânico, nos óleos (azeite), em produtos do reino animal de grande valor energético (mel) e na omnipresença da água (importante a vários níveis - no receituário, nas
limpezas das enfermarias, talvez
mesmo na actividade termal, da
qual teria conhecimento da sua
juventude em Vouzela). Segundo
alguns auto res chegou a ser
professor de medicina em Paris
(Kapelli).
A sua conversão ao catolicismo,
faz reverter para a sua bagagem
teológico, os conceitos e práticas
religiosos bebidos nas obras que
traduziu e fá -lo assumir uma nova
vertente da medicina do seu tempo: a medicina espiritual. Como
médico do corpo da alma, Frei Gil
exerceu a sua profissão em Paris,
em Santarém e nos lugares onde
evangelizou ou passou, afirmando sempre que "a graça supera
infinitamente a natureza e Cristo
supera Galeno".

Mesmo, atendendo a esta nova
perspectivo, Frei Gil não se afastou das características do médico
de então, uma espécie de feiticeiro, de curandeiro e de benzedeiro, também conhecido por parteiro e reparador dos vinhos estragados (referência ao papel
atribuía aos vinagres nas mezinhas). Estas práticas geraram
uma intrínseca coabitação ideológica do santo com o diabo, que
lhe valeu a higiografias conheci das e o seu domínio iconológico
sobre o diabo.
Nas enfermarias nos conventos de
S. Domingos exerceu a sua actividade tornando-se admirado pelos
irmãos, pelo seu saber de físico e
de teólogo. Depois da sua morte
tornou-se um santo, pelos milagres que realizara em vida e pelos
que se lhe atribuíam já morto.
Mas o que eram então as religiões, senão as antecâmaras da
salvação do corpo e da alma?
Santarém, 18 de Fevereiro de 1998

Exposição de Pintura
de Paula Maria Raposo
"COMPOSIÇÕES"
Acrílico e aguarela sobre madeira, tela e papel
De 24 a 30 de Abril de 1998

Ordem dos Médicos, Av. Almirante Gago Coutinho, 151 - 1700 Lisboa

NOTICIAS

ão Geral dos Colégios
Sob a Presidência do Bastonário
da Ordem dos Médicos e com
grande afluência foi realizada
mais uma Reunião Geral das
Direcções dos Colégios da Ordem
dos Médicos, tendo sido entregue
pelo Conselho dos Colégios o
Relatório de Actividades dos
Colégios de Especialidade correspondente ao ano de 1997, onde
se espelha o grande volume de
trabalho realizado.
A reunião tinha como um dos
objectivos principais a implantação da creditação pela Ordem
Médicos dos eventos de formação médica.
O Bastonário especificou alguns
pontos essenciais em relação à
creditação dos eventos, a saber:
Creditação de Eventos:
A creditação dos eventos é da
responsabilidade do C.N.E. ou da
estrutura centro! que dele receber
responsabilidade- delegada .
A creditação contempla única e

Momento da intervenção do
Bastonário da Ordem
exclusivamente os eventos científicos, nodo tendo a ver com recertificação .
A implantação da creditação dos
eventos é realizada a titulo experimental até Dezembro de 1998.
A adesão de cada Colégio oo
projecto é facultativo.

Recomendações Terapêuticas

Foi anunciado que há colégios
que estão disponíveis para aderirem ao modelo proposto pelo
C.N.E., e outros segundo modelo
próprio de classificação, qualitativa e quantitativa dos eventos.
Aqueles que por dificuldades logísticos não decidiram aderir ao projecto nesta fose experimental poderão intervir na classificação do
evento na bose de existência ou
não de nível para receber patrocínio da Ordem dos Mé dicos.
Os Colégios que aderiram ao
projecto, aceitando o modelo proposto pelo C.N.E. vão reunir com
o Conselho de Colégios no dia 16
de Abril, para uniformizar actuações e debater detalhes práticos.
Os Colégios que tenham projectos
de creditação próprios, terão reuniões também com o Conselho de
Colégios, com vista o discutir o sua
exequibilidade.

Verificou-se também que várias
Direcções de Colégios da Especialidade se mostraram interessadas em se responsabilizar pela
redacção de Recomendações Terapêuticos em áreas científicas
da sua especialidade, tendo havido propostas de alguns novas
temas.

Titulaçãoúnica
Mais uma vez foram identificadas
algumas difículdades no nomeação dos Júris de Titulação Única e
posto à consideração do Assembleia pelo Conselho dos Colégios
uma proposta de novo figurino
paro estudo e apreciação 'em
C.N.E ..
Esta proposta, redigida após o
auscultação dos Colégios não só
tem em conta a nova realidade
da formação, que ultrapassara o
Sector Público, como as falhas
verificados nalguns detalhes do
perfil do modelo entretanto em
prática. •

NOTA DE IMPRENSA
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Mesa que presidiu aos trabalhos

Autilização humana de todo e qualquer medicamento necessita da execução
prévia de estudos detalhados com a objectivo de se observar a sua eficácia
terapêutica e simultaneamente definir a sua toxidade, permitindo estabelecer
os grous de benefício e risco que estão associados a essa utilização.
Os medicamentos utilizados no tratamento da SIDA obedecem às mesmas
regras estabelecidas para os outros medicamentos em geral, pelo que a
sua administração humana só ocorre após a definição das margens de
beneficio e risco através de estudos extensos e protocolados realizados
antes da sua introdução no mercado.
Em relação ao Virodene, desconhecemos a existência de estudos válidos e
assim a comunidade médica e científica não possui elementos que permitam concluir sobre a sua eventual eficácia terapêutica no tratamento da
SIDA. Por outro lado, sendo o composto activo um solvente já utilizado com
fins industriais, é conhecida a sua toxidade tanto sobre os sistema nervoso
central coma sobre o ffgodo, existindo mesmo suspeitas de apresentar
actividade carcinogénico.
Aausência de provas de eficácia terapêutica e o conhecimento do risco de
toxidade do Virodene constituem factores de elevada preocupação da
Ordem dos Médicos, em relação à utilização indevida daquele produto.
Relativamente ao Dr. Álvaro Alemão ou a quaisquer outros médicos eventualmente implicados na administração clandestina do produto Virodene,
até à data não deu entrada na Ordem dos Médicos qualquer queixa de
doentes, informando que o mesmo tenha sido ministrado, contudo a
Ordem dos Médicos reprova a eventual utilização deste medicamento em
Portugal e irá investigar os factos referentes às últimas notícias.
Lisboa, 18 de Março de 1998

Pei'O Conselho Nacional Executivo
O Presidente, Prof. Carlos Ribeiro

NOTICIAS

UUAUA DE MISS
Poro os devidos efeitos, informo-se que o Decreto-Lei n°25/98, de 1Ode Fevereiro, veio permitir o seguinte:
Os sujeitos passivos de IRS
residentes podem abater
10% dos montantes aplicados no aquisição ou construção de imóveis SEM RECURSO AO CRÉDITO, destinados exclusivamente o
habitação próprio e permanente ou poro efectivo e
comprovado arrendamento poro habitação permanente do arrendatário,
com o limite de 305 contos.
O valor do rendo anual
não pode exceder 8% do
capital investido. O direito
ao abatimento é válido
entre 1 de Janeiro de 1997
e 31 de Dezembro de
2001 e só pode ser exercido em relação o cada
imóvel, no ano do suo
ocupação ou no ano do
celebração do primeiro
controlo, consoante o coso.
Os sujeitos passivos de IRS
residentes podem abater
ao seu rendimento, os rendas de contrato de arrendamento paro habitação
permanente do arrendatário, desde que o valor da
renda seja igual ou inferior
ao valor do renda condicionada, olé ao limite de
500 contos por ano.
O abatimento sé é permitido poro as rendas recebidos entre 1 de Janeiro de
1997 e 31 de Dezembro
de 2001, resultantes de
contratos de arrendamento
celebrados o partir de 1 de
Janeiro de 1997, ao abrigo do Regime de Arrendamento Urbano (RAU), nos
termos do Decreto-Lei
n°324-B/90, de 15 de Outubro.

ES BElATIDI PElOS IILIIIÚIIIIS DI AMI

lança ··História para não Adormecer
A AMI- Assistência Médico Internacional - acaba de lançar "Histórias
para não adormecer", um livro que
pretende acordar as consciências
para as problemas com que se
debatem as muitas populações na
mundo, que contam apenas com a
ajuda limitada, mos valiosa, de
organizações como a AMI.
O referido livro relata histórias verídicas, vividas pelas voluntários da
citada organização em mais de dez
anos de missões de ajuda médica e
humanitária, nas mais diversas
pontas do globo.
47 dos mais de 500 voluntários que
neste período integraram missões
da AMI relatam-nos, na p~imeira
pessoa, as experiências vívidas

....n

quando tomaram o decisão de
deixar o conforto da seu país,
partindo na aventura de ajudar centenas de indivíduos que, sem o seu
auxilio, provavelmente não teriam
sobrevivido.
Dir-se-á que este ajuda não é senão
uma galo de água num oceano de
problemas sem solução. Mas
mesma assim, os médicos , enfermei ros e todos os voluntárias da
AMI continuam a acreditar que vale
a pena, e é este sentimento que se
transmite de forma inequívoca em
'Histórias para não adormecer'.
Apesar das muitas situações trág icas que se vivem em missão,
'Histórias para não adormecer' não
é um livro sensacionalista, nem

cinzento e muito menos maçudo.
Mostra-nos, acima de tudo, os contornos de felicidade que rodeiam as
realidades relatadas e, alguns dos
testemunhos ap resentam finais
felizes, revelando o lado humorístico das situações.
A edição de 'Histórias para não
adormecer' será uma fonte de
receitas que vai permitir à AMI a
prossecução do seu trabalho, mas
com este livro a AMI pretende,
sobretudo, que os seus leitores
aprendam um pouco mais sobre as
histórias da vida e, quem sabe,
nham a tornar-se voluntários
novas missões e autores de um
próximo volume deste livro de cabeceira, para não adormecer. e

de Utente d Serviço Nacional de Saúde

O Decreto Lei n°198/95 de 29 de
Julho, criou o Cartão de Utente do
Serviço Nacional de Saúde, destinado a assegurar a definição exacta da
situação do respectivo portador e a
concretização dos seus direitos.
Com a implementação do Projecto
Cartão/Sinus em 1997, iniciou-se a
requisição por parte dos utentes,
tendo sido já emitidos cerca de 500
mil cartões em toda a Região de
Saúde do Norte olé à presente data.
Tendo em conta as dúvidas que têm
surgido em relação à simbologia do
referido cartão, esclarece-se o seguinte:
Na parte frontal, encostados ao bordo direito, o cartão poderá conter
impresso de um a quatro símbolos
que significam:

Letra R - Utente com direito ao regime especial de comparticipação de
medicamentos (a validação da receita deve ser efectuada mediante a
aposição, pelos serviços prestadores
de cuidados, de etiqueta autocolante
identificadora do local de prescrição
de cor verde}.
Letra T- Utente com direito a isenção
de taxas moderadoras
Letra O - Utente com direito a outras
situações especiais de isenção
(Quando constar T e/ou O, ou não
constar nenhum, a validação do
receituário pelos Serviços Oficiais de
Saúde efectuar-se-à mediante a
aposição da etiqueta autocolante de
cor rosa}.
Letra S - Utente beneficiário de um
subsistema ou seguro de saúde (pelo

que o prescrição não deve ser efectuada em receita médica mod .
321.01.}
O Despacho do Ministério da Saúde
n°14/95, de 22 de Maio equipara,
para todos os efeitos legais, medicamentos prescritos por médicos privados ao receituário do SNS.
Aalínea a} do n°3 do referido despacho determina que na receita médica deve constar a nome do utente, o
seu número de identificação bem
como, caso exista, a menção ao
gime especial de comparticipação
medicamentos, pela que deve ser utilizado o cartão de utente no caso do
doente ser portador do mesmo. •
Ministério da Saúde
Administração Regional

de Saúde da Norte

as Médicas das Ilhas AtlânUcas
As anuais Jornadas Médicas das Ilhas
Atlânticas patrocinam o Prémio "Dr.
António Joaquim de Sousa Júnior Dr. Agostinho Cardoso - Dr. Tomás
Cervia Cobrera" que se destina a
galardoar os melhores trabalhos
sobre os lemas de Saúde elaborados
por profissionais das regiões envolvidas nas Açores, Madeira, Canári-
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as e Cabo Verde. Este prémio será
entregue na Sessão solene de abertura das 'IJN das referidas Jornadas,
que se realizam de 5 a 9 de Outubro
de 1998 em Ponta Delgada, durante
as quais serão debatidos problemas
de saúde nomeadamente no campo
da vacinação, cardiologia, patologia
osteoarticular e gástrica. Canside-

ORDEM DOS MÉDICOS • MARCO 98

rondo que este ano se comemoram
as Bodas de Prata, além da actualização dos valores do prémio-fado que
não se verificava há já alguns anos foi introduzido mais um grau que se
destina a Jovens Médicos (com menos
de dez anos de licenciatura}. Termina
a 30 de Junho de 1998 o prazo de
entrega dos trabalhos concorrentes. •

as Internacionais de Pediatria
As Jornadas Internacionais de
Pediatria terão lugar em Évora de
2 a 5 de Junho de 1998.
Com a seguinte ordem de trabalhos:

16H 15 "A saúde e a doença na
criança"

Sala C
09HOO "As urgências pediátricas
fora dos grandes centros"
15HOO Comunicações Livres

2de Junho de 1998
17HOO Sessão Solene de Abertura
0

17H30 Conferência : Prof Dr.
Maria de Lurdes Levy "50 Anos de
Pediatria em Portugal"

3de Junho de 1998

Sala A
_a9H30 Conferência: Dr. Luis Ras
~ar "Relação entre a nutrição e o
desenvolvimento cerebral"
"Estado actual da rehidratação
oro I"
15HOO "Consensos e controvérsias no tratamento da asma na
criança"
17HOO "Consensos em cardiologia pediátrico"

5de Junho de 1998
Sala A
09H30 "Síndrome nefrótico na
criança"
11 H30 "Prevenção em infecciologia pediátrico"
15HOO "Pediatria em diferentes
rotas"
17HOO "O comportamento infantil como prevenção em pediatria"
18H45 Conferência de encerramento
19H30 Encerramento das Jornadas

SalaB
09HOO "Atender adolescentes"
11 HOO "Adolescentes: na saúde e

na doença"
15HOO "Analgesia em
pediatria"
16H45 Encerramento
Sala C
09HOO "A neonatalogia
fora dos grandes centros"
15HOO Comun icações
livres"

III

Cll

a

Cll

z
o

.
a:

As sessões científicas realizam-se
na Universidade de Évora . A língua oficial é o Português, mas, na
Sa la A, existe serviço de tradução
simultânea Inglês/ Português e
vice-versa.
As reservas em hotéis devem ser
efectuada s directamente pelos
interessados, não se responsabilizando a Comissão Organizadora pelas mesmas. No entanto,
aquando da reserva, deverá ser
refe rida a qualidade de participante nas jornadas para ser proti-

PROGRAMA
cado o preço reduzido referido no
Programo.
A en trada no Co ncerto do
Tetvocal e no arraial é excl usiva e obrigatoriam ente mediante o convite pessoal fornecido
pela Organ ização dos Parti ci pantes.
Para apresentação de comuni cações livres é rigorosamente
obrigatória a inscrição nas Jornadas.
As jornadas terão o patrocínio da
Sociedade de Clínica Geral. •

SalaB
/

09HOO "Do sonho ... a realidade
dos adolescentes
11 HOO "O adolescente em situação de doença crónica"
15HOO "Do nascer ao andar"
17HOO "Crescer em harmonia"

ACTA MEDICA
PORTUGUESA

Sala C

e

09HOO "Avaliação do desenvolvimento infantil nos hospitais da zona sul"
15HOO "Comunicações livres"

.UIT\ ~lÉDlt\ PORTCGCE .\ apresenta nm novo figurino editoriallisando a formaç.'io c informaç.'io médica con

4de Junho de 1998

tínua. com di. tribuiçào gratuita a todo o· médicos in. cri to na Ordem do· ~lédico desde que no pleno u odo~ seu

Sala A

direito .

09HOO "A utilização do Ecogrofia
com doppler em cuidados intensivos neonatais"
11 H30 "Ventilação Neonatal"
15HOO "O R/ N pré-termo de
muito baixo peso.lntervenção Pré
e Pós Natal"
17HOO "Sequelas e alto risco
perinatal"

Rnista flflltlfira da Ottl mdos \ft>thro

Para receber a At'L\ ~IÉDIC.\ PORT[G[E \ bastar.í preencher o boletim e emiá lo Jlal'a a Ordem do ~lrdiros

r----------------------------------------------------------,
PORFAVOR PREENCHAEM LETRA DEIMPRENSA
N1 da Cédula _ _ __
Nome completo -------------'-'-------.,-,..---"--'-------'~
Endereço p/ correspondência
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Código Postal._ _ _ _ __

Sala B
09H30 Conferência: Prof. Dr.
Mário Cordeiro "A saúde centrada
nas pessoas"
11 HOO "Quem é responsável
pela saúde da criança?"
15HOO Conferência: Prof. Dr. Luis
Rebelo "A criança e a família"

Telefone(s) --------Especialidade: - - - - - - - - - - - - -

l' lnstituicão:
.

Cal. Profissional:------------..,:--

I

I

: Doto:__/__/__

Assinatura

L----------------------------------------------------------

NOTICIAS

de
Rastreio AnóniDJo
da Infecção VIH

Ordem dos Médicos, 17 de Abril de 1998

Programa Provisório (Sessão Plenária)
15.00 h - Abertura com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos.
15.15h - Estrutura e duração de um Programa para os Internos.
16.00h - Implementação dos Programas:
• O ponto de vista dos formadores
• A participação inter-institucional
16.45h - Avaliação de resultados e Formação Contínua.

r-----------------------------------------------------,
Bol etim de Insc ri ção

Workshop - Competência em Emergência Médico - Lisboa, Ordem dos Médicos, 17 de Abril de 1998
Nome completo _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Endereço poro correspondência -

-

Inscrição n° _ _
n° de cédula _ _ _ _ _ __

------------------

Código Postal _ _ _ _ :___ _ _ _ _ _ _ _ _ Telelone(s) _ _
Doto_

/_

/_

Assinatura - - - --

_

_

_ _ __

-------------

L-----------------------------------------------------

o (OMPOIJlH(ITO 0KAIIUCIOII1.

À semelhança do que acontece noutros países,
tornou-se necessório o criação, em Portuga l, de um
centro de rastreio anónimo da Infecção pelo VI H, de
acesso fácil e gratuito.
Com esta finalidade, foi esta belecido um protocolo
entre a Comissão Naciona l de Luta Contra a Sida
(C NLCS) e a Região de Saúde de Lisboa e Vale do
Teio (RSLVT), para a criação do Centro de Rastreio
Anónimo da Infecção pelo VIH (CRA).
O acesso ao CRA é diredo, não sendo necessária qualquer referência ou requisição médica, nem a apresentação de nenhuma identificação.
O atendimento é gratuito, confidencial e anónimo e
é assegurado por Psicólogas/os Clínicas/os, co
formação na área VIH/SIDA, que realizam o aconselhamento pré e pós-teste, quando pretendido. A
cada utente é atribuído um cartão com um número
de código, para identificação do sangue colhido e
dos resultados, que serão comunicados pessoalmente, uma semaAa depois, mediante a apresentação
daquele cartão.
Quando necessário ou solicitado, o utente poderá dispôr de apoio médico especializado no Centro, ou ser
encaminhado para outros se!Viços.
O Centro de Rastreio Anónimo da Infecção pelo VIH
está instalado no Centro de Saúde da Lapa, Rua de
S. Ciro, n° 36 (transversal à Rua de Buenos Aires e à
Rua de Sant'Ana à Lapa) e funciona de 2a a 6° feira
das l Oh às l 7h30, sem interrupção à hora do
almoço. e

o 'miO fiOICOU l PIOIITJfltlJL
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Repensar a OrdeDJ
A Revista Tempo Medicina publicou no seu
número de 9 de Março de 1998 uma notícia
em que é atribuída uma posição relativa aos
Conselhos Regionais da Ordem que nunca tive
e que muito menos tenha alguma vez expressado. Diferentemente da interpretação dada pelo
jornalista, o que afirmei é que tem havido um
esforço dos Conselhos Regionais no sentido de
haver uma política nacional da Ordem, fugindo a
um regionalismo redutor.
Para rectificação desta
notícia, enviei à Direcção
do Tempo Medicina uma
carta que clarifica esta
notícia.
Francisco Crespo

Vice-Presidente do Conselho Regional do Sul
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