EDITORIAL
J. Germano de Sousa

Independência

O

efender a independência dos médicos,é um dos principais
objectivos da Ordem dos Méd icos. E essa a obrigação
dos seus dirigentes. Por defesa dos médicos entenda-se

o respeito pe la sua capacidade técnica, o reconhecimento de
poderem decidir de acordo com a sua formação científica e de
esco lherem o caminho que entenderem ser o mais adequado
para aliviar ou eliminar o sofrimento do seu doente.

É a defesa desses va lores, a li ada 90 respeito pe las regras éticas
e deontológicas, que tem norteado a conduta dos dirigentes
desta Ordem .
São valores suficientes para que em cada acto médico, como
na prescrição de um med icamento, se respe ite o doente e não
se esqueça a responsabilidade de cada um perante os custos
do Serviço Naciona l de Saúde .
O caso da nova política do med icamento aprovada em Conselho
de M in istros é emb lemática ao introd uzir o conceito de "autorização de
dispensa", alimenta-se uma fa lsa questão. A relação de confiança médicodoente é dos va lores mais importantes do exercício da medicina e com o texto
agora aprovado, o Executivo, de forma voluntária ou não, junta -se aos que há
anos vêm fomentando uma campanha contra os médicos .
A verdade é que não precisamos de "quadrados" e outros meca nismos de
eficácia duvidosa -e aplicação confusa - para manter vivos os nossos princípios.
No acto de prescrição o médico também ava lia a melhor relação custo benefício
e já ponderou o fármaco mais adequado para o doente e para a situação a
resolver.
Por isso se reafirma aqui, perante os médicos, a posição do Conselho Nacional
Executivo a qua l vem claramente expressa no comunicado do mesmo Conselho,
aqui publicado, e para o qua l se so licita a aten ção de todos.

N

este número destaque para a primeira parte do artigo de opinião do
Prof. António Vaz Carneiro . Um texto onde o autor aborda uma das

vertentes mais importantes da actividade médica: "A Práti ca Clínica é

r
til/

arriscada e incerta . Existem so luções para a gestão do risco e diminuição da
incertem ?".

Éesta

pergynta que o autor fm, avançando depois respostas para

as questões . Uma refbõo actua l a justificar uma leitura atenta.
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arriscada e incerta.
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Opinião do Prof. Dr.
António Vaz C arneiro,
dado o trabalho elaborado ser extenso, publica-se a primeira parte,
completando-se a sua
publicação no próximo
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Os médicos não devem
abdicar o seu direito de
prescri~ão. A defesa desse
direito passa pela recusa,
"excepto em situa~ões da
maior excepcionalidade",
em permitir que a sua
receita seja alterada. Esta
é a ideia principal da
posi~ão assumida pelo
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos,
depois da decisão do
Governo sobre as medidas denominadas de
"racionaliza~ão da política do medicamento".
A Ordem dos Médicos
lamenta ainda que o
pedido de revoga~ão do
despacho 7145/2002 não
tenha sido contemplado,
considerando que ..tal
despacho, equivalente em
termos éticos aos médicos
receberem percentagem
na venda de fármacos, é
um insulto para os
doentes e para a Classe...
A posi~ão do CNE, aprovada por unanimidade, foi
anunciada pelo
Bastonário da Ordem dos
Médicos, numa conferência
de Imprensa em que estiveram presentes os presidentes das Sec~ões Regionais do Norte, Centro e Sul

ORDEM DOS MÉDICOS
Conselho Nacional Executivo

.À Ordem dos Médicos compete de acordo com

a Lei ( dec-lei 282/

77 de 5 de Julho) "assegurar e fazer respeitar o direito dos utentes
a uma medicina qualificada ber)1 como colaborar na política nacional de saúde em todos os aspectos."
Não compete à Ordem dos Médicos a defesa dos interesses dos
médicos em termos corporativos, a intervenção político-partidária,
a defesa ou o privilégio de

lobbies económicos ou interesses do

sector da saúde sejam eles os da indústria produtora, dos distribuidores grossistas ou retalhistas ou mesmo de entidades pagadoras
públicas ou privadas.
A independência que a Ordem deve revestir é a mesma que os
médicos devem em todos os casos exibir na estrita defesa dos interesses dos doentes. Defesa que a ética e a tradição os obriga.
Com base nestes pressupostos e na observância dos princípios de
isenção e independência a Ordem dos Médicos colaborou com o
Governo apresentando as suas sugestões e conselhos durante o
actual processo legislativo sobre medicamentos e manteve o silêncio até à tomada de decisão acontecida ontem, dia 12 de Setembro, em Conselho de Ministros.
Conhecidos só agOra os resultados parcelares das decisões do
Governo cabe tomar posição pública, o que fazemo s:
Assim é parecer da Ordem dos Médicos:
- A intervenção sobre política do medicamento, visando nomeadamente a obtenção de resultados clínicos de idêntica qualidade com o mais baixo custo é um dever legítimo dos Governos e
um objecti vo que os médicos desde sempre perseguem .
- A

promoção de medicamentos de comprovada igual

bi odisponibi lidade e bioequ iva lência, mas de pre -

seus pressupostos e desenvolvimento . Ass im afir-

ço ma is ba ixo, os chamados genéricos, é um ob-

ma na introdução que Portugal é dos países que

jectivo útil e socia lmente ajustado que os médicos

mais gasta com medicamentos o que é uma ma-

apoiam incondiciona lmente.

nifesta incorrecção e termina a pressupor uma si-

- A intervenção no mercado farmacêutico através

tuação que só por fraude ou por absurdo pode

da insta lação de mecan ismos de comparticipação

acontecer- a do médico simultaneamente permi -

baseados no "preço de referênc ia" é um camin ho

tir e não permitir a dispensa do medicamento ge-

já percorrido por algu ns países europe us com resultados mu ito d iscutíveis .
- Tal cam inho produz uma perturbação na indús-

nérico.
- A conceptua lização subjacente à Lei, ta l como
acontecia na Lei 14/2 000 é incorrecta

po is ao

tria, nomeadamente na mais frágil - a indústria

pressupor a possibil idàde de tomada de decisão

nacio na l e pode, quando ma l equacionado con-

no ponto de venda de medicamentos pode impe-

duzir ao aumento da factura a pagar pe lo doente

dir a farmacovigi lância afectando gravemente a

em med icamentos imp rescindíveis.

saúde pública .

- Se Portuga l já é o País em que a despesa pública

- A questão da "autorização de dispensa", tão de-

com medicamentos é a mais baixa da Europa, de-

batida, é uma falsa questão . A relação médico-

seja mos que ta l não resu lte num aumento do es -

doente é uma re lação de confiança pelo que o

forço pedido ao cidadão para pagar a sua pró -

méd ico quando prescreve já deve ter ava liado a

pria saúde .

me lhor relação custo benefício e já deve ter pon-

- Apesar da Ordem dos Médicos não recomendar

derado o fármaco mais adequado para o seu do-

tal medida entende que esta decisão é da estrita

ente e para a situação especifica que tem de resol-

esfera da competência do Gove rno que, ao ser
aplicada unicamente aos fármacos em que exista

ver.
- Nestas circ unstâncias a Ordem dos Méd icos não

gené rico comercia lizado e comparticipado, não

aceita,

excepto

em

situações

da

maior

terá co nsequências gravosas em termos de saúde

excepciona li dade, que o médico "autorize" a alte-

pública.

ração da sua receita .

- As med idas respeitantes à prescrição (receita médica) res ultam em certa medida , da colaboração

Por fim lamenta-se que o pedido de revogação do

da Ord em mas não contemplaram a totalidade

despacho 7 145/2002 que prevê a obtenção de van-

das nossas sugestões o que se lamenta e certa-

tagens finance iras para os médicos na prescri ção

mente contribuirá para a sua ineficácia.

de genéricos não tenha sido contemp lada pelo Go-

- O princípio orientador e ina li enáve l da exclus iva

verno. Consideramos que ta l despacho, equiva lente

li berda de, responsab ili dade e independência do

em te rmos éticos aos médicos receberem percenta -

méd ico na escolha do fármaco mais adequado à

gem na venda de fármacos , é um insu lto para os

situação clínica do se u doente não se encontra sub-

doentes e para a Classe não se percebendo a insis-

vertido pelo que a Ordem aconse lhará aos médi-

tência na sua manutenção.

cos o cum primento da legislação.
- A Lei é, no entanto, confusa e mistificadora nos

Li sboa, 13 de Setem bro de 2002
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Conselho de Ministros aprova pacote legislativo

Política
do Medicamento sofre
novas ·aIterações
No dia 12 de Setembro, o Conselho de
Ministros aprovou uma
série de diplomas que
introduzem altera~ões
profundas na política
do medicamento. Para
conhecimento da classe
médica, publicam-se os
três diplomas de maior
interesse. São eles os
pre~os
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de referência
por grupos homogéneos, a obrigatoriedade
de prescri~ão por DCI
(Denomina~ão Comum
Internacional) nos casos
em que exista genéricos e o novo modelo de
receita médica.

Decreto-Lei que altera a Lei nº 14/2000, de 8 de Agosto, que
aprovou medidas de racionalização da política do medicamento no âmbito do Serviço Nacional de Saúde
O medicamento constitu i um elemento fundamental da política de saúde do Serviço Naciona l de Saúde
(SNS).
Tem sido preocupação de todos os
Governos dos países da União
Europeia possibilitar aos utentes a
utilização de med icamentos genéricos que são bioequivalentes e que
têm os mesmos efeitos terapêuticos
dos medicamentos de marca.
Por outro lado, o crescente e elevado consumo dos medicamentos em
Portuga l, em proporção o mais elevado que se verifica na maioria dos
países europeus, impõe a necessi dade de promover medidas de
maior racionalização, numa perspectiva de rentabilização das despesas para o utente e para o Estado, e o desenvolvimento de uma
relação su stentável entre o benefício e o custo dos medicamentos.
Os cidadãos, únicos beneficiários
da prescri ção medicamentosa e

principa is interessados na util ização
criteriosa dos dinheiros púb licos,
devem dispor da possibilidade de,
no acto de dispensa dos medica
mentos, lh es ser proporcionada a
opção pelo medicamento com a
mesma substância activa, segurança e va lor terapêutico, ao menor
preço.
Foram ouvidas as Ordens dos Médicos e dos Farmacêuticos .
Assim:
Nos termos da a línea a) do n.0 1 do
artigo 198 . 0 da Constituição, o
Governo decreta, para valer como
lei geral da República, o seguinte:

Artigo 12
(Objecto)
O artigo 1, os n.0 s 1 e 2 do artigo
2. 0 e os n.0 s 1 e 2 do artigo 3° da
Lei n. 0 14/2000, de 8 de Agosto,
passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 1°
Âmbito
A presente lei tem por objectivo a
racionalização da política do medicame nto, o desenvolvimento e a
melhoria da qualidade da prestação de cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde,
prevendo, para o efeito, as medidas que constam dos artigos seguintes .
Artigo 2°
Prescrição de Medicamentos
-A prescrição de medicamentos
contendo substâncias activas para
as quais existam medicamentos
genéricos autorizados, é efectuada
mediante a indicação da denominação comum internacional (DCI)
ou do nome genérico, sendo admitida a seguir a essa indicação, o
nome de marca do medicamento
ou o nome do titular da autorização
de introdução no mercado (AIM) ,
seguida em todos os casos da dosagem, da forma farmacêutica e da
posologia.
2 - Quando o médico prescritor
entenda indicar o nome de marca
do medicamento ou do titular da
autorização de introdução no mercado (AIM) no caso dos medicamentos genéricos, deverá obrigatoriamente informar o utente da existência de medicamentos genéricos
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e sobre aquele que
tem o preço mais baixo.
Artigo 3°
Dispensa de medicamento
1 -No acto de dispensa dos medicamentos prescritos ao abrigo do
0
n. 1 do artigo anterior, o farmacêutico ou o seu colaborador devidamente habilitado, devem, obrigatoriamente, informar o utente da
existência de medicamentos genéricos comparticipados pelo Serviço
Nacional de Saúde e sobre aquele

que tem o preço mais baixo .
2 - Não obstante ser reconhecida a
liberdade de opção por parte do
utente, quer quanto à dispensa dos
medicamentos, quer quanto ao cumprimento da orientação terapêutica
do médico prescritor, o farmacêutico ou o seu colaborador devida mente habilitado, só poderão alterar o medicamento prescrito, a pedido do utente e se não houver uma
declaração expressa do médico
prescritor.

3 - Para efeito do disposto no número anterior, a receita médica deverá permitir assinalar em rodapé
visível, conforme modelo abaixo
indicado, a declaração do médico
prescritor sobre a dispensa ou não
do medicamento genérico. A ausência de opção por uma das alternativas previstas no rodapé ou o preenchimento de ambas em simultâneo pressupõe a concordância do
médico prescritor com a dispensa
do medicamento genérico.»

Rodapé:

O Não autorizo a dispensa de medicamento genérico

O Autorizo a dispensa de medicamento genérico

(Assinatura do médico prescritor)

, (Assinatura do médico prescritor)

Artigo 2°
(Entrada em vigor)
Este diploma entra em vigor 30 dias
após a sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Setembro

Proposta de portaria para o modelo de receita médica a ser
utilizado no âmbito do SNS
Considerando a dispersão de legisla ção avulsa no âmbito da matéria
referente à receita médica e atendendo igualmente à necessidade de
regu lam entar as normas em vigor
relativas à receita médica renovável,
prevista no art. 6° do Decreto-Lei
n. 0 209/94, de 6 de Agosto , tornase necessário a introdu ção de um
novo modelo de receita médica de
características uniformes, a utilizar no
âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) .
Com efeito, são conhecidos os inconven ientes que advêm para os
doentes portadores de pato logias
crónicas e/ou prolongadas, da necessi dade de recorrerem aos esta belecimentos de saúde, com o úni -

co ob jectivo de obter a prescrição
dos medicamentos indispensáveis à
co ntinuidade do seu tratamento .
Com a regulamentação da receita
renovável, facilita-se , assim, o acesso dos doentes aos medicamentos
de que necessitam para tratamentos prolongados, sem prejuízo do
imprescindível controlo médico sobre os níveis de prescrição, mas
associando a vantagem da diminuição dos custos soc iai s, além de
se tratar de uma relevante contribuição para o descongestionamento
dos serviços prestadores de cuida dos de saúde do SNS .
Com a presente regulamentação
adopta-se um modelo de receita
médica que permite a sua utilização
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em suporte de papel, bem como
em suporte informático, possibil itando também a modalidade de receita renováve l.
Considera-se a ind a que o modelo
de receita médica agora introduzi do, facilitará o desenvolvimento de
novos sistemas de informação e simultan eamente co ntribuirá para a
prescrição racional de medicamentos .
Este modelo de receita ap li car-se-á
à prescrição dos medicamentos a
comparticipar pelo SNS, independentemente do se u local de prescrição, quer se ja m prescritos em hos pitais centros-de saúde quer o sejam em co nsultó rios médicos particulares .

e

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 10° do Decreto-Lei n.0
118/92 de 25 de Junho, determino
o seguinte:

1º
Objecto

É aprovado

o mode lo de receita
médica destinado à prescrição de
medicamentos, incluindo a de me dicame ntos manipu lados, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde,
anexo à presente portaria e que dela
constitui parte integrante .

2º
Âmbito
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O mode lo de receita médica aprovado pela presente Portaria, em tamanho A4 e com impressão no rosto, é de utilização obrigatória por
todos os prescritores de medicamentos comparticipados pelo Serviço
Nacional de Saúde, sem prejuízo do
disposto na legislação especial ap li cável à prescrição de medicamentos co ntendo estupefacientes e psicotrópicos.
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3º
Regras de prescrição
- O modelo de receita médica

aprovado pela presente Portaria
pode ser preenchido informática ou
manua lm ente .
2- Em cada receita médica podem
ser prescritos até quatro medicamentos distintos, com o lim ite de seis
emba la gens de medicamentos .
3 - Sem prejuízo do disposto no
número anterior e no n.0 2° da Portaria n°. 1278/2 001 de 14 de Novembro, podem ser prescritas numa
só receita:
a) Até duas embalagens de cada
medicamento pertencente aos
grupos terapêuticos da li sta constante da tabela n.0 1 anexa ao
Despacho Co njunto n. 0 A-35/87X, ·de 4 de Março de 1987, publi cado no Diário da Repúb li ca,
2° Série, de 2 de Maio de 1987,
referente a tratamentos de curta e
média duração;
b) Até quatro emba lagens de cada
medicamento pertencente aos
grupos terapêuticos da lista constante da tabe la n.0 2 anexa ao
Despacho Con junto n. 0 A-35/87X, de 4 de Março de 1987, publicado no Di ário da Repúb li ca,
2° Série, de 2 de Maio de 1987,
referente a tratamentos prolongados.
4 - No caso de os medicamentos
prescritos se apresentarem sob a
forma de emba lagem unitária, entendendo-se por ta l, aque la que
contém uma unidade de forma farmacêutica na dosagem média usual para uma administração, não
haverá limite ao número de embalagens prescritas, que, para efeitos
do di sposto no n° 2, são equ ivalentes a uma embalagem da forma de
apresentação não unitária.
5- Sempre que o médico prescritor
co nsidere haver motivos para não
autorizara dispensa de um medicamento genérico em vez do medicamento prescrito, deverá assina lar esta
sua decisão no local próprio para o
efeito.

A ausência do preenchimento ou o
preenchimento simu ltâneo dos dois
quadrados que constam do rodapé
da rece ita médica, pressupõem a
concordância do médico com a
dispensa do medicamento genéri co.
6 - Os medicamentos passíveis de
prescrição através de receita médica renováve l serão aprovados por
despacho do M inistro da Saúde.

4º
Regimes especiais
1 -Sempre que a rece ita for dirigida
a um doente abrangido pe lo Regime Especia l de Comparticipação de
Medicamentos ao abrigo DecretoLei n.0 11 8/92, de 25 de Junho,
com a redacção que lhe foi dada
, pelos Decretos -Lei n. 0 s 305/ 98, de
7 de Outubro, e 205/2000, de 1 de
Setembro, devem ser adoptados os
seguintes procedimentos:
a) No caso de doentes crón icos com
medicação especial, a indicação
prevista nos n. 0 4 e 5 do artigo 3°
do Decreto-Lei n.0 11 8/92, de
25 de Junho, com a redacção
que lh e foi dada pelos DecretosLei n.0 s 305/98, de 7 de Outubro, e 205/2000, de 1 de Setembro , deve ser escrita manualmente na receita médica pelo
médico prescritor quando não for
possíve l a sua impressão
inform atizada;
b) No caso dos doentes portadores
de doenças profissionais e pensionistas do Fundo Especial da Segurança Socia l do pessoal da indústria dos lanifícios, os serv iços
administrativos das instituições deverão co locar o respectivo carimbo na receita médica .
2 - No caso de o doente ser
beneficiário de um subs istema ou
de um seguro de saúde, é obrigatório o preenchimento manual ou
informático do campo relativo à
entidade finance ira responsável.

3 - Sempre que a prescrição seja
diri g ida a um doente pensionista
abra ngid o pelas condições previstas no n° 1 do artigo 3° do Decreto- Lei n. 0 118/92, de 25 de Junho,
co m a redacção que lhe foi dada
pe lo Decreto-Lei n. 0 205/2000, de
1 de Setembro, no espaço reservado à colocação da vinheta de identificação da unidade de saúde, neste caso de cor verde, esta será colocada pelos respectivos serviços.
4 - Quando a receita médica se
aestinara trabalhadores migrantes,
deve colocado na receita médica,
pelos serviços administrativos das
instituições o carimbo em vigor com
a palavra "migrante", o nome do
segurado e entidade emissora do
livrete .

5º
Validação
1 - A receita médica só é susceptível
de ser validada se se encontrarem
preenchidos na totalidade os seguintes campos:
a) Número da receita e sua representa ção em código de barras;
b) Local de prescrição e sua representação em código de barras;
c) Identificação do médico prescritor,
com a indica ção do nome e especialidade médica, número da
cédula profissional e respectivo
código de barra s;
d) Nome e número de utente, cons~~~ do cartãodeu~n~doSNS

e número de beneficiário; no caso
de suporte informático, tanto o
número de utente como o núme ro de beneficiário deverão estar
em código de barras;
e) De sign ação d o medicamento,
sendo esta efectuada através da
denomina çã o co mum internacional (DCI) ou nom e genérico para
as substância s activa s em que
existam medicamentos genéricos
autorizados, admitindo-se nestes
casos, a seguir a esta indi cação,
a men ção do nom e de marca do

medicamento ou o nome do titular de autorização de introdução
no mercado (AIM);
f) Dosagem, forma farmacêutica,
número de embalagens, dimensão das embalagens e posologia;
g) No caso de suporte informático,
os elementos previstos na alínea
e) e f) do número 1 deste ponto,
assim como a identificação do
regime de comparticipação, estarão representados em código
de barras;
h) Data da prescrição .
2 - Para além do previsto no número anterior, a validação depende
ainda da verificação dos seguintes
elementos: •
a) No caso de suporte de papel,
através da assinatura e aposição
da vinheta identificativa do médico prescritor, bem como, quando aplicável, da vinheta da unidade prestadora de cuidados de
saúde;
b) No caso de suporte informático,
o qual conterá os códigos de
barras identificativos do médico
prescritor, da unidade prestadora
de cuidados de saúde, através
da assinatura do médico.
3 - A receita médica é válido pelo
prazo de dez dias úteis a contar da
data da sua emissão, sem prejuízo
do disposto na alínea b) do ponto
seguinte.

d) Quando em suporte informático,
três exemplares impressos validados nos termos do n° 5° , 2 b) .

6º

São revogados os Despacho do
Ministério da Saúde, n. 0 23/95, de
1 de Setembro, o Despacho n°
17014 / 99 e o Despacho n . 0
12624/2001, de 19 de Julho.

Receita médica renovável
Sem prejuízo do disposto nos número s anteriores, a receita médica
renovável fica ainda sujeita às seguintes condi ções :
a) Não são permitidas mais de três
renovações, cabendo ao médico determinar o número de recei tas a utilizar;
b) Validade má xima de seis meses;
c) Quando em suporte de papel é
constituída por um original e duas
cópias, validadas nos termos do
n° 5° , 2 a);

7º

Dispensa de medicamentos
1 - O farmacêutico ou o seu colaborador devidamente habilitado
deve datar, assinar e carimbar a
receita e colar na receita a etiqueta
destacável das embalagens dispensadas .
2 - A receita médica deve conter
sempre a assinatura do farmacêutico bem como a do utente, quando
for dispensado um medicamento
genérico em vez do medicamento
prescrito .

8º

Encargos
- Constituem encargos de cada
uma das administrações regionais
de saúde as despesas inerentes à
execução do receituário que for
necessário utilizar na respectiva zona
de actuação .
2 - Os profissionais e as unidades
de saúde privadas que utilizem o
presente modelo de receituário devem adquiri-lo nas administrações
regionais de saúde e seus serviços
desconcentrados da respectiva zona
de actuação.

9º
Norma revogatória

Ministério

do Saúde

O Ministro do Saúde
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ANEXO I
RECEITA MEDICA
(código

N. 2

Local de Prescrição
(código de barras)

de barras)

UTENTE:
Nome: ..... ....
Telefone:........
N.2 SNS:...........
Letra: ......... (se aplicável)
(código de barras) (se aplicável)

Médico:

N.• de beneficiário:
Entid. Rn. Resp.
(código de barras) (se aplicável)

lei., tel. : ............ .

(código de barras)
Especialidade:

Menções especiais: ............... .
R- Se a receita for renovável, validar o n.• de dispensas pela farmácia, num máximo de três.
Designação do medicamento (DCI), Dosagem , Forma
farmacêutica, dimensão da embalagem
1)

N. •
emb.

de 1 Extenso

I

Código
de
\ Barras

..................................... ............ ........... ... ....... .

Posologia....... .... .. ... .. ..... .•..... ... .... ... ....... ..... ......
2)

.... .............. .. ............. ...... ................. .. ............ .

Posologia ............................ ..... ... .... ......... .... .... .
3)

.......................................... ..•............... ... ........

Posologia.................. .......... ............ .. ..... ...........
4)

................. ........................... .. ....... .......... ....... .

Posologia.. .............. ................... ......... .. ............
Data: ... ./... ./.. ......
Validade: 10 dias ou 6 meses
Não

autorizo

a

I Assinatura do médico prescritor:........ ..
(se renovável)

dispensa

de

um

Autorizo a dispensa de um medicamento
genérico

medicamento genérico

Assinatura do médico prescritor:

Assinatura do médico prescritor:

Medicamento

Medi camento

Medicamento

Medicamento

Medicamento

Medicamento

FARMACIA
Assinaturas no caso de dispensa de medicamento genérico
Farmacêutico:..........................

Utente: ....... .................. .

Data: ... .1... 1.. .... .
Carimbo da famnácia
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Decreto-Lei que estabelece o sistema de preços de referência
para efeitos de comparticipação pelo Estado no preço dos medicamentos e altera o Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho
O aumento da despesa pública no
sector da Saúde, em particular na
área do medicamento, tem levado
os diferentes países a adoptarem
estratégias de contenção de custos

e um maior rigor na comparticipação por parte do Estado, nos
gastos com os medi camentos.
Esse esforço de contenção deve
envolver todos os interven ientes deste

sector, desde as autoridades, aos
médicos, à indústria farmacêutica,
às farmácias e também aos utentes .
A dificuldade de encontrar um ponto de equilíbrio, há muito tentado,
tem levado a diversas iniciativas
como a promoção dos medicamen tos genéricos, a prescrição por Denominação Comum Interna cional
(DCI), como já acontece nos hospitais desde há muito, a racionalização das embalagens e o aperfei çoamento dos mecanismos de
comparticipa ção .
O desafio que se coloca hoje às
autoridades para fazer face ao aumento crescente que se tem registado no volume e valor dos medica mentos dispensados, bem como ao
aparecimento de especialidades
farmacêuticas de elevado pre ço , é
procurar um valor de referência para
os medicamentos de cada classe
terapêutica, dada a disparidade
de preços existentes para a mesma
substância activa, sem colocar em
ca usa o benefício do doente nem a
liberdade de prescrição do próprio
médico .
Assim, a introdução dos preços de
referência na comparticipação dos
medicamentos pelo Estado aos
utentes do Serviço Nocional de Saúde, visa equ ilibrar os preços dos
medicamentos compa rticipad os,
in stituindo um va lor máximo a ser
comparticipado correspondente à
comparticipa ção do medicamento
genérico de preço mais elevado de
determinado grupo, garantindo
assim ao utente uma alternativa de
qualidade garantida e equiva lência terapêutica comprovada.
Foram ouvidos as Ordens dos Médicos e dos Farmacêuticos e o Instituto Nacional da Farm ác ia e do
Medicamento (INFARMED) .
Assim :
Nos termos da alínea a) do n.0 l do
artigo 198 .0 da Constitui ção, o
Governo decreta, para va ler como

·~

lei geral da República, o seguinte:

Artigo 12
(Objecto)
1 -O presente Decreto- Lei estabelece o sistema de preços de referência aplicáve l à comparticipação do
Estado no preço de med icame ntos
prescritos e d ispensados aos utentes
do Servi ço Nac iona l de Saúde
(SNS) .
Os
med icamentos
2
comparticipados ficam su jeitos ao
regime gera l das compartic ipações
em tudo quanto não for especia lmente regulado neste dip loma.

Artigo 2º
(Âmbito)
1 - O sistema de preços de referência aplica-se aos medicamentos
compartic ipados incluídos em grupos homogéneos e que sejam prescritos e dispensados no âmbito do
SNS .
2 - Os medicamentos actua lmente
comparticipados abrangidos pe lo
presente d ip loma permanecem
comparticipados após a pub li cação
dos respectivos preços de referência
de acordo com o regime, geral o u
espec ial , de comparticipação que
lhes é ap licável, com as adaptações
constantes do presente d iploma.

Artigo 3º
(Definições)
Para efeitos do disposto no presente
d iploma, entende-se por:
a) Preço de referência - o valor sobre o qua l incide a comparticipação do Estado no preço dos
medicamentos incluídos em cada
um dos grupos homogéneos, de
aco rd o com o esca lão ou regime
de co mparticipação que lhes é
aplicáve l;
b) Grupo homogéneo - con junto de
medicamentos com a mesma
composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas, forma farmacêutica, dosagem e via

de administração, no qua l se inclua pelo menos um med icamento
genérico ex istente no mercado;
c) Medicamento genérico ex istente
no mercado - o medicamento
genérico que tenha registado
vendas efectivas no âmbito do
SNS, no semestre anterior à elaboração pe lo INFARMED das li stas de grupos homogéneos .

Artigo 4º
(Cálculo e aprovação do
preço de referência)
1 - O preço de referência para cada
grupo homogéneo, tem por base o
preço de venda ao púb lico (PVP) do
med icamen,to genérico que tenha o
PVP mais elevado, existente no mercado e que integre aque le grupo .
2 - Os Ministros da Saúde e da
Econom ia, med iante proposta do
INFARMED, fixam por despacho
conjunto, até 31 de Março de cada
ano, os preços de referênc ia para
cada um dos grupos homogéneos
de medicamentos, bem como os
correspondentes a novos grupos
homogéneos que se possam criar
como resu ltado da introdução no
mercado de novos medicamentos
genéricos.
3 - Os preços de referência deverão constar da rotu lagem dos medicamentos abrang idos por este diploma no prazo máximo de 90 dias
consecutivos a contar da pub li cação do despacho conjunto que os
aprova.

Artigo 52
(Listas de grupos
homogéneos)
1- O INFARMED definirá e publicaró até 31 de Março de cada ano as
listas de grupos homogéneos.
2 - Os medicamentos cuja introdução no mercado seja entretanto
autorizada e que, pelas suas características, possam ser incluídos num
dos grupos homogéneos existentes,
passam a integrar o grupo homo-

géneo correspondente a partir do
início da sua comerc ia li zação, devendo o INFARMED proceder à respectiva divu lgação.

Artigo 6º
(Comparticipação dos medicamentos abrangidos por
preço de referência)
1. A comparticipação do Estado no
preço dos medicamentos abra ngidos pelo presente dip loma, rea lizase de acordo com o respectivo escalão ou regime de comparticipação, sujeita às condições específicas seguintes:
a) Os medicamentos cu jos PVP excedam o preço de referê ncia,
serão objecto de comparticipação do Estado, tendo como
base o respectivo preço de referência;
b) Os med icamentos cuj os PVP não
excedam o preço de referência,
serão objecto de comparticipação do Estado, tendo como
base o respectivo preço de venda ao público (PVP) em vigor.
2. Nos casos previstos na alínea a)
do número anterior, o preço de
referência de cada grupo homogéneo, será ma jorado em 25 %, para
os utentes abrang idos pe lo Reg ime
Especia l de Comparticipação de
Medicamentos, até 3 1 de Dezembro de 2003 .

Artigo 7º
(Dispensa de medicamentos)
1 -Na d ispensa de med icamentos
abrangidos por este d iploma, o
farmacêutico ou o seu colaborador
devidamente habi li tado, deverão
obedecer às disposições legais em
vigor em matéria de prescrição e
dispensa de medicamentos.
2 - O farmacêutico deve dispensar
o medicamento genérico, sempre
que o utente optar por este, no prazo máximo de 12 horas, sa lvo em
caso de ruptura comprovada de
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stock do medicamento no mercado, e sem prejuízo do disposto no
artigo 63. 0 do Decreto-Lei n. 0 48
547 de 27 de Agosto de 1968.
3 - Os medicamentos sujeitos ao
presente diploma deverão esta r d is poníveis para dispensa nas farmácias até ao termo do prazo previsto
no artigo 4°, n° 3 .

Artigo 8º
(Informação)
1 - Compete ao INFARMED divulgar a informa ção adequada ao
cumprimento do presente diploma.
2 - As embalagens dos medicamentos comparticipados abrangidos por
este diploma deverão incluir os respectivos preços de referência e grupos homogéneos, em termos a re gulamentar
por
despacho .
normativo, que estipulará igualmente o sistema de remarcação.

Artigo 9º
(Alteração ao Decreto-Lei
n.º 118/92, de 25 de Junho)

Artigo 10.º
(Aditamento ao Decreto-Lei
nº 118/92, de 25 de Junho)

O artigo 6° do Decreto-Lei n.0 118/
92, de 25 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pelos Decre tos-Leis n. 0 s 305/98, de 7 de Outubro, e 205/2000, de 1 de Setembro, passa a ter a seg uinte redacção:
«Artigo 6. 0

São aditados ao Decreto-Lei n°
118/92 , de 25 de Junho, com a
redacção que lhe foi dada pelos
Decretos-Leis n° s 305/98, de 7 de
Outubro, e 205/2000, de 1 de
Setem bro, os artigos 9°-A e 9°-B,
com a seguinte redacção:

[... ]

«Artigo 9° -A
Notificação da comercialização
de medicamentos
comparticipados
- Após a publicação da aprova ção da comparticipação de um
medi camento nos termos do n.0 1
do artigo anterior, o titular da auto rização de introdução no mercado
n~tificará o INFARMED, com a antecedê ncia mínima de 30 dias, da data
em que efectivamente iniciará a sua

1 - (... )
2 - (... )
3 - (... )
4 - Em alternativa ao disposto nos
n° s 2 e 3 e sem prejuízo do disposto
no n° 1, o requerente pode optar
pela fi xação de um preço de venda
ao público igual ou inferior ao preço de referência aprovado para o
respectivo grupo homog é neo,
quando existam.»

comercia lização no âmbito do SNS
e da ADSE, tendo em consideração
todas as apresentações comparticipadas.
2- O disposto no número anterior é
correspondentemente aplicável nos
casos em que cesse temporária ou
definitivam ente a comercialização
do medica mento.
3 - Após as notificações referidas
nos números anteriores, será o medicamen to incluído nas listas de
medicamentos comparticipados ou
delas excl uído, conforme os casos.
4 - O disposto nos números anteriores é ap licável a todos os medica mentos actualmente comparticipados.
5 - O regime estabelecido nos n°s
l a 4 não prejudica o decurso dos
prazos de caducidade da
comparticipação nos termos do artigo 4°, n° 4 .

Artigo 9° - B
Sanções
l -A infracção ao disposto nos n. 0 s
1 a 4 do artigo anterior constitui
contra -ordenação punível com
coima de € 2 .500,00 a € 3. 700,00
ou a € 44 .750,00, consoante o
agente seja pessoa singular ou colectiva .
2 -A tentativa e a negligência são
puníveis.
3 - Compete ao INFARMED a
instrução do processo de contraordenação e a aplicação das res pectivas coimas.
4- O produto das coimas reverte:
Em 60% para o Estado;
Em 40% pará o INFARMED».
5 - Os titulares das autorizações de
introdução no mercado de medicamentos já comparticipados devem
dar cumprimento ao disposto no n. 0
4 do artigo 9°-A no prazo de 180

dias a contar da entrada em vigor
deste diploma, sob cominação prevista no artigo 9°- B.

Artigo 11.º
(Disposição final)
No ano da entrada em vigor deste
diploma, o cumprimento do disposto
no n.0 2, do artigo 4° e no n. 0 l , do
artigo 5°, terá lugar no prazo de 5
dias, a contar da entrada em vigor
do presente diploma.

Artigo 12.º
(Entrada em vigor)
O presente diploma entra em vigor
no dia segu inte ao da sua publica ção.

Visto e aprovado
em Conselho de Ministros
de 12 de Setembro

INFORMAÇÃO

Admissão à obtenção
de competências em Acupunctura Médica
Admissão por consenso
A criação da COMPETÊNCIA em
Acupunctura, resulta da reflexão da
Sociedade Portuguesa Médica de
Acupunctura - S.P.M . e da sua
aprovação pelo Conselho Nacional
Executivo, da Ordem dos Médicos
em 14-05 -02.
Numa altura em que se prevê grande
crescimento do número de Médicos
a praticar a Acupunctura, tornou-se
urgente definir regras e critérios para
a Creditação dos médicos para a
referida prática.
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São objeCtivos desta Competência,
o reconhecimento das habilitações
técnico-profissionais consideradas
necessárias para o exercício desta
actividade médica.
A atribuição da COMPETÊNCIA é
fundamentada em critérios
científicos resultantes do estudo de
diferentes curricula de diversas
Universidades europeias e suas
conexões com Universidades
Chinesas. Isto integra-se no espírito
de consensus da deliberação do
National lnstitute of Health (U.S.A.)
de 03-11-97, que estabelece as
situações clínicas em que a
Acupunctura passou a ser
considerada e utilizada como
Terapêutica Médica.
Em 1998, a Organização Mundial
de Saúde - O.M.S - na pessoa dos
eu Presidente Prof. Nakashyama,
apela à comunidade médica que
se interesse e utilize esta prática
terapêutica .

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO POR
CONSENSO À COMPETÊNCIA EM
ACUPUNCTURA MÉDICA

ADMISSÃO A OBTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA EM ACUPUNCTURA
MÉDICA

a) Médicos que exerceram funções
de uma forma continuada e regular em Acupunctura, durante um
período mínimo de 3 anos e com
curriculum considerado adequado.
b) Apresentar os seguintes documentos:
1 - Requerimento de admissão
dirigido ao C.N.E. da Ordem dos
Médicos .
2- Documento comprovativo da
inscrição na Ordem dos Médicos
e que se encontra no pleno gozo
dos seus direitos estatutários.
3 - Curriculum Vitae em que
conste:
Nome, n° da cédula profissional,
data de nascimento, ano de
licenciatura, serviço(s) idóneo(s) pela
formação, local de trabalho, concursos e outros elementos biográficos
considerados importantes pelo
candidato até ao máximo de três
páginas .

Terminado o período de admissão

O júri de avaliação pode solicitar,
se assim o julgar conveniente e ou
necessário, documentos ou
esclarecimentos sobre items atrás
referidos

relatórios dos cursos já efectuados

A adm issão por consenso terá a
duração de 12 meses a partir da
data da publicação da Ordem dos
Médicos.

por consenso, o Curso de
Gradua ção em Acupunctura,
deverá obedecer ao conteúdo
programático preconizado pela
Sociedade Portuguesa Médica da
Acupunctura - S.P.M. - programa
aprovado pelo CNE da Ordem dos
Médicos aquando da criação da
Competência em Acupunctura .
A formação pode ser efectuada em
Universidades, ou outras entidades
ou serviços, reconhecidos pelos
Ministérios da Educação e da Saúde,
ou em Instituições estrangeiras com
reconhecimento ou equivalência em
Portugal.
Tratando -se de "formação médica",
toda a actividade formativa deve
ser organizada e ministrada somente
por profissionais médicos .

É obrigatório a apresentação de
ou a fazer (referindo organiza ção,
formadores, formandos, programas
e avaliações e classificações) .
A idoneidade das entidades ou
servi ços formativos e os seu s cursos
ficará

sujeita

a

peritagens

determinadas pela Ordem d os
Médicos .

Admissão a ex

de títulos por
Verificando-se a solicitação de admissão a exames ou co ncessã o de
títulos por parte da Ordem dos Médicos, que resultam da frequ ência
de estágios e formação no território naciona l por parte de ind ivíduos que durante um todo, o u e
parte, frequentaram a sobredita formação sem que previamente procedessem à sua inscrição na Ord em
dos Méd icos, o Conselho Nacional
Executivo vem informar V Ex0 que
na sua reunião de 30 de Julho de
2002 de liberou o seguinte:

b)

1..

concessao
dos Médicos

nã
erao
considerados para efeito d atribuição de títulos pela Ordem dos
ed icos, estágios ou períodos
de orrnação, qu pr ssuponha o exercício autónomo de
Mediéin , realizados se que se
vedique a qualidade de médic.o resultante do mencionado em

d

s situações eventua lmente irregulares à data desta deli beração
dispõem de um período não
pror ogável de regu larização até

30.11.2002;
e) Es a deliberação entra imediataente em vigor.

o),

a) O exercício autónomo da Medi cina em Portugal depende da inscrição na Ordem dos Méd icos
(Dec.-Lei 282/77, de 5 de Julho);

c) O C E da Ordem dos édicos
cha a a atenção da responsabilidade ofnente das entidades
em p,regadoras q ue ace item a
cont;dtação ou o exercíc1o profissional como médico de indivíduos não inscritos na Ordem dos
Méd icos;

J.

Germano de Sousa

Sociedade Portuguesa de Escritores

IIÍII

e Artistas Médicos(S.O.P.E.A.M)
Concursos 2002
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Os concorrentes a estes Prémios
deverão entregar as obras a con curso, até ao próximo dia 15 de
Dezembro, na nossa sede.

Prémio "António Patrício" - Poesia

Qualquer informa ção poderão
ser dadas às 3llS e 5llS feiras das
14H30 às 17 horas, pelo te lefone
218 427131 ou por escrito para
Av. Almirante Gago Coutinho,

Prémio "Revela ção" - Teatro

151 - 1749-084 LISBOA

Prémio "Revela ção" - Poesia
Prémio "Marcelino Mesquita" - Teatro

Prémio "Celestino Gomes" - Escultura
Prémio "Revela ção" - Escultura
Biblioteca Histórica da Ordem dos Médicos

INFORMAÇÃO
Comissão Paritária

Protocolo entre aOrdem dos Médicos eaAPIFARMA
Nos termos do Artº 142 do
Protocolo entre a Ordem
dos Médicos e a APIFARMA
cabe à Comissão Paritária
"interpretar" o Protocolo (nº
1 a) e exercer uma função
pedagógica (nº 2).
No exercício destas competências a Comissão Paritária
produziu o seguinte texto:

O Art 0 8° do Protocolo refere" benefícios injustificados de carácterfinanceiro ou material" .
O Art 0 9° de "oferta gratuita de artigos de promoção de valor intrínseco insig nificante" e oArt0 10° de "pagamentos ou ofertas de valor significativo" , proibindo a primeira e a
última e aceitando a intermédia, fora
do co ntexto de acções de forma çã o
que são reguladas pelos Art 0 4 ° e 6°
de fo rma clara que não necessitará
de inte rpretação .
Pelo co ntrário os Art0 8° , 9° e 10°
pode m beneficiar de uma tentativa
de interpretação . Uma recente publicação (Ann. lntern . Med. 2002,
136; 396 - 402) do American
Colleg e of Physicians salientava que
Médicos e Indústria Farmacêutica
partilham o mesmo interesse no
avanço dos conhecimentos médi cos
e na promoção do melhor interesse
dos doentes; no entanto abordagens
difere ntes
podem
produzir
envie samentos relacionais que
condic ionam na opinião pública,
em es pecial das pessoas doentes,
um ju ízo negativo desfavorável para
médicos e para as empresas farma cêuticas .
Com o obj ectivo de co ntribui r para
a reflexão individual dos médicos o
American College of Physic ians no
mencionado artigo apresenta a seguinte posição:

"Prendas, hospitalidade, serviços e subsídios da indústria
farmacêutica aos médicos.
A aceitação de prendas individuais,
hospitalidade, viagens e subsídios do
indústria, o um médico individual foro
do contexto dos acções de forma ção, é, fortemente desencorajado.
Os médicos não devem aceitar tais
apoios da indústria se considerarem
que o aceitação puderá diminuir ou parecer aos outros que diminui , o objectividade do juízo profissional.
•
As questões que podem ajudar o
médico o discernir se uma rela çã o
de apoio é eticamente aceitável ou
não são, por exemplo, as seguintes :

1. Que pensarão os meus doentes sobre Isto?
2. Que pensará o público em geral?
3. Comomesentirelseestesfactos forem divulgados pelos
meios de comunicação social?
4. Qual é o objectivo desta oferta da indústria?
5. Que pensarão os meus colegas desta aceitação?
6. Que pensaria eu se o meu médico aceitasse esta oferta?"

Também a APIFARMA em documento de Junho de 1999 tomo posição :

" Normas Orientadoras

1. Ofertas

Princípios
As ofertas devem ser relacionados com
a actividade do profissional de saúde:
Esta disposição não impede a oferto de
· material ou serviços médicos e educacionais que contribuam para melhorar
os cuidados aos doentes ou o funcionamento dos serviços do SNS.

Exclusões
Excluem-se prendas poro uso doméstico e que não sejam utilizados na prático do profissão.
São também excluídos os empréstimos
ou o pagamento de alugueres.
Valor Intrínseco Insignificante

Definição
O valor intrínseco insignificante é de
€35 - valor do objecto no mercado,
isto é, o preço de vendo ao público."
A integridade pessoal dos médicos
tal como o integridade comercial das
empresas que atuam na área da
saúde são valores absolutos e indispensáveis à criação e manutenção
de um clima de confiança no público, em geral, e nos doentes, em
particular.
Para além da qualidade técnico-ci entífica dos médicos e das empresas, os cidadãos devem poder conhecer e avaliar os procedimentos
de uns e de outros, de acordo com
o princípio ético da transparência e
os critérios da verificação com
responsabilização (accountability) .
Neste seu primeiro documento de reflexão a Comissão Paritária Ordem
dos Médicos/ APIFARMA lembra aos
médicos e à indústria que, em relação à opinião pública, não é sufici ente aceitar e cumprir códigos
deontológicos. As questões colocadas neste documento a propósito de
apoios do indústria farmacêutica aos
médicos prescritores, apelam às
grandes virtudes que devem prevalecer nci profissão médica e na actividade farmacêutica: a integridade,
a verdade, a transparência e o res peito pelos outros, particularmente
pelos doentes, em todas as situações.
Lisboo, 22 de Julho de 2002

A Comissão Paritária
Ordem dos M édicos I APIFARMA

INFORMAÇÃO

Formação
Nos últimos anos, a discussão
sobre o Financiamento e a
Gestão das Unidades de
Saúde tem suscitado várias
propostas e acaloradas
discussões que não-se
traduziram, até agora, em
alterações substanciais aos
modelos em vigor.

(f)

o

u

õ

·W

::;;
(f)

oo

::;;
w

o

<I:

o

~

;;;
-~

<I:

Após as últimas e l e ições e a
mudança da equipa governamental
foram criadas expectativas pelo
programa eleitora l e posteriormente
pe lo programa de Governo sobre
novos modelos de Organização das
Instituições de Saúde .
Numa fase em que os desenvo lvimentos e especifica ç ões das
alterações ao quadro legal e ao
funcionamento das instituições se
avizinham importa discutir dentro da
classe méd ica e ouv indo diversos
participantes os Novos Modelos de
Gestão em Saúde .
A Ordem dos Médicos entende que
o médico é o fulcro do tratamento
do doente e é o profissiona l que tem
o co nhecimento e posicionamento
que permite gerir Serviços de Saúde,
com o objectivo de resolver os
problemas Clínicos de forma
atempada, racional e com a melhor
relação benefício/ custo.
A par do desenvo lvimento da
Competência em Gestão de Serviços
de Saúde e de vários cursos
temáticos, a Ordem dos Médicos
pretende e laborar documentos
específicos sobre o posicio namento
da classe face à Gestão dos Servi ços

de Saúde, que reflictam correctamente as formas de pensar da Classe
Méd ica. A sua divu lgação e a
participação dos médicos permite
uma melhor utilização dos instrumentos de gestão e desenvolver uma
perspectiva clínica no funcionamento e desenvolvimento dos
serviços e da s unidades de saúde.
Como forma de debater estes temas
e motivar a participação dos
médicos nestes processos, o
Conse lho Regional do Sul da Ordem
dos Médicos elaborou um ciclo de
colóquios internos que culminará
numa co nferência final de discussão
e divulgação dos pontos de vista da
Ordem dos Médicos sobre os novos
Modelos de Gestão em Saúde .
Para as reuniões internas, limitadas
a 40 participantes foram convidados
médicos dos orgãos de gestão das
unidades de saúde e outros
profi ssiona is da área de forma a
debater com a lguma profundidade
o estado actual do SNS e como cada
instituição se pode, ou não,
enquadrar nestas novas dinâmicas .
Esperamos mu itos argumentos, pró
e contra, e do seu debate pretendemos retirar os pontos de conse nso
e as dificuldades esperadas.
O co lóquio final, a rea lizar a 5 de
Novembro no Auditório da Ordem
dos Médicos, servirá para apresentar
publicamente os documentos
provenientes das reuniões prévias.
Sendo esperada a presen ça do
Ministro da Saúde, esta reun ião
permitirá colocar sob uma mesma
audiência responsáveis da Ordem,
do Ministério da Saúde e elementos
dos painéis prévios numa reunião
que se antevê marcante na Discussão
destes temas.

8 de Outubro
Empresarialização e alterações à lei de
gestão
Coordenador - Manuel Delgado
Relator - Alexandre Valentim Lourenço
Orador - Miguel Gouveia
Orador - Vital Morgado
15 de Outubro
Parcerias em Saúde
Coordenador - Arlindo Carvalho
Relator - Jorge Penedo
Orador - Pedro Brito
Orador convidado - Jorge Abreu Simões
Orador- Elemento de um hospital a funcionar em regime de parceria
22 de Outubro
Modelos de gestão em cuidados primários
de saúd41 I MGF
Coordenador - Luís Pisco
Relator - Jorge Paulo Roque da Cunha
Orador - Carlos Arroz
Orador - António Alvim
5 de Novembro
Reunião Plenária

15.00

Abertura do Secretariado.
Confirmação das inscrições

15.30

Início de conferência. Introdução

15.40

Empresarialização e alterações a lei
de Gestão

16.00

Parcerias

16.20

Modelos de Gestão

16.40

Discussão

17.15

Intervalo Café

17.30

O Médico e a Gestão dos serviços
de Saúde
Pedro Nunes. Presidente do Conselho
Regional Sul da OM

18.00

A Ordem dos Médicos como
interlocutor no processo
J. Germano de Sousa. Bastonário da OM

18.30

Futuros Modelos de Gestão em
Saúde Ministério da Saúde

19.00

Encerramento

• As inscrições são limitadas à capacidade das salas, pelo que devem
ser realizadas por telefone para o número 218 42 71 00

INFORMAÇÃO

Hospital de S. João

Profissiona ização
do Serviço de Urgência
Posisão conjunta
do Sindicato
Independente
dos Médicos e do
Conselho Regional do
Norte da Ordem dos
Médicos
- O CRN da OM e o SIM
aprec iaram em reunião con junta as
anunciadas intenções de proceder
à profissiona lização do serviço de
urgência do Hospita l de S.João,
cons iderando desde logo que os
contor nos nebu losos do mesmo
projecto tal como fo i apresentado
pelo Director C línico daque le Hospital, i mpedem uma anál ise
circu nstanciada.
2- Não obsta nte este facto é op inião
do SIM e do CRN da OM que
urgencia lizar os Hospita is não é a
solução para resolver um excesso
de procura, em boa parte motivada
por utentes que simplesmente
recorre m indev idamente às
urg ências hospitalares, ou que, por
falta de recursos humanos e

sobretudo materiais, nos Centros de
Saúde são obrigados a recorrer a
outras a lternativas.
3- Contudo, o CRN da OM e o SIM
sub linham que, no plano dos
princípios, nada têm a opor à
contratação de médicos hab il itados
ao exercício autónomo da Med icina
com a finalidade de rea lizarem
serviço de triagem ou fun ções
es pecia I iza das no serviço de
urg ênc ia do Hospita l de S.João
como forma de reforçar equipas e/
ou especialidades ca renciadas em
meios humanos, mediante a criação
de atractivos remuneratórios, como
forma d e reduzir os hercúleas
e;forços desempenhados por
algumas especialidades (designa dam ente a Medicina Interna e a

Cirurgia Gera l), e sempre com a
fina li dade última de melhorar a
quantidade e qualidade dos
serv iços a prestar aos doentes .
4-Se se verificar o atrás enunciado o
CRN da OM e SIM constatam que o
Hospital de S.João passou a dispor,
súbita e surpreendentemente, de
recursos financ e iros até agora
desconhecidos tendo em conta a
afirmação do Director C línico do
Hosp ita l de S.João que os médicos
a contratar irã o auferir vencimentos
de cerca de €7 .000/mês e não
podem imaginar que as impl icações
orçamentais desta medida não
tivessem sido já devidamente
ponderadas
pela
tute l a
governamental.

INFORMAÇÃO

5 - É no entanto dever do SIM e do
CRN da OM a lertar os médicos que
venham a aderir àque le regime de
trabalho que estão a abdicar do
exercício do direito à greve já que
estarão, permanentemente, a prestar
serviços cons id erados como
mínimos.
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6- A não se verificar o enunc iad o no
Ponto 3, o projecto de reestruturação
do serviço de urgência do Hospital
de S.João não passará de uma
encenação mediática resultante:
a)- Da ignorância (voluntária ou
involuntária) que um serviço de
urgência não é confundível com
unidades ou serviços de emergência ,
sendo que, para uns e para outros
existem diferentes tipos de
motivações dos profissionais de
saúde e da ig norância (voluntária
ou involuntária)
que as qua lifi cações profissionais para a
prestação de
cuidados
de
urgência e de
emergência são
evidentemente
diferentes.
b) - Da ignorância (vo luntária ou
involuntária) que os médicos jovens
(do internato geral e complementar)
não se destinam a suprir as falhas
dos serviços de urgência, e do
desconhecimento (voluntário ou
involuntário) das disposições legais
que estabe lecem que as fun ções a
atribuir aos médicos internos devem
ser orientadas para a aquisi ção dos
co nhecimentos e das atitudes
próprias das respectivas especialidades, sob tutela de especialistas
da mesma especialidade.
c)- Da ignorância (voluntária ou
invo luntária) que fazer depender o
funcionamento de um servi ço de
urgência, como o do Hospital de
S.João, com base em médicos de
especialidades gerais (como, por
exemplo e eventualmente, a
Medicina Interna e a Cirurgia Geral)

·-·

ou mesmo sem especialidade, é
incompatível com a prestação de
cuidados de saúde diferenciados
como seria de esperar que o Hospital de S.João continuasse a prestar
tendo em conta o seu estatuto na
rede hospitalar do Norte do País e a
sua condição de hospital particularm ente vocac ionado para a
formação pré-graduada .
d)- Da ignorância (voluntária ou
involuntária) que impor aos médicos
que não estão esca lados no Serviço
de Urgência Gera l, que simultaneamente assegurem dois postos de
trabalho (rotina e urgência interna e
urgência geral), o chamado serviço
2 em 1, é um factor agravante do
risco profissiona l do médico, pode
pôr em risco a vida dos doentes e
coloca problemas de responsabilidade jurídica gravíssimos, que,
os médicos em causa, o SIM e a
Ordem dos Médicos, não podem
aceitar.
e)- Da ignorância (voluntária ou
involuntária) que se está, claramente,
perante uma vio lação da Lei- n° 5
do art. 0 3 1° do D. L. 73/90 - que
estipu la que "os médicos desta
carreira deverão prestar, quando
necessário, um período semanal
máximo de 12 horas em serviço de
urgência, que poderão ser
convertidas em 24 horas de
prevenção, por conveniência de
serviço e com acordo do médico".
Desta forma é vio lada a Lei e a
Constituição e também é retirado
aos médicos não escalados na
urgência geral o direito à greve pois,
como todos poderiam a qualquer
momento e em todos os dias serem
confrontados com a imposição de
observar e tratar doentes do Serviço
de Urgência, passariam a ser
sempre considerados adstritos aos
Serviços Mínimos.
f) -Da ignorância (voluntária ou
involuntária) que, com a aplicação
deste projecto, o serviço de urgência
do Hospital de S.João ficará
amputado de um conjunto de
especialidades, já que não é licito

assegurá-las através de médicos não
especialistas (designadamente
através de médicos internos) sem as
tutelas técnicas legalmente
previstas ..
g)- Da ignorância (vo luntária ou
involuntária) que serão de quase
impossível so lu ção as dificuldades
geradas pe la ausência de definição
da responsab ili dade profissional e
das hierarquias técnicas das equipas
de urgência profissionalizadas e dos
médicos especializados escalados
para a prestação de servi ço de
urgência interna.

É nestas circunstancias
que o CRN e o SIM
acordam em nomear
uma Comissão Con(unta
de Acompanhamento
alertando desde lá a
opinião pública e os
m6dlcos do Hospital de
S. João para:
a) o risco do Hospital de S. João
poder vir a ser descaracterizado
pela ausência de médicos
tecnicamente diferenciados e
especializados no serviço de
urgência,
b) o facto dos doentes que recorrem
ao Hospital de S. João poderem
deixar de ter acesso a actos
médicos de qualidade praticados ou tutelados por especialistas de todas as especialidades com os riscos inerentes
para a saúde individual e
colectiva,
c) os possíveis casos de responsabilidade profissional médica
recorrendo, para tal ao n° 2 do
Art0 2 71 ° da Constituição da
República Portuguesa, que
regulamenta a responsabilidade
profissional dos Funcionários e
Agentes do Estado para cujo
aconselhamento são desde já
postos à disposição dos médicos
os Serviços Jurídicos do SIM e
do CRN da OM.
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Aprática clínica
é arriscada e
Prof. Doutor António Vaz Carneiro
Hospital de Santa Maria e Faculdade de Medicina de Lisboa

.. A prática clínica é
arriscada e incerta.
Existem soluções para a

incerta -

1a Parte

Existem soluções para a gestão
do risco e diminuição da incerteza?

gestão do risco e
diminuição da
incerteza? ...
A questão é colocada
pelo Prof. Dr. António
Vaz Carneiro e num
trabalho que elaborou
o autor avança com as
questões e propõe
respostas.
Dada a extensão do
trabalho, publica-se
neste número a
primeira parte,
completando-se a sua
publicação no próximo
número.

Introdução
A
decisão
c línica
tem
características extremamente
sofisticadas: frequentemente, nem os
próprios médicos se apercebem da
extraordinária complex i dade
daqu il o que fazem. Importa, ass im,
defini r toda esta actividade (que
constitui o âmago do acto méd ico),
analisá-la e organizá-la de forma
científica.
O risco e a incerteza existem a
vários níveis: na relação do médico
com os doentes, na defin ição do
diagnóstico, no estabelecimento do
prognóstico, na esco lha do
tratame nto e na aprec iação dos
resu ltados. Sob o ponto de vista
científico e do conhecimento, há que
aceitar o risco e a incerteza, analisálos permanentemente, utilizar os
métodos da medicina baseada na
evidência como instrumento de
apoio à decisão clínica, desenvolver

os desempen hos de com unicação
com os doen t es e, fina lmen te,
exercer uma auto-avaliação
permanente da nossa prática. Esta
medidas
não
i rão
anu l ar
comp letamen t e o risco nem a
incerteza, mas a ju darão a red uzilos, que é o que importa.

A evolução
da prática médica
Há 50 anos, a prática clín ica era
considerada eficaz, simp les e
re lativamente segura . Afinal, tudo o
que o méd ico precisava cabia dentro
de uma ma leta ... Não havia dúvidas
sobre o que os méd icos ti nham de
fazer e como o deviam fazer e os
doentes pouco contribuíam para os
seus cuidados . Mas os tempos
mudaram e com o desenvolvimento
exponencia l da medicina, a prática
clínica começou a comp li car-se: o
que dantes era claro passou a ser

--

mais difícil de ver. A exp losão da
ciê ncia médica trouxe uma enorme
qua ntidade de testes de diagnóstico
e de modalidades terapêutica s cada
vez mais complexas e arriscadas, os
doe ntes co meçaram a tomar conta
dos seus destinos, a quererem ser
informados da sua doença e, bem
en tend id o, a participarem nas
decisões de vida e de morte que
lhes di zem respeito. A tecnologia
médica transformou-se numa
g ig a nt esca indústria e com ela
vieram os gastos avassaladores e a
necess idad e de os conter a todo o
custo. N o meio de tudo encontramse, presentemente, os médicos.
Com a alteração e a evo lu ção
da prática clín ica apareceram
também uma quantidade de novos
vocábu los: custo-efecti vidad e, managed core, alocação de recursos,
orçamentos clínicos individ uai s, etc.
Ho je, a situa ção é pouco menos do
que incompreensíve l e a prática
clínica atingiu uma tal comp lexidade
que, para os médicos a poderem
fazer efi cazmente, têm de ter em
conta uma vasta série de factores.

O risco na prática clínica
A decisão clínica se enco ntra na
intersecção de tr ês grandes
universos: a relação médico-doente,
com os seus factores culturais, crenças
e educação, entre outros; o universo
da ciência méd ica com os seus
dados empíricos, doentes, ensaios
clínicos e ev id ênc ia científica e,
fina lm ente, um con jun to de
cons t rangime nt os definidos em
po líticas de saúde, racionamento,
leg islação, etc.
A decisão clínica é marcada por
um risco eleva do e um a in certeza
profunda, quer para o especia li sta
hospita lar, quer para os médicos de
cuidados primários .
Na abordagem da definição do
risco - que existe em todos os
contextos da activid ade médica e

q ue se define como a probabilidade
que o acaso cause um qualquer
dano ao doente- é esse ncial encarálo directamente, para o poder medir,
comunicar e, por último, gerir.
Na sua medi çã o e quantificação,
assume-se
normalmente
a
linguagem do jogo : falamos de
cha nce . Na linguagem do risco, isto
designa-se por probabilidade (uma
entidade matemática). Há uma
rela ção entre probabilidade e
chance: quando afirmamos, por
exemplo, que a probabilidade de
um evento acontecer é de 20%,
então a cha)l ce é de 1 em 5.
Como co muni car aos doentes
este risco? Este é, verdadeiramente,
um dos problemas principais,
po.rque a percepção do risco não é
fácil nem para os doentes nem para
os médicos: é simples entender que
a hipótese de ganhar apostando
num cavalo de co rrida que tem 1
"chance" em 100 de ganhar, versus
o fa vorito (que tem 1 hipótese em 2)
é co mpletamente diferente. Isto é
intuitivo. Mas como é que se explica
a uma doente que toma a pílula
que o risco que co rre de ter um
ep isódio de tromboembolismo
ve noso profu nd o é de um para
1 0 .000? Para o consegu ir, os
profis siona is precisam de ter um
só lid o conhecimento científico so bre
as noções d e risco (absoluto e
relativo, por ex.), adquirid o através
da análise de estudos e de ensaios
clín icos, porque é justamente sobre
a evidência científica que nos vamos
basear para comunicar às pessoas
os seus riscos individuais: por
exemplo, o risco absoluto (que é a
prevalência da doen ça em ca usa) é
um
conce it o ex tremam ente
importante, porque o se u inverso dános o número necessário tratar
(NNT), ou seja, quantos doentes é
que temos de tratar com o
medicamento específico para evitar
um determinado evento pre jud icia l,
na popu l ação ating ida pe la

patologia em estudo: quantos
doentes tenho de tratar com aspirina
para evitar um AVC, a quantos
doentes é que tenho de darestatinas
para evitar um enfarte do miocárdio,
etc . Se for um para 50, parece bem,
mas se for um para 50 .000? Qual
é a justificação que se encontra para
começar uma terapêutica em que
têm de se tratar 40.000 doentes para
evitar uma evento adverso?
A comunicação do risco é difícil:
no momento de comunicar o risco
aos doentes, méd icos diferentes dão
uma informação diferente a doentes
análogos . Énatural que assim se ja ,
já que cada médico tem uma autopercepção do risco clínico que é
muito var iá ve l . São estas
contingências que "atrapalham " e
muitas vezes invalidam o acto de
comunicação . Por exemplo, o risco
do tabagismo (em relação ao
cancro do pulmão) está definido de
maneira relativamente c lara em
estudos epidemiológicos clássicos:
embora o carcinoma do pulmão seja
uma das ca usas mais frequentes de
morte oncológica, a in cidência
anual é inferior a 2 / 1 .000
fumadores - um número relativame nte baixo. E, apesar de um
fumador pesado ter no mínimo um
risco 20 vezes superior ao não
fumador d e contrair cancro do
pu l mão , es t e evento apena s
acontece em 1 em cada 100 destes
doentes, durante um período de 1O
anos. Como com unicar este risco aos
doentes, sem esquecer os outros
riscos co ncom itantes- e aditivos- de
doen ça card iovascular e pulmonar
do tabagismo?
E q uanto aos doentes? Em
primeiro lugar quando, cuidadosa mente, lhes comu nicamos os riscos
que correm, 50% daquilo que
dizemos desaparece com rapidez da
mente deles. Por outro lad o, o nível
de compreensão do risco pelo
doente é muito variável. Aliás, se os
doentes soubessem eficazmente

....
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diferenciar e nt re bons e ma us
c uidados, os fa lsos méd icos, os
praticantes de certas terapias
a lternativas e os bruxos não tinham
clientela nenhuma . Ora, como se
sabe, e les têm os consu ltór ios
che ios ... As teorias lógicas e éticas
que nos ensinam como comunicar
com os doentes, são por vezes
infirmadas por estudos que provam
que, numa gra nde percentagem de
casos, aq ueles não conseg uem reter
a informação básica e não sabem
d istinguir entre um bom e um mau
tratamento.
Por outro lado, q uando
queremos ser um pouco mais
específicos em termos de comunicar
o risco através de dados numéricos,
encontramos imensas dificuldades
porque, de facto, a comun icação
do risco é difícil e ingrata. Ainda por
cima, em todas as áreas da Medicina
existem riscos graves, potenc ialmente exp losivos e que necessitam
de uma abordagem de informa ção
diferente de todas as outras. Énesta
fase que a utilização de esca las de
riscos poderá constituir uma ajuda
va li osa, porque são analogias mais
intuitivas, que os doentes percebem
me lh or. Por exemp lo, a possibilidade de morrer de sarampo em
casa é neg li genciável (ainda que
com contágio a lto). A hipótese de
morte por intoxicação é de 1:3 .000
(risco baixo), enquanto que a de
morte por leucemia é de 1:12.000
(risco muito baixo); já a possibilidade
de ser morto por um raio ou um
meteorito é de 1:10 .000 .000 (risco
negligenciável). Poderíamos dizer ao
doente no 1° caso que o evento
acontece quase sempre, no caso da
intoxicação que aco ntece numa
pessoa das que vivem no seu bairro,
na leucémia que se espera uma
morte em cada freguesia e que um
português que vive no território
metropolitano tem o risco de morrer
atingido por um raio .
Identificando os seus factores e

ana li sando-os, isto é, verificando se
são comuns, qua l o seu im pacto, se
existem padrões preditivos que
possamos detectar. Uma vez na
posse destas informações, há que
então tentar posteriormente
contro lá-lo e, finalmente, analisar o
seu custo - não numa perspectiva
económica mas de saúde- ou seja,
quais as consequências dessa
decisão para o doente.

A incerteza
na prática clínica
Por outro lado, o risco, no sentido
mais lato da pa lavra, está li gado à
incerteza e mesmo que não houvesse
in certeza nenhuma, havia sempre
algum risco, embora mais fa ci lm ente
controlável. Éesta incerteza que, por
exemp lo, justifica o conhecido
conceito da varia ção da prática
médica, um fenómeno muito
estudado nas últ imas décadas:
populações ou doentes semelhantes,
com patologias, grupos etários e
doenças crónicas aparentemente
aná logas, são tratados de maneira
totalmente diversa em diferente s
áreas geográficas . Por exemplo, a
IBM descobriu, há cerca de se is anos,
que entre os seus colaboradores dos
estados da Carolina do Norte e da
Caro lin a do Su l (popula ções
perfeitamente homogéneas e
idênticas), a taxa de revascularização
coronária era 7 5% superior na Carolina do Norte do que na Carolina
do Sul, apesar da in cidência de
doença coronária e de enfartes de
miocárdio ser a mesma. Quando
investigaram as causas, descobriram
que havia um centro de cirurgia
toráci ca na Carolina do Norte e
nenhum no Sul: este facto indu zia
um viés de referência dos doentes
para este centro hospitalar .
Éforçoso que existam variações
da prática clínica (nunca há dois
doentes perfeitamente idênticos),
mas há diferenças que são

aceitáveis, enquanto outras não : por
exemp lo, ex istem dados sobre a
prescri ção de cefalosporinas em
ambulatório na Região de Saúde
de Li sboa e Vale do Tej o, em 1999.
Numa comparação com dados
fornecidos pelo National Health
Service do Reino Unido, verifica-se
que, enquanto naquele país a
prescn ç ao
daque les
ant i microbianos de primeira geração é
superior aos de segunda, que por
sua vez são mais prescritos que os
de terceira geração, em Portugal
verifica-se precisamente o inverso,
com uma prescrição superior das
cefalospor ina s de 3° geração .
Independentemente de haver mais
ou menos emp iri smo na prática
clínica, sob o ponto de vista científico
isto é in exp li cável: sendo anti hipertensivos era grave, se se tratasse
de anti-ulcerosos era também grave;
com antibióticos, dev ido à
emergência de resistências aos antibacterianos, é muito mais sério .
Em re lação aos con textos de
in certeza clín ica, eles são globais e
estendem-se desde a definição de
doença, ao processo diagnóstico,
passando pe l a se lecção de
tratamento, pela avaliação dos
resultados finais e até pela correcta
ava liação das preferências dos
doentes. O que se segue é uma
abordagem - nece ssa riamente
simp li ficada - destas áreas da
prática clín ica.

Continua no próximo número
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O estetoscópio
Longe, muito long e, vão os tempos
em que para fazer a auscultação,
o médico encostava o ouvido ao
peito do paciente . No início do
sécu lo XIX o espírito inventivo do Dr.
René Laennec mudou radicalmente
a forma de auscu ltação. Era o início
da aventura do estetoscópio.

Em experiência há mais de um ano,

que ouviu aquando da auscu ltação.

o LittrT}ann Electronic 4000 tem sido

Para além desta, o Litmann 4000 é

Dado o primeiro passo assistiu -se

bem aceite pelos médicos . Entre as

também por isso, uma ferramenta

a uma aventura seme lh ante à de

muitas ap licações disponíveis,

,eficaz ao nível do ens in o .

muitos outros instrumentos essenciais

destaque-se a capacidade de
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ao
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estetoscóp io tem a sua máxima

dia - a-dia

do

médico . A

1 8 vezes, a

qua li dade

sonora

deste

evolução permanente, a inovação

possibilidade de grava ç ão da

aplicação· ao nível da Pediatria e

e

auscultação ao. paciente.

da Cardio log ia.

a

adaptação

tecnologias .

No

às

novas
do

Este módulo possibilita a gravação/

Nesta, destaca-se a possibilidade

estetoscópio, e sem esquecer os

caso

reprodução em 6 canais separados,

de reprodução, a metade da

passos dados no século XIX, a

podendo através de infra-vermelhos

velocidade sem distorção ou

verdade é que foi necessário

passar estes ficheiros para um

desfasamento do som orig in a l.

esperar pela chegada do século XX

computador pessoal.

Útil também, é sem dúvida, a

para se conceber o modelo com o

Esta capacidade ún ica permite ao

capacidade de obter o ritmo

desenho seme lhante ao que ainda

médico recordar exactamente e por

cardíaco do paciente apenas pe lo

hoje identifica os médicos de todo

quanto tempo for necessário aquilo

toque de um botão .

o mundo .
Nas últimas décadas a electrónica
e a informática revolucionaram

All-in-one

aquele que é talvez o apare lh o mais
popular e que tantas vezes funciona
como primeiro e precioso auxi li ar
de diagnóstico.
Coincidência ou não, a verdade é
que já em pleno século XX I que
chega ao mercado um novo
(f)
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para experiências novas. Chama -
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um dos homens que introduziu as
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novas tecnologias na concepção e
utiliza ção do estetoscópio .

A Motorola apresentou nos Estados Unidos um
novo telemóvel que está a causar sensação . Tra ta-se do Motorola/ Nextel's i95cl .
Uma espéc ie de canivete suíço das comunica ções. Este modelo é um telemóvel, um walkietal kie e uma agenda pessoai(PDA), muito
embora nesta ultima faceta não seja particula rmente interessante para quem precisa de
mais de 250 núm eros de telefone .
O écran a cores é bom até para os jog os deste
"brinquedo". O i95cl não consta da lista de
telemóveis disponíveis nas nossas operadoras,
mas nos States custa perto de $400 .
Motorota
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Hackers and Crakers
Um dos maiores entraves ao desenvolvimento do Internet tem sido o segurança,
ou melhor , o falto dela quando se está
on-line. Os internoutos ainda são muito
desconfiados no que respeito o usar o
WWW poro comprar seja o que for.
Não sou dos que alimente esse receio,
sobretudo quando vejo pessoas o entregorem os seus cartões de crédito o um
desconhecido que desaparece poro uma
solo qualquer poro fazer o pagamento.
Ainda assim é bom estar minimamente
informado sobre o tão perigoso como
fascinante mundo dos "bandidos digitais". A CNN fez um dossier de leitura
quase obrigatório. Vá até .. .
http :/ /www.cn n .com/TECH/specials/
hackers/

Água
nos computadores
A Hitochi apareceu com uma novo
tecnologia de arrefecimento de computadores. O fabricante oriental chegou à
conclusão de que poro evitar o incómodo aquecimento, por exemplo, dos
loptops, nodo melhor do que usor... águo.
A maioria dos sistemas actuais arrefece
os nossos PCs com pequenos ventoinhas,
que poro além de fazerem barulho gostam o tão precioso bateria .
As tubagens que o Hitochi desenvolveu
poro arrefecimento, não só tornam o
computador mais silencioso como económico.
Vai ser posto no mercado um primeiro
modelo, o Floro 270W Silent.
Tudo deverá correr bem já que os componentes de alto voltagem estão protegidos do águo por placas de plástico.

Phone Shui
O que têm em comum os
ensinamentos do Feng Shui e os
telemóveis? Nodo.
Então porquê o pergunto? Por
couso de um tal de Paul Dorby.
Este senhor criou um site onde mediante um inquérito às nossos atitudes e usando os técnicos de há
6000 anos, nos diz qual o
telemóvel indicado poro o nosso
personalidade .
Ali está tudo, até os pontos corde ais do nosso energia . No final vem
o resposta .

Porque foz Paul tudo isto?
Porque o Phone 4U assinou com
ele um contrato. Curioso .. .
Ps: Pelo menos no meu coso acon selhou - me o meu actual
telemóvel ...
http:/ /www. phones hui .c; o. uk/

Coisas Boas
Olhando paro jornais e televisões
não se sente por vezes farto de
tragédias e más notícias? Não é
o único .
Nos Estados Unidos, foi criado o
chamado site das Coisas Boas.
Uma forma interessante de atrair
as boas histórias, as boas pessoas, os bons projectos a partilha
de boas ideias . A newsletter tem
mais de 60 mil assinantes.
O projecto já dura há dois anos .
Os seus responsáveis dizem que

e

a intenção não é só divulgar, já
que acreditam que estas " coisas
boas" incentivam a acção das pes-'
soas. Faço o teste .
http: / / www.goodthings.com/

Leituras
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Quem guardo muitos imagens no pc tem
sempre o drama de depois os organizar
e visualizar. O lrfon View resolve o problema sem encher o pc de lixo. Aceito
muitos formatos e pode vertodos os imagens sem ter de os abrir. É freewore e
muito recomendável ...
http:// irfanview. tuwien .ac .at/ ma in3 .html

"O Projecto Vercial é a maior base de dados na Internet sobre literatura
portuguesa, sendo a página mais acedida do género a nível nacional".
Assim nos recebem no página de entrado paro um projecto que tenta
por on -line os autores portugueses de forma sistematizada . Uma
bookmark importante para quem lê com gosto ou paro estud antes
atrasados com trabalhos de autores portugu eses .

hHp:/ / www.ipn.pt/ literatura/index.html

À MESA

Amares. Situada a 15
Km de Braga e às portas de um dos mais
belos parques naturais
de Portugal, a PenedaGerês, terra onde a
beleza natural e as
"estórias" de civilizações passadas vivem
hoje nas pedras de
inúmeros Solares e
Mosteiros, terra de
gente simples e hospitaleira que transporta
para a gastronomia
caseira a sua alma
minhota.
No Largo Dom Guald im Pais, no
centro de Amares, encontra-se uma
ca sa de arquitectura típica, onde a

pedra e as madeira pontificam, recuperadas, dando lu gar a um espa ço requ intado e mu ito agradável. Como se estivesse em casa!
Depois das boas vindas, o festim
começa ...
Das várias entradas, destacamos a
(inevitáve l!) a lh eira de caça .. .
Dos pratos prin cipa is, embora a
oferta de pratos reg iona is se ja variada, não podemos dei xar de
referenciar as es pecialidades da
Casa da Tapada, o folhado de
perdiz, o pernil à Tapada, o cabrito
no forn o ou o arroz de roba lo.
Quanto à garrafeira, está generosamente recheada de bons vinhos
das principais reg iões do País, em bora- e po rque estamos no Minho
- aconselhamos que a refeição se ja
dev idamente acompan hada do
verdadeiro néctar de um dos melh ores vinhos verdes brancos.
No que diz respeito à sobremesa,
as opções são vár ias, desde a
doçaria regional à Conventual .
Qua lqu er que se ja a sua escolha,

e espec ia lm ente se for apreciador,
é de "comer e chora r por mais!" .
Resta dizer que o preço médio de
uma refe ição ronda os 15/20
euros, o que nos parece perfe itamente aceitável para a qualidade
oferecida.
Uma última nota para dizer que as
surpresas da Casa da Tapada não
se fi cam por aqui .
Na sua Quin ta, co m o m es mo
nome do restaura nte, o Sr. Abe l
Ribeiro produz um espumante de
casta Loureiro, já reconhecido e
premiado internaciona lm ente. Uma
agradável prese nça no panorama
dos vinhos espumantes Portugueses .

largo Dom Gualdim Pais
4720-013 Amares
Telefone: 253 993 555
Horário de funcionamento

Das 12:00 às 24:00
Encerra à Segunda
Gerência: Abel Ribeiro

.•.
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Mia Couto:
«Um Rio Chamado Tempo,
Uma Casa Chamada Terra»
Editorial Caminho, 2002
264páginas
13,60€

desco nce rtantes escrito res da lín gua
castelhana .

NOVIDADES
Jack Loridon:
«Contos Fantásticos»
Antígona,2002
347páginas
18,00 €
Pseudó nim o de Jo hn
Griffith Chaney (18761916), o norte-arpericano Jack Lond o n foi bastardo, marinheiro, vagabundo, garimpeiro, socia lista, alcoólico, suicida e um dos
mais notáveis escritores americanos do
início do século XX. A maio)- parte da sua
obra tem como cenário oAiaska e o Yukon,
onde chegou em 1897 em plena corrida do
ouro, e as suas personagens baseiam-se
nas fi guras que povoavam os bas-fonds e
as franjas mais marginais da sociedade
america na daquela época .

Enrique Vila-Matas:
«Filhos sem Filhos»
Assírio & Alvim, 2002
296páginas
20,00€
Sétimo título publi cado
em Portuga l pela Assírio
deste autor catal ão. Sétima oportun idade para
contactar com um dos
mai s
profícuos
e

Richard Webster:
«Freud Estava Errado. Porquê?»
Campo das Letras, 2002
595páginas
27,30 €
Biografia de Freud e
contextua lização teórica e
hi stórica da sua obra.
Apesar do que sugere o
títul o, o autor cons idera que o "pai" da
psicanálise ocupa um merec ido lugar de
destaque entre os mais importantes pensa dores dos últimos 200 anos.

Patricia Highsmith:
«Contos Póstumos»
Europa-América, 2002
240 páginas
17,13 €
Recentemente falecida, Pa tric ia Highsm ith dizia que
não gostava de rótu los, ao
contrário do s ed ito res
americanos. Com efe ito,
deixou uma obra que em nada facilita aqueles que a queiram rotu lar. Da autora de
obras tão diversas como «Ü Preço doSa I»,
«Ü Desconhecido do Norte Expres so>> ou
da série «Mr. Ripley», uma reunião de con tos inéd itos recuperados do seu espó lio .

Novo romance do mais
internaciona I dos escritores moçambicanos. Um livro que aborda a
dia lética moderni -dade / trad ição e migração/ reto rn o, problemáticas emergentes
nas m o d e rn as é lite s urbanas de
Moçambique.

William Shakespeare:
rrO Rei Lea(!>
Tradução e notas de Álvaro Cunhal
Editorial Caminho, 2002
270Páginas
19,95€
Uma das mais aguardadas ed ições deste ano e
ma is uma demonstra ção
da ve rsati lidade e da en"'-'-""
vergadura intelectua l de
Álvaro Cunhai. Uma tradução de elevado rigor académico, anotada pelo tradutor, e que confirma um reno vado interesse dos mercados cu ltu ra is por-
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tugueses pela obra de Shakespeare.

O Mundo em EbullçAo
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Contributos para um debate actual
Vários: «0 Império em Guerra

- O Mundo Depois do 11 de Setembro»
Campo das Letras, 2002
270páginas

15,75€
Coordenada pelo economista francês Rémy Herrera,
esta obra reúne textos de análise e interpretação dos
acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 e as suas
implicações para o xadrez mundial.
26 personalidades tão díspares como
o iminente historiador lmmanuel
Wallerstein, o polémico ensaísta Noam
Chomsky, o especialista português em
política da Ásia Central M iguel Urbano Rodrigues, ou o Nobel da literatura
José Saramago, entre outros, discorrem sobre o tema .

Akbar S. Ahmed : «0 Islão»
Bertrand, 2002
307 páginas

19,95€
Este livro propõe ao leitor ocidental uma perspectiva da
religião islâmica diferente daquelas com que normalmente é
confrontado : foi escrito por um muçulmano paquistanês, exdiplomata e actual professor de antropologia na Universidade de Londres. Nesta obra, Ahmed apresenta-nos os pilares
doutrinários do Islão e a evolução histórica e política das
sociedades que o adoptaram . Além disso,
analisa as comunidades islâmicas existentes actualmente no mundo- tanto onde elas
são maioritárias como onde são minoritárias
-e as suas relações com o Ocidente, criticando as análises a este tema de Samuel
Huntington e de Francis Fukuyama , que ele
considera responsáveis pela imagem
distorcida que os ocidentais têm do Islão e
dos muçulmanos.

Ingmar Bergman:
«Lágrimas e Suspiros /
Persona / Dependência»
Assírio & Alvim, 2002
174páginas
14,00 €
Três argum entos para o utros ta ntos film es realiza os por Berg man, em que a simplicidade
narrativa enfatiza a vertente emocio na I das
personagens envo lvidas.

Miguel Urbano Rodrigues:
<<0 Tempo e o Espaço
em que Vivi»
Campo das Letras, 2002
264páginas
15,75 €
M emórias de um ho mem
que participou activamente em alguns dos ma is importantes eventos da histó ri a portu g uesa
do século XX. De 1925, data do se u nascimento, até 19 60, fronteira tempora l deste
1°volume, Urbano Rodrigues vive u a clandestinidad e dos milita ntes co munistas, tomo u o barco Santa Maria, sofreu o exíli o
destin ado aos principais apoiantes de
Hum berto Delgado, conviveu com Amíl car
Cabral , Álva ro C unha i, Vítor C unha Rego,
e ntre ta ntas o ut ras p erso na lidad es
marcantes desse sécu lo .

~
h S. Nye, Jr.: «Compreender
Os Conflitos Internacionais»

J

Gradiva,2002
320páginas
8,00€
P ofessore investigador
regressado a Universidade de Harvard, após
30 anos de correrro
p trco e diplomático
a mais alto nível s pre ligado às quesões do defesa e da segu onça internacional-, Nye é um legítimo
re esentante do ponto de vista norte-americo o em materia de política externa e de
de esa. Este livro represento uma abordage global, teoricamente sustentada, aos
Prin ais temas do agenda internacional
Od o e à dinâmica dos conflitos que marCOm essa mesma agenda.

O OUTONO NO TEATRO VIRIATO (VISEU)
Quem não se desloca habitualmente para o interior do país não saberá possivelmente da existência do Teatro Viriato, localizado em Viseu, a menos que seja
apaixonado pelo teatro e pelas expressões afins. Mas
poderá estar seguro de aí, nesse palco de uma das
mais antigas e belas cidades portuguesas, se desenrolar, cada ano, uma das mais ricas programações
culturais de todo o país. Os meses de Outono têm
habitualmente uma programação especialmente cuidada, para aliciar os mais renitentes quando o frio e
a chuva ameaçam. Entre outros espectáculos, o período final de 2002 verá passar, pelo Teatro Viriato, ''A
Aventura de Ulisses" (dias 3, 4 e 5 de Outubro), destinado aos mais jovens,
"Duelo" (14 e 15 de Outubro), pela companhia belga TofThêatre, "Vá Para Fora
Cá Dentro" (1 e 2 de Novembro), de Romulus Neagu, em estreia absoluta, ou
ainda "Rock Metamorfoses" (13 e 14 de Dezembro), um projecto que reúne seis
compositores num espectáculo inspirado em temas musicais dos universos do
"pop" e do "jad'. Também o Ballet Gulbenkian passará pelo Teatro Viriato (1 1
e 12 de Outubro), assim como o grupo de Teatro O Bando, com "Vassilissa" (2,
3 e 4 de Dezembro), peça destinada a crianças. Não faltam, pois, pretextos para
se deslocar ao Teatro Viriato, aproveitando uma visita sempre recompensadora a
Viseu .

AS MELHORES FOTOS DE 2001 NO CCB
Até ao dia 13 de Outubro o Centro Cultural de Belém apresenta pela 8° vez consecutiva a exposição "World Press
Photo", dedicada às imagens mais marcantes do ano anterior. A exposição mostra as fotografias premiadas no concurso internacional de fotojornalismo da Fundação World
Press Photo, seleccionadas de um conjunto de quase 50.000
fotografias concorrentes, assinadas por cerca de 4.000 fotógrafos de 123 países em categorias como desporto, ciência
e tecnologia, ambiente e natureza, artes e publicidade. Existe um guia de exploração desta exposição, subordinado ao
tema "O que é o fotojornalismo?", especialmente destinado
aos jovens dos 12 aos 15 anos, e que levanta questões pertinentes sobre o papel
da fotografia como veículo de informação no mundo actual.

AMBIENTES E DESIGNERS
O Museu do Design do Centro Cultural de Belém reúne actualmente cerca de
350 peças, duzentas das quais de exposição recente neste espaço. Para descobrir as histórias destas peças e o que elas retratam das
vivências de uma época, o Museu do Design organiza regularmente visitas guiadas e ateliers, com temáticas como
''As Faces do Design" (público alvo dos 6 aos 1O anos),
"Design em Dominó" (dos 1O aos 12), "Miss Trip Puzzle"
(dos 12 aos 15) e "Objecto Incógnito" (dos 15 aos 18). Se
acompanhar os seus filhos a estas enriquecedoras actividades, aproveite para ver a exposição "7 Ambientes 7
Designers", a qual dá a conhecer o pensamento e a obra
de alguns dos mais importantes designers e arquitectos do
século passado, como Le Corbusier e Charlotte Perriand (anos trll.eiiiJWIIj~
50), Joe Colombo (anos 60), Ettore Sottsass (anos 70 -80) ,
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Garouste & Bonetti (anos 80-90) e
Andrea Branzi (anos 90). "7 Ambientes 7 Designers" poderá ser visitada
no Museu do Design até finais de Março do próximo ano.

GARYHILL:
TRABALHOS EM
VIDEO
Gary Hill é um
artista americano,
nascido em 1951,
que se destacou
com os seus trabalhos em video.
Uma exposição de
obras de sua autoria, num período que
decorre de 1978 a 2001, pode agora
ser visitada no Centro Cultural de
Belém, até ao início de Janeiro de
2003. A exposição de Gary Hill foi organizada pelo Kunstmuseum
Wolfsburg e sublinha a importância
das novas tecnologias no mundo contemporâneo, através de um conjunto
de obras que apela à interacção com
o visitante e espectador. A visita a esta
exposição pode ser completada com
o atelier ''Vivências dos Sons, uma sala
de experimentação que dá a descobrir, por evoluídos processos técnicos,
a visualização das ondas sonoras, deixando no ar perguntas como: Podemos ver os sons? Como se traduzem
os sons? Quais são as consequências
dos sons?

MÚSICAS
DE CABO VERDE EM ALMADA
Vasco Martins é um músico e compositor originário
de Cabo Verde que
se tem distinguido
pela forma como
tem explorado novos terrenos de expressão, a solo ou
em companhia de outros intérpretes,
numa procura permanente de climas
e emoções que surjam das ligações e
dos afectos entre as suas raízes e as
culturas do mundo. Éuma carreira ver-

dadeiramente singular, a que Vasco
Martins vem desenvolvendo há alguns
anos, com a ra ra possibilidade de agora poder ser presenciada por dois dias
no nosso país. O local onde o fogo
criativo de Vasco Martins se libertará
é o Auditório Fernando Lopes G raça,
em Almada, e os concertos serão
"Espáce Móda Cêu", um conjunto de
peças para piano compostas no final
da década passada, e "Dôs", um espectáculo de guitarras acústicas de
inspiração tropical, no qual Vasco
Martins contará com a participação
do músico Voginha. Os dois concertos terão lugar nos dias 11 e 12 de
Outubro, respectivamente.

JORDI SAVALLEM NOVA
EDIÇÃO HISTÓRICA
Jordi Savall
continua o seu
notável trabalho
de recuperação
da música antiga e renascentista, sempre com o
acompanhamento do grupo Hesperion
XXI, numa obra em que é lembrado o
compositor inglês William Lawes. O
disco - um duplo CD intitulado
"Consort Sets in Five & Six Parts" apareceu por ocasião do 400° aniversário do nascimento de Lawes e
evoca um compositor de inspiração
genial mas cuja morte prematura, aos
43 anos de idade, remeteu para o esquecimento, principalmente depois do
sucesso da música de Henry Purcell,
a partir do final do século XVII. William
Lawes escreveu todos os géneros de
música, desde música religiosa a música para teatro, e foi a figura de referência da música britânica antes do
referido Purcell. Foi um inovador em
matéria de composição, abrindo caminhos futuros na arquitectura dos
espaços musicais, e Jordi Savall e
Hesperion XXI mostram-no exemplarmente, nesta edição que, à semelhança de todas as assinaturas de Savall,
fará história.

PERRY BLAKE
"California"

Editado por
Universal
De passagem por
Lisboa para um
concerto, Perry
Blake deixo disco
novo, inci sivo, feroz e autêntico
como raros obras
do nosso tempo. Cantigas de solidão
e de desespero levados pelo fogo de
um dos mais emocionantes criadores
de ca nções de um mundo de frontei
ras caídos .

MICHAEL BOLTON
"The Ultimate
Collection"

Editado por So ny
Music
Mais de três dezenas de temas musicais para reafirmar, perante os
que se deixam levar pela imagem e
pela facilidade, que Michael Bolton é
um dos mais veeme ntes cantores do
música popular do último meio século, alimentado do "soul" que transpirou a mudança no "pop" e da liberdade que transbordou das fronteiras
do " ja zz" . Absolutamente fundamental.

COLDPLAY
"A Rush Of Blood To The Head"

Editado por EM/
A inda existem
boas ca nções, pedaços tirados da
vida e levados
por o a rodo das
emoções, no universo "pop". Ainda existe autenticidade e talento e ainda existe quem os consumo, como se
provo com o sucesso dos Coldplay,
confirmado neste segundo e superior
passo da suo carreira.

CASSANDRA WILSON
"Belly Of The Sun"

Editado por EM/
Não se queira catalogar esta cantora que conhece todos os terrenos e que
constrói , com uma infindável paixão,
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lugar a lugar, carícias e febres, perguntas sem resposta e questões de
amor, deixando
longe todas as in térpretes que fize ram do " jazz" vocal feminino uma das
modas momentâneas. Impress ionante
de despojamento e de sabedoria.

PETER GABRIEL
"Up"

Editado por EM/
Este é o regresso
há muito esperado
de
um
Peter
Gabriel
que,
como nos melhores
dias
dos
Genesis e da obra
a so lo, rasga raivas e abraça sóis com
aque la candura e aquela entrega que
trazem marca única. Está na hora de
voltar a seguir Gabriel e os seus caminhos de esperança e de dor.

ENRIQUE IGLESIAS
"Quizás"

zem falta discos como este recente de
Natalie Cole, ca loroso, ainda que previsível.

Editado por Universal
Enrique, o filho de
Ju lio, vo lta gravar
em castelhano e
mostra, como o pai
Julio, que conhece
os segredos dos
"tops" e dos corações mais adormecidos. Consegue ser
mais coerente (e convincente) do que
o pai , mas nada ad ianta (como o pai)
à música popular e aos lugares de euforia romântica que nela se refazem.

NATALIE COLE
"Ask A Woman Who Knows"

Editado por Universal
Como Enrique
lglesia s, também é
filha de famoso,
mas a história é
outra, a do pai e
a da filha. Tratase de sedução, de
"swing", de teatra lidade, de um cenário sem segredos mas com muitos
conhecimentos e muitas paixões. Fa-

u......

ANDRÉ CORRÊA D' ALMEIDA
"Marés da China"

Editado por Nethnics
André
Corrêa
de
Alme ida autor do á lbum
"Mares da China" cujas
receitas revertem em parte, para a organização
não
governamental ' " " ' - - - - - - (ONG) - Médicos do Mundo. O trabalho de Médicos do Mundo emerge
do direito fundamenta l de todos os seres humanos terem acesso a cuidados
de saúde, independentemente da nacionalidade, religião, ideologia ou
raça. Foi com este propósito que André
Corrêa de Almeida publica este álbum
de pop-rock composto por 12 canções,
com influ ência do folk irlandês e do
rythm a'nd blues, cu ja produção foi fe ita em Londres por Luís Jardim. "Mares
da China" é uma viagem musical dos
vários continentes em que o autor quer
parti lhar com a classe médica o interesse pela música .

ZÉ RAMALHO
ANA CAROLINA
"Rito Joana Iracema"

Editado por BMG

"O Gosto Do Criação"

RAMALHO
"Conto Lu iz"

Editado por BMG
ARNALDO ANTUNES
" Parade i ro "

Editado por BMG

LEN INE
" Fa lange

Can iba l"

Editado por BMG
CH ICO BUARQUE
" Duetos"

LULU SANTOS

Editado por BMG

" Prog ramo"

Editado por BMG
CH ICO BUARQUE
/EDU LOBO
" Combo io "

MAR IA BETHÂN IA

Editado por BMG

" Ro mân ti co "

Editado por BMG
DAN IELA MERC URY
"Sou De Q ua lque r
Lu ga r"

SIM O N E

Editado por BMG

Editado por Universal

"Sedo Puro"

Editado por BMG
ZÉLIA DUNCAN
"Sort imento"
Editado por Som Livre - Universo/
Autêntica invasão
de discos brasileiros
nos últimos meses
em Portugal. De
consagrados como
Chico Buarque (um
disco de duetos com
intérpretes Tom Jobim, Nora Leão,
Pablo Milanés e Ana Belén e outro _.. ..-_-"'
com Edu Lobo), Elba Ramalho (cantando Luiz Gonzaga), Maria Bethônia
(em antologia), Simone, Daniela
Mercury e Zélia Duncan até renovadores como Arnaldo Antunes, Zé
Ramalho, Lenine, Ana Carolina e Lulu
Santos, eis uma excelente amostra do
que se faz do lado de lá em português, tão esquecido na música como -~=
lembrado na televisão . O problema
desta selecção é a dificuldade na es- -=,
colha .
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COLECTÂNEAS
- VÁRIOS INTÉRPRETES
"MOTOWN
BACHARACH"

SALUTES

Editado por Universal
Burt Ba chara ch, o
autor de can çõe s
imortai s com o "The
look of love" ou " I say
a little prayer" , nas
versões que artista s
da editora Tamla Motown em boa hora
se lembraram de fazer ao longo das
últimas décadas . Sm okey Robi nson,
Stevie Wonder, Diana Ross e Four Tops
são alguns dos qu e homenageiam a
arte de Ba charach.

"THE VERY BEST
OF UNPLUGGED"
Editado po r Unive rsal e Warner Mu sic
Sã o inéditos das sessões " unplugged "
que se tornaram fa mosas nos últimos anos, trazendo intérpretes de qualidade segura como
Eri c Cla pton, Ala nis Mo ri ssette,
R.E.M. , Sheryl Crow, Lenny Kra vitz,
Paul Sim o n, Annie Lenn ox, Pau l
McCartney, Rod Stewart, Sting, kd lang
e Corrs.

BEST
"THE
GUITAR ALBUM
EVER ... "
Editado por EM/
Num duplo CD, al gumas das guitarras mais sonantes do
"rock", fervilh and o no se io de ag rupamentos como Quee n, Deep Purple,
Bl ack Sabbath , Santana , Who, Fre e,
Bad Company, ZZ Top, Whitesna ke,
Steppenwolf e Derek and Domines ou
em soli stas co mo Jimi Hend rix, Jeff
Beck, Paul Mccartney
e Chu ck Berry.
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"SÓ SLOW"
Editado por EM/
Portugue ses pa ra
namorar dan çando,
temas co mo "Jura" de Rui Ve loso ,
"Fala -me de am or" dos Santos & Pecadores, " Lua" de Pedro Abrunh osa .e
"Vocês" dos GNR.

A ESSÊNCIA DA "BOSSA NOVA"
"Chill: Brazil" é uma antologia discográfica, composta
por dois CDs, recentemente chegada a Portugal. A ideia
que presidiu à selecção musical aqui incluída foi a de captara essência e a sensualidade da "bossa nova", através
de temas musicais representativos desse importante movimento da música popular brasileira. Os dois CDs de "Chill:
Brazil" reúnem trinta e seis faixas, a maioria das quais verdadeiras pérolas do Brasil musical das últimas décadas. Eis
algumas delas: "Wave" e "Tim tim por tim tim", por João
Gilberto; "Água de beber" e "Garota de Ipanema", por Tom Jobim; "Eu vim da
Bahia", por Gilberto G il; "Samba da benção" e "Tanto tempo", por Bebei Gilberto; "Alô alô marciano", por Elis Regina; "Guanabara", por Marcos Valle;
"Mas as que nada", por Milton Nascimento; "Santo Antonio", por Hermeto
Pascoal; 'Ando meio desligado", por Ney Matogrosso.

liiiiii.ij7ii

PASSATEMPO : Se gosta de música brasileira e o Brasil é um país que o(a)
insRira, escreva um texto sobre este país ou qualquer aspecto da sua vida
ou da sua cultura, um lugar, um acontecimento ou uma memória que o
deixaram ligados ao país irmão. Os dois melhores textos ganharão o disco "Chill: Brazil", mas, atenção, os textos não poderão ultrapassar as 250
palavras. Escreva e envie o seu texto para CELOM - omcne@netcabo.pt

OS SUCESSOS DE PETULA CLARK
Uma das intérpretes de maior popularidade na década de 60 do século passado foi Petula Clark. Britânica de nascimento, Petula Clark alcançou sucesso
por toda a Europa, cantando na sua língua natal e
também em francês. Um dos seus maiores sucessos,
primeiro lugar de vendas em muitos países do mundo, foi o tema musical de uma das derradeiras obras
cinematográficas de Charlie Chaplin. O tema musical, intitulado "This is my song", é um dos quarenta e THE ULTIMATECOLLECTION
cinco que figuram numa excelente antologia agora editada em Portugal, de
nome "Petula Clark- The Ultimate Collection". Temas musicais da época de ouro
de Petula Clark, como "Downtown", "My love", "I know a place", "Kiss me
goodbye", 'A sign of the times" e "Chariot", podem encontrar-se ao lado de
peças universais como ""La vie en rose", "Don't cry for me Argentina", "I don't
know how to love him" ou "The sound of music", em sensíveis versões da intérprete.
PASSATEMPO: A antologia de Petula Clark, composta por dois CDs e com
um interessante texto sobre a carreira da intérprete, poderá inspirá-lo a
escrever sobre a época de sucesso desta intérprete: os anos 60. Escreva
uma pequena evocação desse tempo, uma memóri a própria ou um facto
da época que o marcou ou uma reflexão sobre as mudanças da altura, e
poderá ganhar uma de duas antologias de Petula Clark que temos para
oferecer. Atenção, não poderá ultrapassar as 250 palavras.
Envie-nos o texto para CELOM - omcne @netcabo.pt
' - - - - -- - - - - - - - - '
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LEGISLAÇÃO
Dr. Hugo Duarte -

Consultor Jurídico - S.R.S.

JULHO
Portaria n.º762/2002, dos Ministérios do Equipamento Social, da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade, de 1 de Julho
Aprova o Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho na Exploração dos Sistemas Públicos de
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
Aviso n.º 58/2002, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 2 de Julho
Torna púb lico ter, por nota de 27 de Maio de 2002, o
Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia notificado que as Partes Contratantes do Acordo entre a
Comunidade Europeia e os Seus Estados-Membros, por
um lado, e a Confederação Suíça, por outro, sobre a livrecircu lação de pessoas, assinado no Luxemburgo em 21
de Junho de 1999, concluíram, em 17 de Abril de 2002,
as formalidades necessárias à entrada em vigor do Acordo
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para a ordem jurídica interna disposições relativas às
matérias de dosimetria e formação, da Directiva n.º 96/
29/EU RATOM, do Conselho, de 13 de Maio de 1996, que
fixa as normas de base de segurança relativas à protecção san itária da população e dos trabalhadores contra
os perigos resultantes das radiações ionizantes

Decreto-Lei n.º 174/2002, do Ministério da Saúde,
de 25 de Julho
Estabelece as regras aplicáveis à intervenção em caso
de emergência radio lógica, transpondo para a ordem
jurídica interna as disposições do título IX, «Intervenção», da Directiva n.º 96/29/EURATOM, do Conselho, d
13 de Maio, que fixa as normas de lJase de seguranç
relativas à protecção sanitária da popu lação e dos trabalhadores contra os perigos resu ltantes das rad iações
ionizantes
Portaria n.º 893/~002, do Ministério da Saúde, de 27
de Julho
Define o modelo de carteira profissional e a entidade
competente para a sua emissão e determina o montante
a pagar pelo registo dos profissionais odontologistas

Portaria n.º 835/2002, do Ministério da Educação, de
10 de Julho
Autoriza o funcionamento do curso de licenciatura em
Enfermagem na Unidade da Universidade Fernando Pessoa de Ponte de Lima e aprova o respectivo plano de
estudos

2. 3 Série

Portaria n.º 840/2002, do Ministério da Saúde, de 10
de Julho
Altera os quantitativos do subsídio adicional mensal dos
médicos da carreira de clínica geral, revistos pela Portaria n.º 646-A/2001, de 27 de Junho

Despacho n.º 15290/2002(2.!! série), do Ministério d
Saúde - Gabinete do Ministro, de 5 de Julho
Nos termos e para efeitos do artigo 3. ºdo Decreto-Lei n. º
38/2002, de 26 de Fevereiro, são nomeadas as comissões de equiparação aos estágios da carreira dos técn icos superiores de saúde.

Despacho conjunto n.º 554/2002, dos Ministérios das
Finanças e da Saúde, de 5 de Julho
Constituiu no Ministério das Finanças uma comissão de
acompanhamento da empresarialização dos hospitais.

Decreto-Lei n.º 165/2002, do Ministério da Saúde,
de 17 de Julho
Estabe lece as competências dos organismos
intervenientes na área da protecção contra radiações
ionizantes, bem como os princípios gerais de protecção,
e transpõe para a ordem jurídica interna as disposições
correspondentes da Directiva n.º 96/29/EURATOM, do
Conselho, de 13 de Maio, que fixa as normas de base de
segurança relativas à protecção sanitária da população
e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das
radiações ionizantes

Despacho n.º 15298/2002(2.!! série), do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro, de 5 de Julho
Declara nulo o despacho n.º 135212002, de 9 de Janeiro , da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde, publicado no Diário da Repúbl ica, 2.ª série, n.º 26, de
31 de Janeiro de 2002, que aprova o Manual de Boas
Práticas de Medicina Física e Reabil itação, nos termos
da alínea f) do n. º 2 do artigo 133.º e do n.º 2 do artigo
134. º, ambos do Código do Procedimento Administrativo.

Decreto-Lei n.º 167/2002, do Ministério da Saúde,
de 18 de Julho
Estabelece o regime jurídico relativo ao licenciamento e
ao funcionamento das entidades que desenvolvem actividades nas áreas de protecção radiológica e transpõe

Aviso n.º 8727/2002, do Departamento de Recursos
Humanos da Saúde, de 31 de Julho
Torna público que, encontra-se aberto o processo de
cand idatura à real ização da prova de comunicação médica.
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AGOSTO
Decreto-Lei n. 2 180/2002, do Ministério da Saúde,
de 8 de Agosto
Estabelece as regras re lativas à protecção da saúde das
pessoas contra os perigos resu ltantes de rad iações ionizantes em exposições radiológicas méd icas e transpõe
para o ordenamento jurídico interno a Directiva n2 97/43/
EURATOM, do Conselho, de 30 de Junho, que aproxima
as disposições dos Estados-Membros sobre a matéria
ortaria n. 2 1031/2002, do Ministério da Saúde, de
10deAgosto
Aprova o modelo de ficha de aptidão, a preencher pelo
médico do trabalho face aos resultados dos exames de
admissão, periódicos e ocasionais, efectué!dos aos trabalhadores
Portaria n. 2 1043/2002, do Ministério da Segurança
Social e do Trabalho, de 14 de Agosto
Desafecta do Fundo de Solidariedade Social um imóvel.
Decreto-Lei n. 2 185/2002, do Ministério da Saúde,
de 20 de Agosto
Define o regime jurídico das parcerias em saúde com
gestão e financiamentos privados
Decreto n. 2 25/2002, do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, de 21 de Agosto
Aprova o Acordo de Cooperação na Área da Educação e
aCultura entre a República Portuguesa e a Região Adm i_,istrativa Especial de Macau da República Popular da
China, assinado em Lisboa, em 29 de Junho de 2001
Portaria n.2 1089/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 22 de Agosto
Autoriza o funcionamento do curso de licenciatura em
Enfermagem no Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Portaria n. 2 1100/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 23 de Agosto
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura em Fisioterapia no Instituto Superior de Saúde do
Alto Ave
Portaria n. 2 1101/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 23 de Agosto
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura em Análises Clínicas e de Saúde Pública no Instituto Superior de Saúde do Alto Ave
Portaria n. 2 1147/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 28 de Agosto
Autoriza o funcionamento do curso de complemento de

formação em Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de
Azeméis e aprova o respectivo plano de estudos

Portaria n2 1184/2002, dos Ministérios da Saúde e da
Segurança Social e do Trabalho, de 29 de Agosto
Aprova o modelo de relatório anual da actividade dos
serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho
Decreto Regulamentar Regional n. 2 22/2002/A, da
Região Autónoma dos Açores - Presidência do
Governo, de 30 de Agosto
Altera o Decreto Regulamentar Regional n. 2 22/98/A, de
15 de Ju lho (aprova o Estatuto do Instituto de Gestão
Financeira da Saúde)

2 .• Série
Despacho n. 2 17741/2002, do Ministério da SaúdeGabinete do Secretário de Estado da Saúde, de 9
de Agosto
Determina as patologias a incluir no programa bem como
a verba a atribuir por acto médico-cirúrgico aos estabelecimentos de saúde, no âmbito do Programa para a
Promoção do Acesso.
Aviso n. 2 9283/2002, Ministério da Saúde- Departamento de Modernização e Recursos da Saúde, de
23deAgosto
Torna público a abertura de concurso de ingresso nos
internatos complementares hospitalar, de clínica geral e
de saúde pública.
Despacho n. 2 18923/2002, do Ministério da SaúdeGabinete do Ministro, de 26 de Agosto
Aprova o plano "Bioterrorismo - Plano de Contingência
Português para a Saúde"
Despacho n. 2 18 925/2002, Ministério da Saúde Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde , de 26 de Agosto
Subdelegação de poderes nos conselhos de administração da administrações reg ionais de saúde.
Despacho n. 2 18 994/2002, Ministério da Saúde Director Geral de Saúde , de 27 de Agosto
Delegação de competências nos presidentes dos conselhos de administração das ARS.
Aviso n. 2 9448/2002, Ministério da Saúde- Departamento de Modernização e Recursos da Saúde, de
29deAgosto
Publica o Manual de Boas Práticas de Medicina Física
e de Reabilitação, aprovado por despacho do Secretário
de Estado da Saúde de 31 de Julho de 2002.

