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EDITORIAL
J. Germano de Sousa

XI Congresso
Nacional de Medicina

A

Ordem dos Médicos promove nos próximos dias 13, 14 e 15 de
Fevereiro o seu XI Congresso Nacional de Medicina. Tal como
aconteceu no passado, este congresso é um ponto de encontro
da classe e um fórum para o desejável e motivador debate de ideias.
Numa sociedade em acelerada e profunda mutação é cada vez maior
o número de questões que se colocam aos diferentes profissionais.
Desafios que, no caso dos médicos, assumem características singulares.
Porque somos profissionais diferentes, ·obrigados a lidar com as novas
tecnologias, com políticas economicistas e com uma sociedade cada
vez mais exigente. E a par de todas estas decisões, vivemos diariamente
a experiência única de decidir sobre a melhor forma de curar ou diminuir
o sofrimento do ser humano.
Ao contrário de outros, a nossa decisão, seja ela formulada
individualmente ou em equipa, incide de forma única na vida das
pessoas.
Foi uma profissão que abraçámos com alegria e orgulho. É por isso que a maioria
dos médicos vêem com apreensão medidas impostas nos últimos tempos. São decisões
políticas que nos obrigam a equacionar e a discutir a melhor forma de
desempenharmos a nossa missão, com a máxima qualidade e eficácia, mas também
com respeito pela nossa independência técnica e pelas nossas qualificações
profissionais.
Por isso o Congresso, subordinado ao tema "A Ordem dos Médicos e os Poderes
Políticos·, é mais uma excelente oportunidade para que, em conjunto, debatamos e
procuremos os melhores caminhos na defesa da Saúde, da Profissão e da nossa
Ordem.
Por isso a sua presença e o seu contributo são fundamentais para o êxito desta iniciativa.
E m contraste com o elevado padrão imposto pelo Estado no controlo de qualidade
dos medicamentos comercializados, Portugal continua a ser um paraíso para
determinados comerciantes. A venda de medicamentos milagrosos continua a ser
feita às claras, sem qualquer controlo e com os inaceitáveis riscos para a população.
A este propósito a Ordem dos Médicos tomou recentemente (uma vez mais ... ) posição
sobre a matéria. Esse comunicado é publicado nesta Revista, bem assim como um
parecer elaborado pela Ordem dos Médicos, a pedido da Comissão Parlamentar
de Saúde.
Nas últimas semanas a Comunicação Social deu compreensível destaque à existência
de casos de pedofilia. Durante dias, e no turbilhão de histórias, relatos e depoimentos,
dois médicos apareceram envolvidos . Independentemente do processo que as
autoridades competentes têm em curso, a Ordem iniciou já as acções disciplinares
tendentes a punir os médicos eventualmente envolvidos neste processo.
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Revista da Ordem
dos Médicos

11 OPINIÃO
A prática clínica é
arriscada e incerta.
Segunda parte do artigo
de opinião do Prof. Dr.
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António Vaz Carneiro.
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Miguel Leão
António Reis Marques
Pedro Nunes

ledactor. Prtnclpm•:
Miguel Guimarães,
Rui Nogueira, José Esteves

Carlos Vieira Reis.
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MESA

"Robalo", no Sabugal.
Memorável experiência
gastronómica na rota da
Serra da Estrela
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... narrada pelo Dr.

Rui Bento.

Comercialização ilícita
de produtos ditos
"Naturais" com fins
supostamente terapêuticos
Para um melhor conhecimento da posição da
O. M. publica-se o
Comunicado divulgado
pelo Prof. Dr. Germano
de Sousa, assim como o
Parecer sobre os Projectos de Diplomas Reguladores do Exercício das Medicinas não Con.. venc1ona1s.

DI redor:
J. Germano de Sousa

Um pouco de história ...

XI Congresso Nacional de Medicina.
Para uma imagem
ma is precisa do
evento, publica-se
um artigo do Presidente do Congresso Dr.
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Os Médicos e os

Dr. RUI S. BE NTO
Presid ente do C ongresso

Vai ser nos dias 13, 14 e 15 de Fevereiro. Em Lisboa, no Centro
Cultural de Belém, os médicos reúnem-se no seu XI
Congresso Nacional de Medicina. São três dias de debates
e discussão centrados nos principais temas que marcam a
actualidade do exercício da medicina e do seu papel no seio
da sociedade portuguesa.
Num congresso subordinado ao tema genérico "Os Médicos
e os Poderes", vão estar em discussão assuntos como a
medicina privada, a dedicação exclusiva ou o poder da
ligação médico/doente.
Do Programa fazem também parte três Conferências,
Exposições e uma Palestra.
Para uma imagem mais precisa do evento, a Revista da Ordem
dos édicos publica um artigo do Dr. Rui Bento, Presidente
do Congresso.

Centro Cultural de Belém

eres
Nos últimos anos de percurso da
Ordem dos Méd icos , pe ri od icamente de 2 em 2 anos, rea liza -se o
trad iciona l Co ngresso Nacio nal de
M ed ici na , que represen ta a sua
reuni ão pública magna .
Embora seja , um evento de todos
os méd icos , é organ izado e m

ORGANIZAÇÃO

Bastonário da Ordem
Prof. Dr. J. Germano de Sousa
Presidentes dos Conselhos Regionais
Norte: Dr. Miguel Leão
Centro: D r. A. Reis Marques
Sul:
Dr. Pedro unes

13,14e15de
Fevereiro 2003
rotat it ividade pelos Conselhos
Reg iona is do Norte, do Centro e do
Sul.
Essa responsabilidade coube desta
vez ao Sul por decisão do Conselho
Nac ional Execut ivo , tendo sido
co nvidados·alguns Co legas para se

PROGRAMA TEMÁTICO
CONTROVÉRSIAS

MESAS REDONDAS

A Medicina privada acabou e com ela uma parte
do nosso poder
Dr. Faria de Almeida/Dr. Rui Mendonça
Moderador: Dr. Mário Campos

Quem tem poder para condicionar o Acto
Médico. E como o faz?
Moderador: Prof. Doutor Silva e Sousa
AAdministração- Dr. Strecht Monteiro
OPoder Económico- Eng. Maldonado Gonelha
A Indústria Farmacêutica- Dr. Gomes Esteves
A pressão dos Media- Ora. Inês Serra Lopes
O espectro da litigação judicial/Medicina
defensiva- Dr. José Miguel Júdice

A dedicação exclusiva a uma instituição

Presidente do Congresso
Dr. Rui Benro

é indispensável

Comissão Organizadora
Coordenador Executivo: Dr. Francisco Madail
Coordenador Financeiro: Dr. Rasiklal
Ranchhod
Coordenador do Programa: Dr. Pedro Ponce
Coordenador Cu! ru ral: Prof Doutor Rolando
Moisão
Coordenador da S.R. orre: Dr. Nelson Pereira
Coordenador da S.R.Cenrro: Dr. Paulo Sousa

A prescrição de medicamentos nao pode ter
quaisquer condicionalismo
Prof. Doutor José Pedro Nunes/Prof. Dr. Miguel
Gouveia
Moderador: Prof. Doutor Américo Figueiredo

CO NFERÊNCIAS

A recertificação do médico é necessaria?
A cargo de quem?
Prof.Doutor João Lobo Antunes/Dr. Miguel Guimarães
Moderador: Prof. Doutor Meliço Silvestre

A Medicina e a História
Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão Presidmu do Academia Portuguesa de História
Moderador: Prof. Dr. Germano de Sousa

Academic-lndustry Relations.
A Conflict Riddled Alliance
Dr. Jerome Kassirer - Director do Ttifts
Uniz•ersity e ex-editor do New England
joumal o/Medicine
Moderador: Prof. Doutor Serafim
Guimarães

O Médico e a Cultura
Dr. Amónio Lobo Anrunes
- Psiquiatra e Escritor Laureado
Moderador: Dr. Rui Benro

reunirem em Comissão Organizadora .
Esta Comissão tomou a seu cargo
as diversas tarefas, nomeando os
coordenadores das diversas áreas.
O Programa Temático com o título
"Os Médicos e os Poderes " pretende
atrair todos os membros da classe

Prof. Doutor Manuel Antunes/Dr. Pedro Ponce
Moderador: Dr. Jorge Catarino

O médico deve ser sempre o lider e
Administrador da Unidade de Saúde
Dr.Alfredo Loureiro/Dr. Lopes Martins
Moderador: Dr. Pedro Nunes

Os novos modelos de gestão hospitalar acabam
com as carreiras médicas?
Dr. António Bento/Dr. Adão e Silva
Moderador: Dr. Miguel Leão

O poder subjacente à ligação médico/doente
e a gestão desse poder
Moderador: Dr. Reis Marques
O que é na essência o poder médico?
-Dr. Jorge de Melo
Aspectos éticos da gestão deste
incomensurável poder- Dr. José Manuel Pavão
Aspectos comerciais da ligação médico·
doente - Dr. Luís Pisco
O que nos faz perder e o que nos faz ganhar
poder- Prof. Doutor Duarle Nuno Vieira
O Poder do médico e do empregador na
relação médico/doente - Dr. Caldeira Fradique
JURAMENTO DE HIPOCRATES
Entrega das Cédulas Profissionais aos
novos Médicos da Secção Regional do Sul

PROGRAMA CULTURAL

IÇOE
De Aurores Médicos
Astes Plásticas
Obras Literárias

E PE TÁ LlO
Desempenhado por médicos
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A História da Ordem dos Médicos
Dr. Carlos Viei ra Reis - PmitÚnU da
Orgamzação Mundial d~ Escrttom Midtcos
·op
Enrrega dos prémios anuais da Sociedade
Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos

Médico, poro se juntarem nos dias

tions . A Conflict riddled Allionce.

No noite de Sábado dia 15, e

13, 14 e 15 de Fevereiro de 2003

No Cerimónia de Encerramento do

também no grande Auditório do

no Grande Auditório do Centro Cul-

Congresso, e antes do entrego dos

Centro Cultural de Belém, reolizor-

tural

se

Medalhas de Mérito (Ouro) do

se-á um Espectáculo Musical muito

debaterem abertamente múltiplos

Ordem dos Médicos, a diversos

diversificado, desempenhado por

aspectos do suo profissão.

Colegas que se destacaram nos

médicos.

É

preciso lembrarmo-nos, que

campos profissional, social e ou cul-

Este Espectáculo que a Ordem dos

estamos num ponto de viragem do

tural, o Dr. António Lobo Antunes,

Médicos pretende oferecer à

Político de Saúde. Por isso, seria bom

Colega laureado e por diversos

População de Lisboa, é mais uma

que essa viragem constituísse de

vezes referido como um forte

demonstração de que inúmeros

facto uma modernização organiza-

candidato ao Prémio Nobel do

médicos, além da suo profissão,

de

Belém,

afim

de

cional eficaz, poro bem dos doentes

Literatura dissertará sobre "O

desenvolvem outros capacidades

e dos profissionais de Saúde.

Médico e o Cultura ".

culturais ou não fosse o Medicino

Parece-nos que o " Poder Médico"

Como complemento lúdico do

também uma Arte.

será importante, poro influenciar do

Congresso, haverá uma Programo

Por todos os motivos anteriormente

ponto de visto sócio - político, esta

Cultural, com exposições de Autores

referidos, parece-nos imperioso que

mudança.

Médicos em Artes Plásticos e Obras

o maior número possível de Colegas

Integrado neste evento proceder-se-

Literários.

de Todo o Território Nocional, se

á ao Juramento de Hipócrates com

O Dr. Carlos Vieira Reis, eleito

dirijam nos próximos dias 13, 14 e

o entrego dos Cédulas Profissionais

recentemente

do

15 de Fevereiro, ao Centro Cultural

Presidente

o cerco de 200 novos Médicos do

Organização Mundial de Escritores

de Belém, afim de apresentar e de-

Secção Regional do Sul.

Médicos, proferirá uma palestro

bater os suas ideias neste " Forum

Foram convidados três Confe-

intitulado " Pré - apresentação do

Médico ".

rencistas do mais alto nível.

História do Ordem dos Médicos ",

Estamos numa altura político crucial,

No Cerimónia de Abertura, o Pro-

cujo

fessor Doutor Joaquim Veríssimo

praticamente concluído, mos ainda

Saúde em Portugal.

Serrão com o suo reconhecido

não publi cado .

Se o não fizerem, não valerá o peno

erudição proferirá uma Conferência

Terminado esta prelecção, proceder-

desculparem-se , alegando como

intitulado o "Medicino e o História"

se-á o entrego dos Prémios Anuais

vem sendo hábito de alguns

No dia seguinte, o Professor Doutor

do Sociedade Portuguesa de

Colegas menos atentos, que dizem

Jerome Kossirer ( U.S.A.) abordará

Escritores e Artistas Médicos

que "A Ordem dos Médicos nado

o temo " Acodemic - lndustry Relo-

(SOPEAM).

foz ... "

redacção

se

encontro

do qual dependerá o Futuro do
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO (GRATUITA)
Nome------------------------------------------------------------Cédula Profissional

Morada~---------------------------------------------------------------------Tel.

Morada Profissional

D

Jantar oficial (inscrição provisória, local e preço a designar)

Atenção: A assistência ao XI Congresso Nacional de Medicina está limitada ao número de lugares na sala (Grande
Auditório C.C.B.). As inscrições serão aceites por ordem de chegada.
Recorte ou fotocopie e envie para o Secretariado ao Congresso, Av. Gago Coutinho, Nº 151 - 1749-084 Lisboa
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Em contraste com a justificada
vigilância a que são sujeitos
alguns dos medicamentos
comercializados em Portugal,
continua a observar-se a
comercialização ilícita de
produtos ditos "naturais". Para
um melhor conhecimento da
posição da O. M. publica-se o
Comunicado divulgado pelo
Presidente da Ordem dos
Médicos, bem assim como o
Parecer sobre os Projectos de
Diplomas Reguladores do
Exercício das Medicinas não
Convencionais. Este Parecer foi
elaborado na sequência da
solicitação feita pela Comissão
Parlamentar de Saúde. Passaram
mais de dois anos e a falta de
legislação continua a ser notória,
com os riscos inerentes para a
população.

COMUNICADO

Comercialização ilícita
de produtos ditos Naturais
comfins supostamente terapêuticos
11

Para a lém dos produtos homeopáticos que, pela sua natureza , são
inócuos po is limitam -se, na maior
parte dos casos, a ser água
vendida, a preço elevado, sob um
rótu lo enganador, verificando -se em
Portug al a comercialização de uma
série de produtos ditos "naturais" (à
base de plantas) ou designados por
"comp le mentos dietéticas" cujos
rótulos fanta siosas prometem ou
insinua m que evitam ou curam , sem
a mín ima evidência científica, as mais
diversas doe nças, a ma ior parte das
quais reco nhecidamente pela
comuni da de científica médi ca.
Acresce que tais produtos e tais
"complementos" não foram jamai s
objecto de nenhum ensaio clínico de

ava li ação da sua eficácia,
desconhece -se na quase totalidade
dos casos os seus efeitos secundários
e grau de toxicidade, nunca foram
sequer submetidos a uma análise
química do seu conteúdo e muito
menos foram submetidos a qualquer
processo de controlo de qualidade.
Apenas se sabe de alguns que são
tó xicos, de outros que inibem a
acção de diversos medi camentos e
que outros podem ser responsáveis
pelo aparecimento de cancros .
A ausência de legisla ção qu e
submeta tais produtos a um
processo de Autoriza çã o de
· Introdução no Mercado tão rigoroso
como o exigido para o s medi camentos éticos (que só podem ser

11

prescritos po r rece ita médi ca) torna
urgente a publi cidad e de um d iploma legal ad equad o qu e ga ra nta
aos portugueses seg urança abso luta
e evite qu a l que r p ropaganda
enganosa.
Até lá de verá o INFA RM ED e a
Inspe cç ão
da s
Ac ti vid a d es
Ec on ó mi ca s co ntinu a r co m as
acções dese nvo lvi das, as quais só
pe cam por não terem co meça do
mai s ced o !
Lisboa, ll de Junho de 2002

O Presiden te da Ordem dos Médicos

1 8:~'7

~,,,an o de Sousa
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PARECER DA ORDEM DOS MÉDICOS SOBRE
OS PROJECTOS DE DIPLOMAS REGULADORES
DO EXERCÍCIO DAS MEDICINAS NÃO CONVENCIONAIS

11

11

Produtos ditos naturais e
Pretend e a Co mi ssão Parlam entar
de Saú de con hece r a pos ição da
O rdem dos Méd icos fre nte aos do is
pro jectos de lei regu ladores das
medici nas não Conve ncionais. Na
expos ição dos nossos arg umentos
seguimos esta ordem:
1. Co nsiderações gera is on de se
co loca o prob lema, se refuta m
co nceitos e afirmações, se
debatem aspectos científicos e se
aprecia o pos ic ionamen to de
organ izações internacionais.
2. Prin cipa i s ob jecções aos
pro jectos

I - CO SIDERAÇÕES GERAIS
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A defesa da saúde dos cidadãos é
uma obriga çã o dos estados de
d ire ito e das sociedades democráticas modernas. Essa obrigação
consubstancia-se na exigência de
rigor na qua li dade dos serviços de
saúde prestados à comu nidade,
bem como na vig ilâ ncia e protecção
desses mesmos cidadãos frente a
práticas não científicas e lesivas, por
acção o u om issão, da sua
integridade e do seu direito a uma
saúde de qualidade.
Pa ra ta l essas soc iedades co nsideraram ser necessário exig ir aos
profiss iona is da arte de curar, o u
seja aos médicos, longos anos de
formação científica e treino técnico
e prof issional, bem como um
comportamento ético irrepreensível,
Ass i m, encarregaram as U n i versidades dessa formação,
exig indo que nela condensassem e
integrassem todas as ciê nc ias

bás icas e específicas necessárias ao
co nh ecim ento do funcionamento
normal d o cor po e da m e nte
humanas, da s sua s altera ções e
doe nças , de tod os os processos e
mé t o d os d e as diagno sticar
cor r ect am e nte e d e todos os
métodos terapêuticos ma is efi cazes
e a d equado s à c ura des sas
doeriças . A partir deste co rp o de
sa b e res, a s Fac uldades de
Med i c ina f o rmam e graduam
li ce ncia dos, assi m gara ntindo que
os cidadã os pod em confiar na sua
pre paração científi ca.
Aos hospita is e ao se u corpo de
médi cos se ni o res, cabe por sua vez
o treino técnico e profi ssio na l dos
jove ns médi cos. Após um período
de 2 a nos de exercício de medicina
t ute l a d a no Inte r nato G eral ,
trans ita m para o In ter nato d a
Especiali dad e o nde durante 4 ou
ma is anos a perfeiçoam e espe cia liza m os se us co nh ecim entos.
Por sua vez, a Ordem dos Médicos,
assoc iação pro fi ss i o na l a qu e
obrigato ri ame nte pertencem , ve la
para que a sua formação se ja a
ma is adequ a da, ta nto ma is qu e
será a respo nsáve l pe la avalia ção
fi na l do se u trein o, atribuindo -lhe o u
não o t ítulo d e es p ec ialista,
con f orme o res ult a d o dessa
ava li ação. D epo is, no us o das
funções q ue lh e foram atribuídas
pe lo estado, asseg ura e re gula o
seu co mporta me nto prof issional,
ético e deontológico .
Todo este rig o r c ie ntífi co e este
esforço são o brigató ri os pa ra que
a lgué m possa se r cons id erad o
respo nsáve l p e l a sa ú d e dos

cidadãos que a ele se confiam .
Tudo isto é necessário para que
alguém possa ser considerado
suficientemente capaz para fazer
d iagnóstic os e prognósticos ou
para exec utar ou prescrever
terapêuticas que contribuam para
o bem -estar físico :e mental do
indivíduo doente . Tudo isto lhe
exige a sociedade e o Estado que
se obriga a defender o cidadão
· doente, que no desconhecimento
da ci ê ncia médica é levado a
acreditar em diagnósticos fan tasiosos, ·promessas de curas fáceis
ou até miraculosas, e aceita seguir
pseudo tratamentos que mesmo
qua ndo são in ócuos, impedem ou
atra sam o tratamento mais
adequado para as suas queixas . Por
isso não se entende que, agora, se
pretenda que a . quem não passe
pelo crivo das Escolas Médicas e
portanto sem preparação científica
adequada, seja considerado apto
a fazer diagnósticos de forma
autónoma , mesmo que seja para
aplicar terapêuticas discutíveis!!!.
Quando em 1959 CharLes Snow no
livro de ensaios intitulado "Duas
Culturas", questionou a cultura dita
humanística por estar comple tamente afastada da cultura
científica, jamais suspeitaria que nos
20 anos do século se assistisse ao
recrudes cer de falsas ciências
médicas, ditas alternativas, às quais
e apesar da epistemologia e dos
ensinam entos de Popper, Kuhn e
Bachelard, a iliteracia científi ca
pe rmitiu dar foros de cidadania .
Quando as pessoas, mesmo que
pos suid o ras
de
um
grau
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·edicinas não convencionais
universitário, não têm o m1n1mo
ideio do que são moléculas, células,
bactérias, genes, DNA, oncogenes,
metabolismo e, acima de tudo, não
endentem nem querem entender o
que é o pensamento e método
científico, o investigação e o modo
como elo é aplicada, etc.,facilmente
preferem acreditar em energias
desconhecidos do Físico e dos
físicos, nos cristais que curam, nos
aromas que afastam a doença, nas
barbatanas de tubarão que curam
o cancro, no pó de pénis de tigre
paro a cura da impotência, no
memória do água das mezinhas
homeopáticos, no curo pelo
impos1çao das mãos, nos
diagnósticos feitos à base de
filosofias orienta is ou quejondos, etc,
etc, . Tudo isto é moi~ mágico, mais
neo-romântico, mais "New Age",
mais post-moderno, mais X-Fi le, tão
"natural" e mais agradável do que
qualquer chato e comprovado
certeza científico da Medicina. Mas
tudo isto é falso, E integra-se num
movimento mais geral de ataque à
ciência.
Também não é verdade que a
Organização Mundial da saúde
tenha produzido vários estudos
recomendando aos países maior
relevo
às
Medicinas
não
co nvencionais : - Na realidade a
O. M.S. recomendou que os países
sub desenvolvidos utilizassem os
p raticantes
de
medicinas
tradicionais (que são bastante
diferentes das chamadas medicinas
alternativas) como veículo de
promoção de algumas regras de
higiene e que à falta de melhor

continuassem a ser aplicadas
algumas terapêuticas de base
herbal que nalguns casos
comprovados poderiam substituir a
carência de medicamentos. A OMS
não considera que todas as
Medicinas Alternativas devam ter o
mesmo
tratamento
pelas
autoridadés sanitárias. Apenas
através do "Tradicional Medicine
Programme", apoia o esforço de
investigação sobre as potencialidades da medicina tradicional.
Através das "Genera l Guidelines of
Methodologies on Research and
Evaluation ofTraditional Medicine",
propõe linhas de orientação muito
genéricas:
• lnventiariar os problemas chave
para o desenvolvimento dos
métodos de investigação e avalia ção da medicina tradicional;
• Melhorar a qualidade da investigação sobre a medicina
tradiciona l;
• Definir métodos de avaliação
com o objectivo de facilitar a
elaboração de regulamentação e
o registo das medicinas tradicionais;
• Éuma posição cautelosa que está
muito longe das certezas
absolutas dos projectos em
apreciação no Parlamento
Português .
Quanto ao Parlamento Europeu,
não só aprovou uma proposta
muito diferente da apresentada pelo
Eurodeputado Paul Lannoye
·(reconhecidamente apoiante dos
interesses do Laboratório de
produtos homeopáticos BOIRON)

como muito menos consto do texto
final qualquer recomendação aos
Estados membros no sentido do
reconhecimento e harmonização
dos medicinas tradicionais: pelo
contrário no resolução aprovado
pode ler-se:
• Solicitar à Comissão que, coso os
resultados do estudo o permitam,
lance um processo de reconhecimento das medicinas não
convencionais;
• Solicitar à Comissão que realize
um estudo minucioso, sobre o
inocuidade, a eficácia, o âmbito
de aplicação e o natureza
comp lementar ou alternativo de
cada medicina não convencional;
• Solicitar à Comissão que proceda
a uma clara distinção entre os
medicinas não convencionais de
natureza "complementar" e os
chamadas medicinas "alternativas", ou seja, que assumem o
lugar da medicina convencional;
• Convidar o Conselho, depois de
concluídos os estuc:Jos preliminares, a incentivar o desen volvimento de programas de
investigação no domínio dos
medicinas não convencionais que
integrem a abordagem individual,
o papel preventivo, bem como os
especificidades dos disciplinas
médicos não convencionais;
• Solicitar à Comissão que, no
âmbito do estudo sobre a eficácia
das terapias aplicados nos
medicinas não convencionais, zele
por que nenhuma destas medicinas, tal como são aplicados nos
estados-membros, utilize como
medicamento órgãos .de espécies
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anima is ameaçadas tornando-se
por conseguinte ob jec t o de
comércio ilegal.
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Não ignoramos o efeito pla cebo
destas pseudo terapêuticas! É esse
efeito que exp li ca as melhoras que
os doentes de doenças crónicas
psicossomáticas referem. Na
realidade e ao contrário da
afirmação constante no projecto do
P.S . de que existem "mais de meio
milh aã de estudos com resultados
positivos em medicina nutricional,
terapias não convencionais e
remédios" os estudos referentes por
exemp lo à eficácia dos produtos
homeopáticos são poucos e
contrad itórios. Um artigo muito
citado pub li cado em 1998 na "Lancet", no qual se pretendia comprovar
a eficácia da homeopatia não só
não
consegue
cabalmente
diferenciar os efeitos pretendidos do
efeito placebo como se sabe ter
sido pub li cado nesta revista ing lesa
gra ças ao esforço monetário do
Príncipe Car los, patrono desta
modalidade. Nem poderia ser de
outro modo: os medicamentos
homeopáticos são (s egu ndo os
homeopatas) tão mais eficazes
quanto mais se di lui o produto orig inal. Ora em Química está comprovado a existência de um limite de
dilui ções a partir do qua l o produto
inicial desaparece. Esse limite é
dado pelo Número de Avogrado.
Este número corresponde ao
número de átomos existente em
qualquer molécula grama de uma
substânc ia, o qual é finito e
consta nte, átomos esses que
desaparecem da diluição se esta
ultrapassa esse número. Como
exp li ca r então que os produtos
homeopáticos acima de D24 ou
C 12 possam ser eficazes? Só com
muita imagina ção esotérica!!! .
Ca lcu le-se, por exemp lo , que
co nfrontado s com este facto
científico irrefutável inventaram que

as moléculas de água ficavam com
a memória das substânc ia s que por
e la teriam passado!!!. Convenhamos que nem Fox Mulder de
lembrava desta!!!.
Em suma os laboratórios de
produtos homeopáticos vendem
agua a peso de oiro pois os
produtos homeopáticos nada mais
contêm, na quase totalidade dos
casos que o so lvente que é água
ou uma solução alcoólica . Daí
estarem florescentes . Daí não
entendermos, por exemp lo, que o
projecto do B.E., pretenda que estes
pseudo medicamentos possam vir
a ser comparticipados pelo S.N.S.
Gostária de saber o que pensarão
os portugueses quando lh es for
explicado que não há dinheiro para
alguns medicamentos essenciais
mas há dinheiro para engordar os
tais "Laboratórios" que vendem
água com rótulos homeopáticos.
A este propósito vale a pena
recordar a ironia que, já no século
XIX, um grande médico português,
o Professor Sousa Martins,
dispensava á homeopatia quando
recomendava aos homeopatas que
alimentassem os seus doentes com
"Ca ld o de frango homeopático". "Encha-se um tacho grande com
água. Fa ça-se incidir sobre a água
a sombra de um frango durante 1O
minutos . De seguida agite-se bem .
Dilua -se uma colher de sopa dessa
água mil vezes: Dessa diluição
torne -se a diluir outra co lh er mil
vezes. Repita -se mais oito vezes.
De seguida alimente-se o doente
com o ca ld o fina l resu ltante com a
recomendação de não abusar... "
Tal como não podemo s aceitar
métodos ou terapêuticas sem bases
científicas ou que se revelam
in eficazes quando passam pelo
crivo do método científico, como é
o caso da homeopatia ou da
aromaterapia
muito menos
aceitamos práticas que são pura

fraude como é o caso da iridologia,
da auriculoterapia, diagnóstico
pela observação da ore lha , florais
de Bach, etc. etc ... Mesmo quando
praticadas por médicos que neste
caso incorrem em falta deontológica passível de procedimento
disciplinar. Muito menos se aceita
qualquer acto dito alternativo que
possa ser lesivo para os doentes.
Estas práticas não podem e não
devem ser aceites por uma
sociedade que se quer moderna e
progressiva.
No entanto é nossa opinião que
algumas práticas devem ser
regulamentadas. A ciência médica
aceita como boas algumas
terapêuticas que são praticadas por
'não médicos, como é o caso da
acupunctura ou das técnicas de
manipulação que osteopatas e
quiropatas executam. Aceita -as
porque foram, por métodos
científicos, comprovadas como
eficazes no tratamento da dor ou
de doenças ou sintomas específicos
músculo esque l éticos. Muitos
médicos
as
executam
ou
prescrevem: Não aceita, porém,
que esses métodos sejam aplicados
sem um diagnóstico prev1o
correctamente efectuado por quem
tem competênc ia para o fazer, isto
é, os médicos . Muito menos aceita
é que essas terapêuticas sejam
usadas como panaceia universal e
aplicadas indiscriminadamente a
todas as doenças ou sintomas .
Daqui decorre q ue a Ordem dos
Médicos admita que a profissão de
acunpunctor, osteopata ou quiropata possa ser ensinada, praticada
e regulada como profissão
comp l ementar ou auxiliar da
Medicina, isto é desde que os
tratamentos executados por esses
profissionais sejam executados
como consequência de um
diagnóstico médico .
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11 • PRINICIPAIS OBJECÇÕES
AOS PROJECTOS
1. Designação - Recusamos a
designação de Medicinas não
convencionais que ambos os
projectos pretendem dar a este
tipo de práticas. Além disso
apenas existe uma medicina e
qualquer terapêutica dita não
convencional desde que seja
comprovada a sua eficácia por
métodos científicos é de imediato
incorporada nos cânones
médicos. Tal designação só
originará confusões no espírito
de cidadãos mais desprevenidos. Propomos que tais
práticas devem ser designadas
por Terapêuticas Complementares .
2. Não diferenciam entre as
terapêuticas alternativas com
efeito já comprovado e as que
são apenas fraude sem nenhum
substracto cie ntífico ou sequer
empírico.
3. Não se entende o conceito de
medicina não convencional do
projecto de lei 320/VIII.
4. O diagnóstico e a prescri ção são
do domínio exclusivo do médico
pelo que não se entende ou
aceita a autonomia técnica nestas
práticas .
5. Incumbirá ao Governo, no
desenvolvimento e de acordo
com os princípios estabelecidos
na presente lei o reconhecimento
e regulação apenas da
Acupunctura, da Osteopatia e da
Quiropatia, cabendo conjuntamente aos Ministérios da Saúde
e da Educação definir, por
decreto-lei o seu regime. Saõ
estas as únicas terapêuticas
complementares que foram
comprovaêlas cjentificamente na
aplicação
em
algumas
patologias.
6. Estes profissionais apenas
poderão exercer as suas práticas
em doentes com indicação

7.
a)
b)
c)
d)

e)

médica para tal, devendo ter a
preparação suficiente para
reconhecerem todas as situações
nas quais as terapêuticas que
utilizam não têm aplicação, são
ineficazes ou podem esconder
situações de grande gravidade,
devendo nesses casos e de
imediato entregar o utente aos
cuidados da medicina científica.
A Comissão Técnica deverá ser
composta por:
Três representantes do Ministério
da Saúde um dos quais presidirá;
Dois representantes do Ministério
da Educação;
Dois médicos representantes da
Ordem Glos Médicos;
Um representante de cada uma
das Terapêuticas complementares
/Acup unctura,
Osteopatia,
Quiropraxia)
Os representantes de cada uma
das terapêuti cas complementares
devem ser indivíduos de reconhecida idoneidade moral e
mérito na sua área de intervenção
e possuidores de cursos
reconhecidos nos países da
União Europeia

serão estabelecidas de acordo
com o licenciamento das
unidades privadas de saúde
devidamente adaptadas.
9.0s produtos e in strumentos
utilizados pelos profissionais de
terapêuticas complementares
devem obedecer aos requisitos
de qualidade e segurança
previstos na lei idênticos aos
aplicáveis aos medicamentos.
1O.A comercia liza ção de produtos
e instrumento s utilizad os nas
terapêuticas alternativas deve
respeitar os requisitos de armazenamento, seg uran ça e outros
previstos na leg isla ção em vigor.
1 1 .Aos profissionais das tera pêuticas alternativas é vedada a
preparação ou comer-cialização
de produtos ou instrumentos
prescritos ou utilizados nas suas
práticas.
12 . Aos profissionais das terapêuticas alternativas é vedada a
prescrição de medicamentos.

8. As condições de funcionamento
dos locais de prestação de
cuidados de saúde na área das
terapêuticas comp lem enta res

Nota: A fitoterapia é a utilização de
plantas em terapêutica. É do âmbito
da medicina científica o seu estudo
pelo que não deve ser aqui incluída e
deve ser regulada por legislação
adequada .

2Joas 9es/as
A todos os Colegas, Colaboradores,
e Anunciantes desejamos
Bom Natal e Próspero Ano Novo
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Aprática clínica
é arriscada e
Prof. Doutor António Vaz Carneiro
Hospffal de ST' Maria e Faculdade de Medicina de Usboa

incertaA incerteza
na definição da doença
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Numa patologia particularmente
grave, as características da doença são
habitualmente fáceis de determinar. Mas
uma boa parte da prática clínica inclui
doentes que não têm uma doença
óbvia, antes apresentam sinais e
sintomas que podem ou não representar
patologia: uma dor, uma cefaleia,
cansaço, podem ter significados muito
diferentes. Como é que se sabe que o
doente com uma cefaleia aguda não
acabou de ter uma hemorragia
meníngea?
O conceito de normal não é tão claro
como se pensa: as mesmas pessoas têm
sensações variáveis no tempo e no grau
de intensidade, apresentam diferentes
sinais e sintomas - semelhantes ou não
aos de outros pacientes - o que torna
difícil o próprio conceito de normalidade. De resto, se reflectirmos um
pouco, verificamos que existem várias
abordagens da definição do que é
"normal ", variando entre conceitos
estatísticos (os valores incluídos dentro
do intervalo de dois desvios padrões
ou de determinados percentis, por ex.),
de factores de risco (inexistência de um
risco adiciona l de mortalidade ou
morbilidade), de consequências

terapêuticas (gama de resultados para
além dos quais a terapêutica faz mais
mal que bem) e até sociais e políticas (o
que é culturalmente desejável para uma
sociedade).
De resto, o problema põe-se
também na definição de doença: se
formos aos livros de texto procurar a
definição de uma patologia específica,
encontramos um conjunto determinado
de sinais e de sintomas - determinados
por abordagens estatísticas de grupos
de doentes semelhantes- não havendo
com certeza nenhum doente à face da
terra que apresente a totalidade dós
mesmos . Um outro problema diz
respeito às doenças assintomáticas, que
se definem como as situações que
aumentam a probabilidade de alguma
coisa má acontecer ao doente . O
colesterol é um bom exemplo: parece
inteiramente lógico tratar o colesterol
elevado, como prevenção 1a ou 2° de
doença coronária, mas existem
inúmeros doentes com oitenta e tal anos
a fazer uma estatina desde há seis
meses, altura da detecção de uma
hiperlipidémia . Sabendo nós que uma
estatina vai diminuir a ta xa de enfarte
do mio cárdio se o tratamento for
iniciado em regra quinze a vinte anos
antes da sua possível ocorrência, qual
é a justificação para esta decisão

·-.

terapêuti ca? Outros exemplos
semelhantes: o carcinoma da mama
in situ, em 50 por cento das vezes
não progride para doença maligna,
nunca tendo estas doentes quaisquer
problem as seno lógicos e vindo a
falecer de
patologia
não
relacionada com aquela; se assim
é, isto é uma doença ou não?
Também a re lação entre a
hipertensão ocular e o g lau coma é
totalmente anárquica : há doentes
com gla ucoma e hipertensão ocular, com glaucoma com tensão ocu lar norm al e com hipertensão ocu lar
sem gla ucoma .
Em termos da frequência de
sinais e si ntomas como modalidade
de defi nição de uma doença, a
mane ira como se pretende
solucionar o prob lema consiste em
analisa r grandes populações de
doentes, procurando definir padrões
claros e reprodutíveis. Mas esta
abordage m é muito difíci l: não só
as populações são substantivamente
diferentes de estudo para estudo e
de país para país, como os
investigadores que fazem essas
aná lises possuem uma enorme
varia bilidade de apreciação
(nece ssariamente subjectiva) dos
sinais e sintomas apresentados pelos
doentes; a consequência é que a
cap acidade preditiva destas
abordagens e a possibilidade de
tirarm os alguma utilidade disto é
limitada.
Fi nalmente, as modernas
tecn ologias trazem-nos também
problemas: se as "pedras si lenciosas"
da vesícu la eram si lenciosas até o
adve nto da ecografia abdominal,
qua l o seu significado clínico em
term os de intervenção activa? Num
estu do clássico em autópsias de
paci entes nórdicos com mais de 85
anos, o diagnóstico de neoplasia
da tiróide foi estabelecido numa
perce ntagem superior a 75% dos
caso s, por presença de células
neo plásicas . Até que ponto é

legítimo chamar doença ao carcinoma da tiróide em doentes que
nunca tiveram nenhuma queixa
atribuível a este órgão?

A incerteza no diagnóstico
da doença
Mesmo que se concordasse que
um conjunto de sinais e sintomas
específicos define inequivocamente
uma doença, a variação da
interpretação da história, dos
sintomas e dos sinais iria,
indiscutivelmente , anular essa
vantagem . Basta pensar na maneira
totalmente diferente como os internos
colhem a história de tabagismo de
um doente: cada um deles obtém
uma história significativamente
diferente.
Quanto à análise dos sinais,
todos temos a experiência de que,
se detectarmos um sopro importante
num nosso doente e chamarmos três
cardiologistas, eles vão com certeza
divergir uns dos outros : um dirá que
é um sopro com intensidade dois
em seis, o outro três em seis, um que
tem um sopro em forma de
diamante, o outro que é em forma
de triângulo ... Ou seja, também a
apreciação de sinais é in grata e
difícil.
Talvez os exames laboratoriais e
imagiológ icos se revelem mais
exactos. Falso: por exemplo, num
recente estudo sobre a capacidade
de diagnóstico histopatológico do
melanoma por pato logistas de
hospitais universitários americanos,
em que se pedia a distinção dos
traços típicos do melanoma com
dados da história clínica e lâmina
histológica (caracterizada em três
grandes grupos : biópsias normais,
biópsias francamente melanóticas e
biópsias intermediárias), a ta xa in ter observador de não concordância
com o diagnóstico foi de 62%! Os
anátomopatologistas concordavam
mais consistentemente nas biópsias

normais ou francamente melanóticas, era nas de risco intermédio
(onde a maior parte dos doentes se
situa) que a discordância era mais
grave . A razão é lógica: estes
especia l istas estão a fazer
diagnósticos por padrões visuais, o
que é ingrato porque todos vemos
coisas subtilmente diferentes. Outro
exemplo : talvez um exame como o
electrocardiograma (ECG) não
possua esta variação- afinal, tratase de um risco preto num papel corde-rosa ou verde ... Mas não: num
estudo com dez cardiologistas de
hospitais terciários americanos, a
quem foram distribuídos l 00 ECGs
para análise diagnóstico (metade
com padrão de enfarte agudo do
miocárdio, um quarto normais e um
quarto com arritmias variadas) a
taxa de discordância diagnóstico ,
quando estes ECGs eram lidos de
maneira ocultada, revelou-se
elevada: na prática, se um doente
com enfarte fosse ao cardiologista
A, não lhe era diagnosticado em
28% das vezes o evento coronário ;
se um doente sem enfarte fosse ao
cardiologista B, era -lhe erradamente
diagnosticado em 26% das vezes
uma patologia que de facto não
tinha .
Estes exemplos (necessariamente
escassos) demonstram a dificuldade
de apreciação dos resultados dos
meios auxiliares de diagnó stico,
uma realidade conhecida mas
raramente quantificada . Por
exemplo, no campo do rastreio de
doen ça s assintomáticas - o
chamado check-up - quantos
co nhe cem a verdadeira incerteza
que caracteriza a correcta análise
dos resultados? Habitualmente, e
por definição, o valor de um teste
laboratorial é cons iderado normal
quando foi encontrado em 95% de
sujeitos saudáveis (dois desvios
padrões para cada lad o do valor
médio) . Isto quer dizer que, por
consequência, 5 % de pa cien te s

OPINIÃO
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apresentarão um t este pos iti vo
(anormal) mas que não corresponde
a nen hum a doença. Esta definição
de normalidade i mplica que,
quando se requisita um determinado
t este - não importa qual - a
probabilidade de se obter um
resultado anorma l é portanto de 5%.
Este resultado é um falso-positivo,
já que não corresponde a nenhuma
doença. Consequentemente,
quanto mais testes se pedirem, maior
será a probab ilid ade de se obter
uma resultado anormal: no caso de
se requererem 6 testes, por exemp lo,
é de 26% e l 2 testes é de 46%. Se
se requisitarem 20 testes (e qua l é o
check- up que se preze q ue não inclui
pelo menos 20 testes laboratoriais .. .)
a probab il idade de se obter um
resu ltado anorma l que é um fa lsopositivo sobe a 64%!

A incerteza
no tratamento da doença
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Com
a
quantidade
de
medicamentos disponíveis, a
se lecção terapêutica não deveria ser
difícil. A complexidade desta área
demonstra-se facilmente pela
aná li se dos esquemas potencialmente eficazes no tratamento de uma
pato logia tão prevalente como é a
da hipertensão arterial. Existem
dezenas de med icamentos eficazes
-a últi ma vez que contámos existiam
55 medicamentos anti-hipertensores
-cada um de les com os seus efe itos
secundár ios, as suas mú ltiplas
interacções medicamentosas, sendo
que todos têm a lgumas ap li cações
muitíssim o boa s num subgrupo e
péssimas noutro : os IE CAs são
especialmente indicados nos doentes
diabéticos, ou com insuficiênc ia renal cróni ca com proteinúria (contraind icados na hipertensão renovasculor), ou com insufici ência cardíaca
co ngestivo por disfunção sistó lica do
ventrículo esquerdo (se for IC

diastólica , não é clara a vantagem
do seu uso) ; os beta -bloqueantes
são melhores nos doentes pós enfarte de miocárdio (que, se
apresenta re m disfun çã o sistóliéa,
deverão fazer também IECAs) mas
co ntra -indi ca dos nos asmáticos; os
diuréticos são excelentes para a
hipertensão sistólica isolada (mas
não devem ser utilizados em doentes
com hipercolesterolémia), etc. etc.
Como se pode ver, se na hipertensão
arterial o panorama é este, imagine-se em doenças mais raras e
complexas ou em do EJ ntes com
múltiplas patologias (hipertensos
diabéticos e insuficientes renais, por
exemplo) .. .
E ~s técnica s? Também não são
muito melhores, já que o valor da
técnica depende de quem a faz, em
quem é feita e em que ci rcunstância
se realiza . A experiência do operador
é abso lutamente essencial para um
bom re sultado, mas mesmo
opera dores experimentados não
conseguem resultados un iformes:
num estudo recente, efectuado em
hospitais
ingleses,
grupos
se lecc ionados de gastrenterologi sta s/e ndosco pistas falhavam a
detecção de adeno mas mal ig nos do
có lon em cerca de 24% dos casos.

A incerteza na avaliação
dos resultados
O diagnóstico é um problema,
os sinais clínicos são outro, a história
é incerta, a se lecção terapêuti ca é
difícil e complexa, mas talvez a
ava li ação dos resultados das nossas
acções se ja melhor.
Aqui a interpretação é muito
difícil, em primeiro lugar porque
existe uma enorme variação indi v idu al de
resposta : todos
co nh ecemos casos típicos em que
dois doentes, aparentemente
semelha ntes, são operados; um
morre na sala de operações e o outro

vive o suficiente para ter netos ... E
nós, a maior parte das vezes, não
sabemos explicar porquê. Em
segundo lugar, as doenças são
raras, pelo que para avaliar os
resultados é necessário estudar
muitos doentes e obter médias. Em
terceiro lugar, cada técnica específica
tem consequências variadas: por
exemplo, a operação de bypass
coronária salva a vida aos doentes,
mas obriga-os a ter uma cicatriz no
peito, dores, por vezes infecções na
pele .
Depoi s, existe a necessidade de
seguir os doentes no tempo, se
quisermos ter uma ideia clara dos
efeitos benéficos das nossas
intervenções: se se referir um doente
para fa ze r um bypass aortocava
, numa cirrose com hipertensão portal, o followup ideal para provar a
validade desta técnica é, no mínimo,
de dez anos, pelo que este é o tempo
de segui~ento mínimo necessário
para podermos aquilatar da sua
eficá cia .
Por último, a dificuldade de
análise de subgrupos de doentes
com características particulares
cons titu i outro problema. Por
exemplo, o rastreio do carcinoma
da mama com mamografia acima
dos 50 anos parece ser de utilidade
comprovada - já que há ensaios
randomizados, prospectivas e
controlados, que demonstram que
uma mamografia, de dois em dois
anos, é positiva e salva vidas; mas
entre os 40 e os 49 anos ninguém
sa be ao certo. Num estudo
publicado há uns anos no New England Journal of Medicine sobre a
utili zação d a mamografia (e
palpação da mama) como método
de rastrei o do cancro da mama em
doentes americanas, a taxa
cumulativa de falsos positivos no
período de dez anos era de 49, l %,
isto é, cerca de metade das doentes
tinham um exame lido erradamente
como posit ivo - com as canse-

p,

quên cias práticas daí decorrentes
(ma stectom ias inúteis, ansiedade
nas doentes, despesas muito
elevad as, etc.).

Algumas breves soluções
para gestão de risco
e diminuição da incerteza
na prática clínica

A incerteza na avaliação
das preferências
dos doentes

Todos os clínicos conhecem- mais
ou menos bem - os riscos e as
incertezas daquilo que fazem . Estes
constituem, aliás, o "pão nosso de
cada dia". Quando, às vezes,
sentados em casa vemos a televisão
a atacar-nos porque houve um mau
resultado c líni co, haverá que
questionar o que é que as pessoas
estarão à espera que façamos. Há
aqui uma cultura de recusa total do
risco pelos doentes que deixa os
médicos co.ntinuamente em apuros.
A única hipótese é encararmos isto
de frente e explicar às pessoas o
que é que podemos fazer por elas,
mas também os limites da nossa
acção.
Para todas as questões acima
(resumidamente) enunciadas,
ex istem algumas so lu ções que
poderão ser úteis na gestão mais
eficaz do risco e na diminuição sem possível abolição- da incerteza
na prática clínica e que são (sem
orde na ção por importância ou
prioridade):
• Em primeiro lugar, os médicos
terão de começar por aceitar a
comp lexidade da prática clínica uma mudan ça culturalmente difícil
mas necessária nos tempos de hoje.
Temos de ser capazes de reconhecer
os hiatos do nosso conhecimento,
aceitar as dificuldades re lacionais
com os doentes assim como a
subjectividade de tantas das nossas
decisões e de gerir a tensão
permanentemente sub ja ce nte à
nossa actividade profissional.
• Em segundo lugar, temos de criar
uma cu ltura de aprendizagem
contínua e permanente, em todos
os contextos de trabalho, com
processos de aprendizagem
regu lares e va lidados, voluntários
e/ou
obrigatór ios .
Esta

A cor recta avaliação das
preferências dos doentes levanta
também graus de incerteza variados .
Como sabe r o que é, de facto,
importante para o nosso doente?
De acordo com os resultados de um
estud o so bre a biópsia da mama
em lesões suspe itas , mas que
resultaram ser benignas, o preço que
as mulheres incluídas no estudo
estariam dispostas a pagar (um
processo eficaz de definição de
preferênc ias indi viduais - também
chamadas em linguagem técnica
utilidades) para que, por algum
passe de mágica, os médicos
co nseg uissem fazer desaparecer a
pequena cicatriz, oscilava l 00
ordens de grandeza (l 00 a l 0.000
dólares), de onde se prova que o
va lor que as pessoas atribuem às
co isas é rad icalmente diferente de
indivíduo para indi víduo. Os
médicos, ao decidirem pelos
doentes, têm de assumir os va lores
destes, co m os problemas potenciais
inerentes: neste estudo, eram os que
atribuíam o menor va lor a essa
intervenção, situando-se os maridos
das doentes em posição intermédia
entre os clínicos e as pacientes ...
As co nsequências deste estado
de co isas são de três tipos: em
pr imeiro lu gar, a existência de
dúvidas sistemática s sobre a correcta
abordage m de doentes específicos;
em seg undo lugar, a dificuldade de
ava li ação rigorosa e objectiva da
prática médica e, em terce iro lugar,
a impossibi lidad e da resolu ção
ef icaz (a curto termo) destes
problemas.

aprendizagem deverá ser su jeita a
avaliações válidas e fiáveis (um
requisito
absoluto!)
como
instrumento de aperfeiçoamento
indi vi dual.
• Em terceiro lugar, ha verá que
adoptar uma prática clínica
baseada na melhor evidência
científica, defendendo que os
médicos devem possuir as
capacidades para selecc ionar,
avaliar criticamente e ap li car as
provas científicas de melhor
qualidade, ressalvando, desde já,
que uma boa parte daquilo que
fazemos não tem provas sólidas
que lhe dêem substrato científico.
• Em quarto lugar, implem entar a
utilização de métodos racionais de
diagnóstico, basead~s em conceitos epidemiológicos e estatísticos
-resumidos em instrumentos como
são as regras de predição clínicabaseadas em estudos de boa
qualidade, diminuindo deste
modo a incerteza diagnóstico.
• Em quinto lugar, a criação de
hábitos de recolha sistemática da
informa ção clínica relevante, para
subsequente
avaliação
e
retroacção.
• Em sexto lugar, os clínicos devem
prestar atenção redobrada aos
aspectos éticos e médico-legais da
sua prática, não só em termos de
manutenção da respectiva
qualidade, mas tamb ém por
questões de segurança profissional .
• Por último, para enfrentar com
sucesso as incertezas sócio-políticas
e a rápida transformação do
Sistema Nacional de Saúde,
deverão os médicos práti cos
garantir a manutenção dos va lores
tradicionais da sua profissão, a
colegialidade das suas decisões e
o apoio interpessoal constante nas
tarefas assistenciais, reconhecendo
que a exp losão dos conhecimentos
médicos não irá diminuir quer o
ris co , quer acima de tudo a
incerteza da prática clínica.
8

INFORMAÇ~O

Médicos do
Mundo ONG
Médicos do Mundo Portugal nasceu,
hó três anos, da vontade das pessoas
em contribuírem, de forma eficaz,
para o desenvolvimento de um
Mundo mais equilibrado . Sendo uma
ONG de ajuda humanitória e cooperação para o desenvolvimento que
tem como pilar fundame ntal a prestação de cuidados de saúde, não
entende, no entanto, a saúde de
forma restrita. Nessa perspectiva a
saúde toma conto rnos mais latos e
estruturantes, en globando todo o
nosso bem-estar físico, psíq uico e
social.
O trabalho de Médicos do Mundo
emerge do direito fundamental de
todos os seres humanos a terem
acesso aos c uidados de saúde,
independente mente d a nac ionalidade, religião, ideo logia ou raça .
Médicos do Mu ndo gerem-se pelas
seguintes linha s orienta doras de
acção:
• Emergência - Prestação de aj uda
de carócter urgente em regiões afectadas pela fome, guerra, epidemias
ou catóstrofes naturais. Na nossa
acção prestamos cuidados de saúde
aos feridos, doentes e refu giados,
bem como construímos infra-estruturas que possam suprimir as neces:
sidades bósicas das populações .
• Projectos de desenvolvimento
- Elaboração de projectos de méd io
e longo prazo, preferencialmente
integrados na estrutura de saúde da
região onde vão ser implantados,
com o objectivo de semear as bases
de um desenvolvimento em saúde
mais amplo e sustentado.
• Projectos Nacionais - Acções
destinadas às pessoas excluídos da
nossa sociedade de bem -estar, que

levam muitas vezes u_ma vida à
margem dos reZursos sociais a que
têm direito, sejam eles sanitórios,
jurídicos, alimentares, de residência
ou acesso a cuida dos de saúde .
• Sensibil ização - In iciativa s q ue
visam informara opinião pública das
mais diversas e mais graves situa ções
existentes no nosso mundo. As ma is
chocantes e revoltantes in justiças, são
alvo de denúncia . As mais esquecidas
questões estruturais são objecto de
divulgação, de sensibilização e de
educação para o desenvolvimento.
Nesta perspectiva, MDM tem desenvolvido alguns projectos a nível internacional e nacional, dos quais passamos a apresentar alguns exemplos:
O Pro jecto desenvolvido em Timor
foi a primeira acção internaciona l de
M DM. Aí, traba lhou -se durante quase
três anos, reabi litando-se Centros de
Saú d e (Losp aulos e Co moro)
prestando-se assistência médica e de
enfermagem a uma população extremamente carenciada, participando
na elaboração e organização do
Sistema Nacio na l de Saúde.
Em M o çambiq ue, a As sociaç ão
Méd icos do Mu nd o tem vi ndo a
intervir em vór ias ó reas. Numa
primeira fase efectuou -se a reabilita ção do Centro de Saúde da
Matola, possibilitando, deste modo,
um melhoramento dos cuidados
prestados à população . Posteri ormente MDM foculizou a sua intervenção na órea da preven ção e
tratamento do VIH/SIDA, tendo
inaugurado um Centro de Docu mentação e Coordenação de Edu cação para a Saúde, bem como um
Centro de Aconselhamento e Teste

Voluntório na Namacha.
Actualmente encontra-se no Afeganistão uma equipe de Médicos do
Mundo, a qua l se encontra a trabalhar
na reabili ta ção de um Centro de
Saúde, dando apo io médico e de
enfe rmagem à co munidade loca l,
bem como num pro jecto de parceria
co m a OIM no sentido de se efectuar
os rastreias médicos prepa ratórios do
reg ressb dos deslocados às suas terras
nata is.
MDM cola boro u a inda no apoio
humanitó rio às vítimas do te rramoto
que abalo u a Tu rq uia em 2000, assim
como no Perú em 200 1.
A nível Nacional existem actu al mente
três pro jectos em curso na região da
gra nde Lisboa:
• Pro jecto Viver Saudóvel - Trata se de um pro jecto ju nto da população
idosa da fre guesia do Beato, qu e tem
como principa l objectivo combater o
isolamento do idoso ...
• Pro jecto Bairro Fe liz - É um
pro jecto desenvolvido em parceria
com o Centro de Saú de de Sacavé m,
com o qual se pretende efectuar o
aco mpanhamento de um grupo de
indivíduos seguidos pelo progra ma

TOO ...
• Projecto Noite Saudóvel - Com
este projecto pretende-se dar apoio
médi co e de enfermagem a
imigrantes e sem abrigo da região
de Li sboa ...
Os
Colegas
que
estejam
interessados em colaborar com
os Médicos do Mundo podem
contactar para:
Telefone 21 361 9520/21;
ou por fax 21 361 95 29
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Dr. Carlos Vieira Reis

Nos primeiros séculos da Idade
Média, a situação do estudo e do
exercício da medicina na Europa,
oscilava entre a medicina laica que
seguia as antigas tradições
romanas, e a medicina escolástica,
com sede nos conventos.
De entre as Escolas que
funcionaram nestes recuados tempos, a mais importante foi a Escola
de Solemo, do século IX ao século
XIV.
Não se tem a certeza e já entra no
capítulo das lendas, se esta Escola
de Solemo foi fundada por quatro
médicos- um grego, um latino, um
hebreu e um sarra ceno, o que, a
ser verdade, justificaria que esta
Escola centralizasse nela várias
orientações e eshlos.
Numerosos tratados médicos foram
aparecendo ao longo dos tempos,
produzidos nesta Escola, mas o mais
importante e conhecido, terá sido
o "Fios Medicinae" ou "Regimen
Sanitatis Salemitarum", considerado
a espinha dorsal de toda a literatura
de prática médica até ao
aparecimento do Renascimento. Foi

escrito sob a forma de poema.
Milhares de médicos, ao longo dos
tempos, sabiam estes poemas de
cor. Supõe-se que deste livro se
fizeram mais de 300 edições, em
francês, alemão e italiano, embora
se desconheça quem realmente o
escreveu .
A uroscopia ou estudo da urina
como decifração diagnóstico, era
muito respeitada nesta escola e um
dos seus médicos Isaac Hebreu,
escreveu um livro sobre esta teoria,
que mandava ter em atenção a cor,
a densidade, o cheiro, o conteúdo,
a floculação e o depósito no vaso
de noite.
Foi também nesta escola que
Ruggero de Frugardo, escreveu a
primeira obra sobre cirurgia, com
importância, chamada "Post mundi
fabrican". Durante 3 séculos foi o
livro cirúrgico adoptado e mais
seguido em toda a Europa. Foi tão
importante que acabou por dar
origem a um outro famoso livro
chamado "Livro dos quatro mestres",
que mais não era do que a crítica
destes à cirurgia de Ruggero. A

Dr. Carlos Vieira Reis foi eleito Presidente da União
Mundial de Escritores Médicos (UMEM), cargo que
desempenhará de 2004 a 2009. O futuro Presidente
da UMEM , eleito por unanimidade, promete
dinamizar e dar maior visibilidade a uma instituição
que reúne dezenas de países e que tem como
objectivo a promoção e divulgação dos médicos escritores de todo
o mundo. O Dr. Carlos Vieira Reis é actualmente Presidente da
Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos.

leitura destes livros antigos
surpreende-nos a maioria das vezes,
por encontrarmos neles conceitos
médicos e cirúrgicos que continuam
a ser de grande actualidade e que
mostram o nível elevado de
pensamento de quem os escreveu .
Por exemplo, na cirurgia de
Ruggero, é primorosa a descrição
de como se deve actuar no caso
de fracturas do crânio com
afundamento.
Também a cirurgia de Rolando de
Parma foi .importante. Era um livro
muito ilustrado e com grande
qualidade de imagens .
O curso de medicina na Escola de
Solemo, durava 5 anos e havia
depois um 6° ano para o futuro
médico praticar, sob a direcção de
um médico reconhecido. Após isso,
a Escola concedia-lhe a devida
autorização para o exercício da
medicina.
A partir de 1300, dá -se o declínio
da Escola de Salerno e da
medicina daqueles tempos. Os
médicos só se preocupavam em
usar ricos e sumptuosos trajes, e
como armas diagnóstico apenas a
uroscopia e como terapêutica a
investigação do dia e da hora em
que devia ser feita a sangria. Os
estudos de anatomia e fisiologia
foram abandonados.
A medicina caiu tanto que havia que
fazer algo por ela. Écomo resposta
a isso, que aparecem as primeiras
Universidades ou Estudos Gerais.
Uma das primeiras, senão a
primeira, foi criada em Montpellier.
Havia
universidades
que

dependiam do poder po lítico e
outras da Igreja, mas em ambas a
última pa lavra competia ao Papa.
Desde 1200, até ao fim da Idade
Méd ia,
constituíram-se
80
universidades na Europa . Mas, o
funcionamento destas nada tinha a
ver nesse tempo, com o que viria a
ser depois.
A anatomia, por exemplo,
ensinava-se em lugares ou casas
modestas e sem condições e
nalguns casos, em casas onde
funcionavam prostíbulos . Muitas
vezes as lições eram dadas na casa
do professor, a quem os discípulos
pagavam as lições e a cadeira em
que se sentavam e por vezes o pro fessor podia hospedá-los e viverem
todos juntos.
Os estudantes, sobretudo os
estrangeiros, viviam em hospedarias
e pagavam uma mensa lidade ao
senhorio que era negociada por 4
mediadores da universidade. As
casas onde viviam os estudantes
eram quase sagradas e era quase
impossível o senhorio pô-los na rua,
configurando -se como percursores
das repúblicas coimbrãs ...
Neste período houve cirurgiões
famosos, como Hugo de Luca e
Guida Lanfranco, mais conhecido
como Lanfranc, depois de ter sido
desterrado de Itália em 1290 e
passar a viver em Paris, onde
escreveu a sua "Grande C irurgia",
qu e era o livro de texto usado nessa
e em outras universidades . Deve-se

a ele a célebre frase, de grande
importância política e educaciona l,
"Ninguém pode ser bom médico se
ignora as intervenções cirúrgicas,
nem ninguém pode ser bom
cirurgião e operar se não conhece
a medicina e a anatomia". Foi o
primeiro grito de alerta contra a
discriminação de que os cirurgiões
eram vítimas e uma tentativa de
acabar com a prática instituída de
a cirurgia ser praticada por pessoas
incultas e sem preparação .
É curioso que séculos depois, o
Marquês de Pombal tenha querido
pôrfim a esta desigua ldade e tenha
feito um decreto para resolver o
assunto, onde usou esta frase, sem
contudo lhe atribuir a paternidade.
A peste negra ou peste bubónica
de 1347, foi tão terrível que até nos
livros de Cirurg ia se lhe faz
referência, como no de Guy de
Chauliac.
O médico, durante a peste, usava
uma estranha indumentária, com
vestes longas que o tapavam
completamente, luvas a ltas e trazia
no nariz uma espon ja embebida
em vinagre, em que se dissolviam
pós de cane la e cravo. Esta esponja
era metida num nariz comprido de
ave .
Foi durante esta peste negra que
surgiu a ideia e prática da chamada
quarentena, que veio até hoje e
consistia em manter o doente
afastado de contactos com outras
pessoas durante 40 dias .

Sangria, purgantes, vesicatórios e
clisteres foram a base fundamental
da terapêutica na Idade Média.
Mas, o principal medicamento foi
a teriaga, segundo uns inventada
por Andrómaco, na antiguidade,
segundo outros por Mitríades . Dizse que a receita foi encontrada por
um deles, escrita e esculpida em
bronze, no temp lo de Asclépios em
Epidauro.
A teriaga, ao longo dos tempos,
teve as mais variadas composi ções .
Era u~a mistura de vários produtos,
tendo como base a carne de víbora .
Algumas teriagas tinham mais de 50
substân cia s. A prepara ção era difícil
e requeria cuidados especiais .
Em Itália, no fina l de 1400, havia
uma
c lasse
m édica
bem
organizada, com
leis que
regulamentavam o exercício da
medicina. O médico não podia
fazer um diagnóstico e estabelecer
uma proposta grave, sem consultar
outro colega. Se um médico fa lasse
mal de outro, em público, era
mu ltado em 40 soldos .. . Vejam só
a inte ligênc ia económica desta
med ida. Se ho je se ap l icasse
fi na nciava -se a Previdência dos
médicos ...

46º Congresso da UMEM
Rea lizo u- se de 2 a 6 de Outubro, na Alemanha ,
na c idade de Bod Sockingen, organizado pelo
pres ide nte da Soc i edade A l emã de Escritores
Méd icos , Pro f. Dr. Horst Rheindorf. Como habitu a lm ente hav i a delegações de 1numeros países
e, p e l o prim e i ro vez , houve part i c i pação de
j a p o n eses .
As sessões d e t raba lho foram muito concorridos,
c o m ap r esentação de muitos trabalhos sobre

os do i s t emos cen t rais deste Congresso Europa , utop i a e r ea li dade - e - Encontros,
o caso e d estin o .
Tendo o a ct ua l Pres i dente do UMEM, Eduord
Kl o t e r m a n ifes tado o desejo de não se
re ca nd idatar, f o ra m rea li zados e l e i ções poro
o futuro p res i den te , tendo si do e l e ito , por
unan imidad e, o port ug uês Carlos Vie ira Re is,
pa ra o q u in q uén io de 2004 a 2009 .
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"Uma Borboleta quase Branca"

de Maria João de Sousa Carvalho
na Galeria Municipal da Golegã
(Casa Museu Martins Correia)
"Uma Borboleta quase Branca"
transmite-nos a luta de Ortelinda
contra a desesperan ça opressiva do
seu quotidiano, arrancando à vida
mais corajosa que inteligentemente
uma réstia de felicidade . Para tal
não hesita em comungar com os
seus semelhantes aquilo que a vida
tem de mais tenebroso : a morte.
Neste livro, cu ja figura principal
mais uma vez é uma mulher,
voltamos a encontrar todos os
ingredientes que caracterizam a
escritora:
diálogos
vivos,
personagens desenhadas com
traços simples e escorreitos, domínio
das palavras. E o amor como meta ,
sempre o amor como último e
supremo objectivo da vida numa
surdina aparente mas eloquente na

capa: Aguarela de Roberto Chicharro
Editora :. Replicação

sua forma de estar e de viver os
dilemas do ser humano.
Esta mesma fi losofia de "mostrar" e
"viver" as personagens atravessam
toda a obra de Maria João de
Sousa Carvalho de quem a
literatura portuguesa ainda muito
espe ra, o que de resto vem na
senda de uma obra que já foi
reconhecida por grandes escritores.

Lançamento de novos Livros e Exposições
• No passado dia 27 de Setembro,
foi lançado pela Editora Replicação,
o livro "Medicina e Sociedade na
Europa do início da Modernidade", da
Professora de História na Universidade
de Carnegie Mellon, Mary Lindemann,
com tradução e notas de Carlos Vieira
Reis.
• No passado dia 4 de Outubro, foi
apresentada no Hospital Militar Principal, sem a presença do autor,
ausente no estrangeiro, a monografia
histórico "Do Collegio do Estrello ao
Hospital Militar Principal", de Carlos
Vieira Reis.
• No dia 17 de Outubro seró lançado o livro "Esgares e Sorrisos- Histórias
curtos", de Leonor Duarte de Almeida.

A apresentação estará o cargo do
escritor Fernando Miguel Bernardes e
o lançamento efectuor-se-á no Solo
dos Colunas do Palácio Golveios, em
Lisboa, pelos 21 .00 horas.
• No dia 23 de Outubro, pelos
18 .30 horas, será inaugurado no
Fórum 25 de Abril, na Ruo do Misericórdia, 95, em Lisboa, o exposição
de pintura, individual, de Cruz
Oliveira. Esta exposição estará potente
olé ao dia 30 de Outubro de 2002 .
• No dia 2 de Novembro, será lançodo no Museu Martins Correio, no
Golegã, o novo livro de Mario João
Carvalho, "Uma bor boleia quase
branco ". Será apresentado pelo
jornalista Mário de Oliveira.

Reunião
do Outono
Num mundo em total mudança,
de costumes, hábitos, valores,
clima, moral, comportamento,
não poderá espantar a ninguém
que também as estações do an o
tenham mudado. Não só no que
respeita ao perfil climático de cada
uma delas, mas também,
algumas vezes, no que tem a ver
com as suas barreiras temporais.
Por isso, melhor fica ainda, que
esta Sociedade cumpra e respeite
as normas existentes e quando
chama Reunião do Outono, a
' uma reunião que se vai efectuar
no dia 23 de Novembro, esteja
realmente dentro do prazo.
Esta reunião vai servir para que
se faça a devida homenagem a
Pedro Nunes, no quinto centenário
do seu nascimento. Estava previsto
que a reunião se efectuasse em
Alcácer do Sal, mas razões
logísticas que se prendem com a
falta de quartos na Pousada e na
Albergaria, levaram a que a
decidíssemos transferir para o
Hotel do Mar, em Sesimbra.
Estão vários quartos reservados
em nome da SOPEAM, pelo que
se pede aos colegas interessados
em participar na reunião, que
comuniquem de imediato ao Snr.
Jaime Azevedo a sua adesão a
mais esta iniciativa da nossa
Sociedade .
Para além da homenagem a
Pedro Nunes, haverá, como
sempre, leitura de textos e
poemas, troca de impressões e
passeio ao Cabo Espichei.
Mais uma vez se lembro a o s
interessados que a dota lim ite
para concorrerem aos Prémios de
Poesia , Teatro e Escultura, termina
no dia 15 de Dezembro.

/-

NOTÍCIAS

Ácaros, fungos e insectos não
casam com o bem-estar das
pessoas. Há quem seja mais
sensível, há quem os suporte
menos mal, mas a verdade é
que eles incomodam e não são
companheiros saudáveis.
Nos últimos anos têm sucedido as
pequenas e grandes solu ções para
combater estes "companheiros"
indesejáveis. As taxas de sucesso
variam e uma das apostas mais
recentes está nas tintas . A Artilin
dedica -se há mais de 50 anos ao
desenvolvimento de tintas funcionais
de alta performance: tintas anti ácaros, anti-insectos e anti -fungos
que acrescentam Saúde, conforto e
bem -estar ao nosso dia -a-dia .
Tintas cuja função, eficácia e não
to xicidade é comprovada cientificamente por institutos especializados, internacionalmente reconheci dos, que apoiam o seu desenvolvimento, as testam e as certificam.
A asma é ainda encarada como
um mal menor, apesar de ter
uma prevalência aproximada de
500 000 pessoas em Portugal, e de

Saúde,
~'!'>)", ·conforto
e bem-estar
...
: ...

se tratar de uma mal crónico, para
a vida inteira . Em 70% dos casos,
os agentes responsáveis pelas crises de asma são os ácaros . Estes
seres microscópicos abundam na
poeira da "casa e provocam
violantas reacções alérgicas ao
penetrar nos pulmões. Invisíveis a
olho nu, as suas impressionantes
colónias deslocam-se periodicamente, procurando alimento, pelas
paredes e tectos .
Especialistas em tintas anti-insectos,
e depois de inúmeros ensaios, tanto
em laboratórios de pesquisa do
INRA como ensaios in vivo, com
asmáticos sob responsabilidade do
Professor Guy de Mentis, Chefe do
Serviço de Alergologia do Hospital
de S. Vicente de Paulo em Paris, foi
lançada no mercado a tinta antiácaros Artilin 3 A.
Eficácia total : é a conclusão de

todos os testes efectuados nos
laboratórios do INRA em Versailles .
Em contacto com as superfícies
pintadas, os ácaros são completamente destruídos em 15 minutos .
O mesmo parecer foi dado pelas
instâncias médicas : Faculdade de
Medicina de Cambridge (UK),
Laboratórios de Aero -biologia do
Instituto Pasteur, serviços especia lizados do hospital São Vicente de
Paulo em Paris .
Os testes efectuados pelo lnsitituto
Médico - Legal de Paris e pela
SOCOTEC -Toulousé garantem : as
tintas Artilin não são tóxicas para o
organismo humano e animais
domésticos, nem por contacto, nem
por inala ção .
Os ensaios efectuados constatam
grandes melhorias na maioria dos
casos alérgicos .

Competência em Gestão dos
Serviços de Saúde
Foi alargado até ao dia 28 de Fevereiro de
2003 o prazo para Admissão por Consenso
na Competência em Gestão dos Serviços

de Saúde. A deliberação foi tomada pelo
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos.

À MESA

Com a chegada
do Inverno, a
região da Serra
da Estrela
transforma-se
num destino
' . por
turzsttco
excelência.
Se for em demanda
daquelas terras, então
inclua o Sabugal na
sua rota. E ao interesse
histórico da terra, com
o seu original castelo
de cinco quinas, junte
.,.. .
uma expertencta
' .
gastronomtca
memorável Almoce ou
jante no Robalo.
Restaurante -Cervejaria

Robalo
Largo do Cinema, nº 4
Gerência: João Robalo

Telf: 271753566
Almoço: 12:00 às 15:30
Jantar: 19:30 às 22:00
Encerra ao Domingo

L no

Sabugal
Ganhou fomo nos anos de sessenta,
mos antes já tinha conquistado
muitos amantes do boa comida. As
estrados eram más (ou meros
com inhos) e já muitos os que
procuravam o cabrito na brasa,
uma especialidade do fundador da
casa, Carlos Robalo. Era o década
de 20 e com a passagem dos anos
a popularidade ultrapassou as
muralhas da ve lha vila . As novas
estrados ajudaram, trazendo novos
vis itantes
ao
Sabugal
e
transformando o Robalo numa
referência gastronómica da região .
João Robalo, o actual proprietário,
co ntinuo o apostar no cabrito no
brasa como referência e guarda o
receito herdado do avô. Há cinco
anos mudou-se poro um espaço
mais moderno e amplo, mas
manteve vivas as características que
deram fama e prestígio ao
restaurante.
Se é ve rdade que o cabr ito na

brasa é ainda o ex-libris do
restaurante, o verdade é que não
faltam outros alternativas poro u
bom gastrónomo. Nos entrados
aposte numa variedade de
enchidos caseiros, com destaque
poro as morcelas e para os olheiras
de caça.
Mos não se d eixe iludir pelo s
en trados escolh o uma de vários
hipóteses nos seus pratos, sejam eles
de pei xe ou de car ne . Uma
costeleta ou uma aba de novilho,
os coste letas de borrego, o borrego
na brasa, o truta com molho de
escabeche e arroz de feijão são
apenas algumas sug estões.
A estas sugestões ju nte um prato de
coça da época e não esqueço o
que ijo da serro, que aqui ainda
respeito o tradição.
E se ainda sobrar apetite poro o
sobre mesa , então experimente o
arroz doce, o aletria, os popas de
milho ou os fa rófias.

CULTURA LIVROS
...
NOVIDADES
José Saramago:
"O Homem Duplicado"
Editorial Caminho, 2002
320 páginas
j.-.'Sur.u ..~
14,70
OHom~m
É o acontecimento
Duplicado
literário da estação.
Por ocasião da celebração do 80º aniversário do seu autor e
com o país a seus pés,
eis o novo romance de
Saramago, o Nobel português.
Baptista-Bastos:
"No Interior da Tua Ausência"
Edições ASA, 2002
·B . 1 200 páginas
apusta 14,00
-Bastos Novo romance de
Baptista-Bastos, "papillon" alfacinha, aquele
que toda a gente sabe
onde estava no 25 de
Abril.
Michael Jecks: "Templário IV - Os
Assassínios de Crediton"
Bertrand, 2002
326 páginas
15,95
Quarto título da série
Templário, romance
policial de enquadramento histórico, ao jeito
de "O Nome da Rosa" ,
de Humberto Eco. A
acção desenvolve-se durante a alta
Idade Média.

Paul Auster: "O Livro das Ilusões "
Edições ASA, 2002
268 páginas
14,00
Novo romance daquele
que é, porventura, o
escritor norte-americano contemporâneo
mais acarinhado pelo
meio literário e artístico
português , a quem visita com
regularidade. Autor de "Palácio da Lua"
e de "Lulu on the Bridge" .
Manuel Alegre: "Cão Como Nós "
Dom Quixote, 2002
117 páginas
X
i 7,00
Manuel Alegre Demonstração
cioeomuNô~

da

vitalidade criativa que

conserva o poeta de
"Praça da Canção" ,
num registo radicalmente diverso daque.J... les a que nos habituou.
Uma voz incómoda para muita gente,
que persiste em não se calar.
Vasco Graça Moura: "O Enigma de
Zulmira"
Quetzal, 2002
176 páginas
12,00
Quinto romance de
Graça Moura, poeta ,
romancista , tradutor,
crítico , ensaísta, analista político, comissário cultural, entre tantas outras facetas
da sua actividade. Um homem versátil.

Francisco Seixas da Costa:
"Diplomacia Europeia -Instituições,
alargamento e o
futuro da União"
Dom Quixote, 2002
398 páginas
19,50
Prefaciada por Mário
Soares, esta é uma
reunião de textos da
autoria
do
exEmbaixador português na ONU, que
alguns dizem ter sido saneado pelo
actual ministro dos negócios
estrangeiros, Martins da Cruz . O
ministro terá mesmo impedido a
realização da apresentação desta obra
no Palácio das Necessidades , como
desejava o seu autor. Actualmente
Seixas da Costa preside à OSCE
(Organização para a Segurança e
Cooperação Europeia) .

.....

Edgar Allan Poe: "Contos Fantásticos"
Guimarães Editores, 2002
'
188 páginas
13,50
Um
clássico
da
literatura universal, fonte
de
inspiração
de
gerações de escritores
de todo o mundo.
Conto s
fantásticos
revelq o lado mais tenebroso de Poe.
António Lobo Antunes: "Segundo Livro
de Crónicas"
Dom Quixote, 2002
315 páginas
15,00
O título diz tudo . Por
quem, para alguns, é o
mais nobelizável dos
escritores portugueses
vivos, segunda reunião
de crónicas que são
verdadeiras "polaroids" do no sso
quotidiano.
Hermann Hesse: "Knulp"
DIFEL, 2002
141 páginas
12,00
Um dos romances
menos conhecidos do
autor de "siddharth a"
onde, tal como em toda
a sua obra, a busca do
sentido da existência, a
,.,
- contemplação e a
compreensão do "eu" guiam o
percurso das personagens.

..

DISCOS
..

ESPANHA, FRANÇA E rTÁUA: VIAGENS EM DISCO

OS BAILADOS NA ÉPOCA DE LUIS XIII

Ao longo do último ano o mercado
discográfico português viu aparecer três
discos que pretenderam fazer sínteses
curtas mas significativas da música
realizada, nas últimas décadas, em três
países europeus que têm, com Portugal,
as afinidades latinas: Espanha, França
e Itália. "Espana Te Quiero", "France Je
T'Aime" e "ltalia Ti Amo ", este
recentemente publicado, foram estes
três discos, todos duplos e com quarenta
temas musicais marcantes ou de
indiscutível popularidade, passando por
intérpretes que não precisam de
presentação, como, por exemplo, Luz
Casal, Mecano, Patxi Andion , Aquaviva e
Miguel Bosé, na compilação espanhola,
Alain Barriêre, Adamo , Gilbert Bécaud,
Edith Piaf, Léo Férre e Françoise Hardy,
na francesa, e Toto Cotugno, Zucchero,
Domenico Modugno, Gianni Morandi,
Bobby Solo e Alessandro Safina , na
italiana. Três discos que são boas
ofertas de Natal para quem procura a música europeia que
pouco se escuta nas rádios e nas televisões.

O rei francês Luis XIII foi um apaixonado pela música,
tendo sido ele próprio músico e compositor de peças
para bailado. Na época em que viveu , a primeira
metade do século XVII , o bailado ganhou projecção
nos meios da realeza , mas infelizmente a maioria
dos testemunhos desse gosto pelo ba ilado não
chegou aos nossos dias. Tal não aconteceu com um
conjunto de peças guardadas por Philidor L'Aisné no
final do século XVII , da autoria de alguns dos mais
representativos compositores da corte do rei francês,
algumas delas associadas a acontecimentos da vida
de Luis XIII , como o seu nascimento, a sua coroação
ou o seu casamento. São estas peças musica is
históricas que agora se reavivam , saídas dos baús
da memória pelo génio de Jordi Savall, em mais uma
edição discográfica notáve l, com a ass inatu ra
interpretativa do Concert des Nations. "L'Orchestre de
Louis XIII 1601-1643" é o título desta obra que os
incondicionais de Jordi Savall e do Concert des Nations não vão perder.

PASSATEMPO: Com os discos "Espana Te Quiero•, "Franca
Je rAime• e "ltalia Ti Amo• poderá realizar viagens por lugares
reais e da memória. Faça uma evocação desses lugares ou
das músicas que o levaram para os confins da memória e
terá a oportunidade de ganhar uma colecção com os três
discos referidos. Escreva-nos um texto que não ultrapasse
as 250 palavras e envie para CELOM- omcne@netcabo.pt

INTÉRPRETES PORTUGUESES NO ANAL de 2002
O final de cada ano é sempre uma boa oportunidade para
o lançamento de novos discos de intérpretes portugueses.
O ano corrente não foi excepção e aí estão algumas
novidades discográficas de bastante interesse , entre
obras de originais, antologias e gravações de concerto.
Começando pelos originais, o destaque vai para três
regressos, em áreas bem distintas, de intérpretes que
têm à sua responsabilidade carreiras marcantes no panorama musical português: o de Carlos do Carmo ,
culminando uma grande ausência com "Nove Fados E
Uma Canção De Amor "; o de Pedro Abrunhosa ,
procurando com "Momento" o reconhecimento e a glória
por ondas mais românticas; e o de Maria João e Mário
Laginha, com um conjunto de versões do universo "pop",
reunidas em "Undercovers". Ainda entre os discos de
originais contam-se os ma is recentes dos Delfins
("Babilónia"), dos Santos & Pecadores ("Horas De Prazer")
e de André Sardet ("André Sardet") , as estreias dos
Cabeças No Ar ("Cabeças No Ar") e dos Chamaste-mó?
("A Inocência Da Noite") ou os registos fadistas de Gonçalo
Salguei ro (" .. .No Tempo Das Cerejas") e de Ana Sofia
Varela ("Ana Sofia Varela").

PASSATEMPO: A recolha de peças musicais para
bailado que Philidor L'Aisné realizou em 1690 e
que Jordi Savall agora recupera no disco acima
referido remete-nos para uma época histórica que
poderá motivar um pequeno texto, uma história
imaginada ou uma reflexão sobre um mundo que
só conhecemos dos livros e dos filmes. Mostrenos, num máximo de 250 palavras , a sua
imaginação. Poderá ganhar um de dez discos
"L'Orchestre de Louis XIII" , com seis peças
musicais das incluídas no disco que acima se
destaca.Envie-nos o texto para CELOM omcne@ netcabo.pt

As antologias de Paulo de Carvalho (um duplo CD com
quarenta momentos da carreira do intérprete, intitu lada
"Antologia - 40 Anos"), de Vitorino (o segundo
volume das mais conhec idas do intérprete
alentejano, "As Mais Bonitas 2 - Ao Alcance da
Mão "). de TóZé Brito (com gravações de
intérpretes como Quarteto 1111 , Green Windows,
Gemini, Carlos do Carmo, José Cid, Simone e o
próprio autor, debaixo do título " ...Mas O Mais
Importante É O Amor- 35 Anos De Canções") e
dos Peste & Sida (dezassete faixas para contar
"A Verdadeira História") são também edições
dignas de registo do final de 2002.
Finalmente, dois discos com gravações ao
vivo trazem os consagrados Jorge Palma e
Madredeus . O de Palma , "No Tempo Dos
Assassinos", reúne em dois CDs os momentos
captados no Teatro Villaret em Junho de 2002.
Os Madredeus juntaram-se à Flemish Radio Orchestra (" Euforia") e acrescentaram ao se u
repertório a roupagem sinfónica, num concerto
realizado no Stadsschouwburg Brugge, em Abril
deste ano.

CULTURA

MÚSICA NOS CLAUSTROS
DE UM CONVENTO
Mús1ca antiga, religiosa e barroca
gravada nos claustros de um
convento alemão é o que se pode
escutar numa impressionante
colecção de CDs que, desde há
algumas semanas, se encontra
dispo-nível no nosso país. Com o
selo K&K Verlagsanstalt e distribuída
em Portugal pela Strauss, esta
colecção compreende títulos como
"Andrei Gavrilov- Chopin", "Georg F.
Handel - Samson" , "Wolfgang
Amadeus Mozart - Klavierkonzerte",
"W. A. Mozart & F. ª Rosetti", "Georg F.
Handel- Oratorium Jephtha", "Amati
Quartet - Schubert & Janacek" ,
"Grand Duos Pour Deux Guitares",
"Kammer-vereinigung Berlin Blaserquintette" e "Musique Baroque
À La Courte Royale", dos quais se
poderão tirar os nomes de obras e
géneros musicais e de alguns dos
importantes intérpretes , agrupamentos e compositores envolvidos
no projecto. As fotos das capas dos
discos mostram os ambientes que
inspiraram estas gravações e não
deixam de ser um motivo a
acrescentar na aquisição destas
obras .

ROLLING STONES RECUPERADOS
Os Rolling Stones continuam a ser
notíc ia.
Não
apenas
pela
longevidade, mas também porque,
de quando em quando, aparecem
surpresas , vindas do
inesgotável fundo de
catá log o do grupo. A
mais rec ente é a da
ree diçã o
da
obra
discog ráfica do grupo
publicada entre 1963 e
1970, num total de vinte
e doi s di scos de longa
duraçã o e ent re os
qu ais se encontram
ob ras históricas da
carreira dos Stones como "Afte rmath ", "Between The Buttons", "Their
Satanic Majesties Request" e "Beggars Banquet". Claro que neste discos
encontrará
momento s
inesquecíveis da época dourada dos
Rolling Stones como "(I can't get no)

MOMENTOS HISTÓRICOS DO "JAZZ"
Os amantes do "jazz" têm, desde há
poucas semanas, a possibilidade de
reencontrar obras essenciais em CD e
com a particularidade de uma
apresentação que reproduz a capa
original de vinil. Trata-se de um conjunto
de edições com os selo prestigiado da
editora Verve, todas elas obras originais
e magnificamente embaladas, trazendo
de volta momentos de elevada
inspiração e gravações marcantes na
história "jazzística". Catorze discos
fazem parte desta série de discos
históricos, esperando-se que outros se
venham juntar num futuro próximo. São
eles: "A New Dimension" - Willie Lobo;
"Soul espafiol" - Oscar Peterson; "Whisper Not" - Elia Fitzgerald; "Swing Around
Rosie" - Rosemary Clooney; "The Shadows Of Your Smile" - Astrud Gilberto;
"1975: The Duets"- Dave Brubeck- Paul
Desmond; "Sings The Jerome Kern
Song Book" - Margaret Whiting; "Stan
Getz And The Cool Sounds" - Stan Getz;
"Willow Weep For Me" - Wes Montgomery; "lt's A Man's World"- Sarah Vaughan;
"At The Village Vanguard" - Gerry
Mulligan And The Concert Jazz Band;
"The Formative Years" - Stan Kenton;
"Olé Tormé"- Mel Tormé; e "Afro"- Dizzy
Gillespie .

Satisfaction", "Get oof my cloud", "Under my thumb", "Paint it black", "Ruby
tuesday" , "Brown sugar", "Jumping Jack
Flash" e "She's a rainbow", para só
referir oito entre as centenas que estes
discos recuperam . Perguntará o leitor
qual a novidade que
estes discos apresentam? Pois eles foram
completament e
restaurados a partir
das gravações origi nai s, rem asterizados
com a mais alta
tecnologia da actualidade e as suas capas
são a reprodução fiel
das capas originais
do formato vinil. Se foi ou ainda é
seguidor dos Stones ou se porventura
ainda não descobriu porque é
impossível gostar verdadeiramente de
"rock" sem conhecer Mick Jagger, Keith
Rich ards e companheiros , eis uma
oportunidade a não perder.

SINEAD O'CONNOR
"Sean-Nós Nua"
Editado por Universal
Regresso às raízes _ _......,.
ou elevação do
canto às alturas,
tudo serve de pretexto para Sinead
O'Connor se afirmar
fora
dos
modelos habituais da criação e do
consumo. Belo, tocante e a transpirar
uma felicidade que é seguramente a
da própria intérprete ao encontrar um
caminho para a sua voz .
ANGÉLIQUE KIDJO
"Biack lvory Sou I"
Editado por Sony Music
Uma das mais efervescentes
intérpretes da actualidade , uma
africana que atravessa continentes
e cruza ritmos
com a facilidade
· de quem respira .
Este disco , de
uma diversidade
inesgotável e de uma força interpretativa· contagiante, pode ser o
passaporte para um maior reco nhecimento internacional.
TRACY CHAPMAN
"Let lt Rain"
Editado por Warner Music
Mais uma intérprete feminina que
nos cativa, uma
consagrada que
.continua inalterável na emoção
com que carrega
as palavras e na
crença entusiástica que faz
sobressaír no que canta. Desespero
e esperança a habitarem lado a lado
no talento de uma resistente da
música popular mais autêntica.
RICHARD ASHCROFT
"Human Conditions"
Editado por EM/
Depois dos Verve ,
Ashcroft constrói
um conjunto de
dez peças musica is que deixam
perceber os pormenores
mais
inspirados como brilhos escondidos
de uma jóia . Envolvente e inquie tante , "Human Conditions" desvenda
canções sem tempo, correndo em
ruas sem regras mas com alma.

DISCOS

GEORGE HARRISON
"Brainwashed"
Editado por EM/
O disco póstumo
de George Harriso n traz aque la
a legri a que os
Beatles deixaram
primeiros
nos
anos e que já se destacava em "Cioud
Nine", o anterior disco do malogrado
intérprete, publicado em 1987. Jeff
Lynne dá o seu importante contributo ,
como já havia fe ito em 87, aqu i no
sentido e derradeiro tributo à sincera
ingenuidade da música e do canto de
George Harrison .
GEORGE WINSTON
"N ight Divides The
Day - The Music Of
The Doors"
Editado por BMG
Winston é um
aclamado pianista
que se passeia entre o espaço que
ag lutin a sonho, meditação e
se nsu alid ade. Neste disco, a
inspiração vem dos Doors e o melhor
que se pode dizer é que não resulta
sacri légio escutar "Light my tire" ,
"People are strange" ou "Riders on the
storm" em ondas nostálgicas e de
uma calma acariciadora.

vez a Nashville e celebra-ram a festa
em ambiente "country", com
convidados como Alison Kraus , Earl
Scruggs, John Hiatt, Ricky Skaggs e
Patty Griffin . Como todas as festas
com os Chieftains , esta junta
memória e juventude, dança e paixão,
sobretudo uma incríve l vontade de
continuar a descobrir e a aprender.

SANTANA
"Shaman"
Editado por BMG
Car los Santana
aproveita a onda
de
reconhecimento tardio que o
seu anterior disco despertou e, sem
comprometec o passado, lança pistas
para novos sucessos. Colaborações
de Michelle Branch (no tema
destinado a ser primeiro sucesso,
"The game of love"), Dido e Placido
Domingo, entre outras.

CHIEFTAINS
"Down The Old Plank Road - The
Nashville Session s"
Editado por BMG
Os históricos irlan-deses foram desta

YANN TIERSEN
"C'Était lei"
Editado por EM/
Famoso
pela
banda sonora do
filme " Amé lie ",
Yann
Tiersen
desvenda neste
duplo CD gravado
em concerto o seu universo de
sugestões maravilhosas que se
quebram nos limites do êxtase e da
provocação. Uma música que cria
filmes, um filme que se parte em
capítulos e se recompõe ao retomar
de nova respiração musical.

BEETHOVEN
"Complete Violin Sonates" por
Augustin Dumay e Maria João Pires
Editado por Universal

BIBER
"Battalia à 10/Requiem à 15 in Concerto" por Jordi Savall
Editado por Megamúsica

É o novo disco da pianista
portuguesa Maria João Pires, desta
vez na companhia do violinista
Augustin Dumay e dedicado às sonatas para violino de Beethoven. Três
CDs para trazer a arte de Beethoven
um pouco mais próxima dos que
ainda acreditam no papel redentor da
inspiração musical.

Mais uma obra-prima com a
assinatura de Jord1 Savall, da qual
sobressai a interpretação do "Requiem" de Biber por La Capella Reial
de Catalunya e Le Concert des Nations. Disco após disco, a
consagração de um caminho exemplar nos terrenos da recuperação da
música antiga.

AEROSMITH
"0, Yeah! Ultimate
Aerosmith Hits"
Editado por
Sony Music

DAVIDBOWIE
"Best of Bowie"
Editado por
EM/

ROUSSOS
"The Golden Years"
Editado por
Universal

ELTON JOHN
"Greatest Hits 19702000"
Editado por Universal

U2 - "The Best Of 1990-2000"
Editado por Universal
É a altura própria para o lançamento
de antologias de intérpretes famosos,
potenciais presentes natalícios para
família e amigos . As doze
mencionadas não esgotam a lista
que inunda o mercado nesta época,
mas são seguramente das mais
interessantes para quem desejar
reconstituir carreiras marcantes na
música popu lar, não faltando numa
ou noutra (Nirvana, por exemplo) o
atractivo inédito . Como se costuma
dizer, o(s) nome(s) diz(em) tudo.

PLACIDO DOMINGO
"Sacred Songs•
Editado por Universal
O tenor espanhol volta ao seu melhor
e junta num disco dezasseis peças
musicais do canto religioso. Das "Ave
Maria", a de Mascagni e a de Bach/
Gounod, ao "Ciimb Ev'ry Mountain",
de Richard Rodgers, eis uma viagem
de energia e de prece que Placido
Domingo realiza com uma entrega
sem reparo.
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LEVEL42
"The Ultimate
Collection"
Editado por
Universal

ELVIS PRESLEY
"Eivis 30 #1 Hits"
Editado por

BMG

NIRVANA
"Nirvana"
Editado por
Universal

FOREIGNER
"The Definitiva"
Editado por Warner
Music
LIONEL RICHIE
"Encore"
Editado por
Universal

INXS
"lnxs Definitiva"
Editado por
Universal
LADYSINGSntE BWES
Editado por EMI
De Norah Jones a Billie Holiday, de
Usa Ekdahl a Dinah Washington, de
Bonnie Raitt a Aretha Franklin, de
Cassandra Wilson a Sarah Vaughan,
de Tina Tumer a Julie London, uma
selecção de 42 temas musicais que
mostram como a alma se eleva
quando cantada no feminino.

ROLUNG
STONES
"Forty Licks"
Editado por
EMI

Runners, dos bretões Gwendal aos gaiteiros Hevia
asturiano, e Carlos Nunez, galego.

FEGGAEFEVER
Editado por Universal
O indispensável Bob Marley mas
também históricos como Peter Tosh,
Desmond Dekker e Jimmy Cliff e
seguidores das ondas jamaicanas
como Eric Clapton e os Fugees
povoam esta selecção de quase a...::.__;..:::.
quarenta temas de exaltação à "febre reggae·.

WOMANIV
Editado por Universal
Neste disco, o canto feminino anda
mais próximo da terra, o que não
significa que por ·ele não passem
algumas das melhores vozes
femininas da actualidade, como
Diana Krall, Macy Gray e Angelique
Kidjo, ao lado de famosas como
Mariah Carey, Jennifer Lopez, Sheryl
Crow ou Britney Spears.

GET UP • SOUL DISCO MUSIC
Editado por Som Livre
O motor deste disco é a dança, mas
atenção que nele cabem preciosidades
do "soul" e do "rhythm and blues• das
últimas décadas, como "Respect• por
Aretha Franklin, "I can't help myself pelos
FourTops•, "lttakes two• por Marvin Gaye
e Kim Weston, "My girl" pelos Temptations ou "ln the midnight hour" por Wilson Pickett.

- - - - - C A F É BRASIL2
TOMORROW'S JAZZ CLASSICS
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Editado por Strauss
Novas correntes do "jazz", pontes entre tradição e futuro, que se cruzam
num selo discográfico - Nagel Heyer que, neste disco, se revela em catorze
faixas de fronteiras derrubadas nas
épocas e nos estilos.

Editado por Wamer Music
Um roteiro de música popular brasileira
sem idade, conduzido por Época de Ouro
Ensemble e um naipe de convi-dados
que passa por Ivan Uns, Elba Ramalho,
Ney Matogrosso, Beth Carvalho, Zeca
Pagodinho, Sivuca e Moraes Moreira, entre outros.

25 ANOS DE NOVELAS

CELTIC STORIES
Editado por Universal
"Histórias célticas• por alguns dos
intérpretes que ajudaram a consolidar
lendas, romances e danças, dos
Clannad aos Pogues, dos Fairport
Convention aos portugueses Sétima
Legião, das Corrs aos Dexys Midnight

Editado por Universal
Como diz o subtítulo do disco, •o lt.WIII•
melhor de sempre das novelas
brasileiras• em matéria musical, das
canções de "Gabriela Cravo E Canela"
às de
Clone •, com a marca de
intérpretes indiscutíveis como Maria
Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Ney Matogrosso.
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LEGISLAÇÃO
Dr. Hugo Duarte - Consultor Jurídico- S.R.S.

OUTUBRO
I Série
Resolução do Conselho de Ministros nº 116/2002,
de 2 de Outubro
Aprova um conjunto de medidas para o desenvolvimento
do ensino superior na área da saúde
Decreto nº 33/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 3 de Outubro
Altera a denominação da Escola Superior de
Enfermagem Jean Piaget de Viseu para Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu e amplia os objectivos
do estabelecimento de ensino para a área das
tecnologias da saúde
Portaria nº 1355/2002, do Ministério da Saúde, de
15 de Outubro
Aprova o Regulamento das Comissões Oncológicas
Regionais
Portaria nº 1356/2002, dos Ministérios das Finanças,
da Saúde e da Reforma do Estado e da
Administração Pública, de 16 de Outubro
Altera a Portaria nº 222/98, de 6 de Abril, que altera o
quadro de pessoal do Hospital Distrital de São João da
Madeira
Portaria nº 1357/2002, dos Ministérios das Finanças,
da Saúde e da Reforma do Estado e da
Administração Pública, de 16 de Outubro
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Joaquim
Urbano, aprovado pela Portaria n.º 626/80, de 16 de
Setembro
Decreto-Lei nº 210/2002, do Ministério da Saúde,
de 17 de Outubro
Altera o Decreto-Lei n.º 117/98, de 5 de Maio, e prorroga
o período de vigência do regime remuneratório experimental dos médicos da carreira de clínica geral
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Resolução da Assembleia da República nº 57/2002,
de 17 de Outubro
A realidade do aborto em Portugal
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Portaria nº 1367/2002, do Ministério da Saúde, de
18 de Outubro
Aprova o programa de formação da área profissional do
internato complementar de cirurgia pediátrica

Portaria nº 1374/2002, dos Ministérios das Finanças
e da Saúde, de 22 de Outubro
Altera os quadros de pessoal das Administrações
Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale do
Tejo e Alentejo, serviços regionais e sub-regionais e
centros de saúde
Portaria nº 1379/2002, do Ministério da Saúde, de
22 de Outubro
Altera a Portaria n.º 936-A/99, de 22 de Outubro, que
consagra o regime de concursos para instalação de novas farmácias e respectiva transferência
Portaria nº 1385/2002, do Ministério da Ciência e
do Ensino Superior, de 23 de Outubro
Autoriza o funcionamento do curso de complemento de
formação em Enfermagem na Escola Superior de Saúde
Atlântica, da Universidade Atlântica
Portaria nº 1397/2002, do Ministério da Saúde, de
26 de Outubro
'
Aprova as tabelas de preços para o Programa Especial
de Combate às Listas de Espera Cirúrgicas

11 Série
Despacho nº 21 428/2002, do Ministério da SaúdeGabinete do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, de 3 de Outubro
Subdelega, com a facu ldade de subde legar, nos
conselhos de administração dos hospitais os poderes
necessários para a prática de actos, no âmbito da gestão
de recursos humanos e de gestão orçamental.
Despacho nº 21 866/2002, do Gabinete do Ministro
da Saúde, de 1O de Outubro
Aprova o modelo único do Livro de Reclamações para
todas as unidades privadas de saúde e instituições
particulares de solidariedade social
Despacho nº 22 618/2002, do Ministério da SaúdeGabinete do Secretário de Estado da Saúde, de 22
de Outubro
Define o regime jurídico dos postos farmacêuticos móveis
Despacho nº 22 794/2002, do Gabinete do Ministro
da Saúde, de 24 de Outubro
Determina que, a partir do próximo dia 1 de Outubro, e
sem prejuízo das atribuições e competências da DGIES,
a Direcção de Serviços das Instalações e Equipamentos
da Saúde entre num regime especial de colaboração
directa e articulação funcional com a Estrutura de
Missão Parcerias Saúde
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NOVEMBRO

Resolução do Conselho de Ministros n.2 133/2002,
de 12 de Novembro

I Série

Aprova medidas nas áreas prioritárias para a indústria
farmacêutica em Portugal, procedendo à revisão da
Resolução do Conselho de Ministros n. 75/2001, de 28
de Junho

º

Decreto-Lei n.º 241/2002, do Ministério da Saúde, de
5 de Novembro
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva
n.º 2001/15/CE, da Comissão, de 15 de Fevereiro, e
estabelece as substâncias que podem ser adicionadas,
para fins nutricionais específicos, aos géneros
alimentícios destinados a uma alimentação especial, bem
como os critérios de pureza aplicáveis às mesmas
ubstâncias

Decreto-Lei n.º 242/2002, do Ministério da Saúde, de
5 de Novembro
Estabelece as regras respeitantes ao Sistema Nacio.nal
de Farmacovigilância de Medicamentos de Uso Humano,
transpondo para a ordem jurídica nacional as normas
constantes dos n.os 11 a 16 do título I e do título IX da
Directiva n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de Novembro, que estabelece um código
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano

Decreto n.º 36/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 6 de Novembro
Reconhece o interesse público da Escola Superior de
Saúde Jean Piaget- Algarve

Portaria n.º 1445/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 7 de Novembro
Altera o plano de estudos do ano complementar de
formação -em Enfermagem da Escola Superior de
Enfermagem de Bragança, aprovado pela Portaria n.º
435/2000, de 17 de Julho

º

Resolução do Conselho de Ministros n. 128/2002, de
7 de Novembro
Aprova o Plano da Farmácia Hospitalar, procedendo à
revisão do Plano aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 105/2000, de 11 de Agosto

- Lei n.2 27/2002, da 8 de Novembro
Aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar e
procede à primeira alteração à Lei n.º 48/90, de 24 de
Agosto

Portaria n.º 1450/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 9 de Novembro
Altera o plano de estudos do curso de licenciatura em
Enfermagem ministrado pela Escola Supe rior de
Enfermagem de Francisco Gentil

Portaria n.º 1469/2002, do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, de 18 de Novembro
Aprova o plano de estudos do curso bietápico de
licenciatura em Audiologia da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde do Porto

Decreto-Lei n.º 269-A/2002, do Ministério da Saúde,
de 29 de Novembro
Cria o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT),
resultante da fusão do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência (SPTT) e do Instituto Português
da Droga e da Toxicodependência (IPDT)

11 Série
Despacho conjunto n.º 819.2002, dos Ministérios da
Saúde do Trabalho e Solidariedade, de 7 de
Novembro
Determina que no âmbito do Programa Operacional Saúde,
nas acções financiadas através da medida n.º 2.4,
"Formação de apoio a projectos de modernização da
saúde", e destinadas à formação avançada, no âmbito do
projecto de "empresarialização" dos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde, dos profissionais de saúde e dos
gestores e dirigentes directamente envolvidos na sua
realização, o valor padrão para o custo horário dos
formadores externos considerados elegíveis para
financiamento é fixado em Euro 80.

Despacho n.º 24 828/2002, do Ministro da Saúde Gabinete do Ministro, de 21 de Novembro
Constitui e nomeia os membros da comissão de
acompanhamento e do comité operacional no âmbito do
processo de empresarialização dos hospitais.

Despacho n.º24 958/2002, do Gabinete do Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 21 de
Novembro
Subdelega, com a faculdade de subdelegar, nos conselhos
de administração do Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama
Pinto e dos Centros Regionais de Oncologia de Lisboa,
Porto e Coimbra, no director do Instituto de Genética
Médica Doutor Jacinto de Magalhães e nos directores
dos Centros Regionais de Alcoologia do Norte, Centro e
Sul, bem como nos directores dos Centros de
Histocompatibilidade do Norte, Centro e Sul, os poderes
necessários para a prática vários actos.

CONSULTÓRIO FISCAL

IRS/2002
• DIVIDENDOS
Os dividendos são englobados por 50% sem direito a
crédito de imposto.
,
Os dividendos de acções adquiridas até 31 de Dezembro
de 2002 são englobados apenas por 25% do seu valor
total.
• MAIS-VALIAS
As mais-valias provenientes de acções detidas há
menos de 12 meses e de outros valores mobili~rios são
tributadas à taxa de 10%.
Não são tributadas as mais-valias de obrigações e outros
títulos de dívida, bem como as mais-valias detidas há
mais de 12 meses. No entanto, devem ser declaradas.
• FUNDOS DE INVESTIMENTO
Os rendimentos destes fundos quando domiciliados em
Portugal não estão sujeitos a tributação.
• PLANOS DE POUPANÇA-REFORMA/EDUCAÇÃO
Os limites são os seguintes:
- Com idade inferior a 35 anos - € 713,28 por sujeito
passivo.
- Com idade de 35 a 50 anos - € 680,86 por sujeito
passivo.
- Idade superior a 50 anos- € 648,44 por sujeito passivo.
PLANOS POUPANÇA ACÇÕES
Dedução à colecta de 7,5% do investimento realizado
com o limite de € 498,80.
• CONTAS POUPANÇA-HABITAÇÃO
Dedução de 25% das entregas anuais, com o limite de
€ 549,18, por agregado familiar.
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• AQUISIÇÃO DE ACÇÕES (PRIVATIZAÇÕES)
Dedução à colecta de 5% dos montantes aplicados com
o limite de € 170,09 por sujeito passivo não casado ou
€ 340,18 por ambos os cônjuges.
Na aquisição feita pelos trabalh.adores de empresa
privatizada, é dedutível7,5% do montante aplicado, com
o limite de € 256,38 por sujeito passivo não casado ou
€ 512,76, por ambos os cônjuges.

• TRABALHO DEPENDENTE E PENSÕES
Os rendimentos produzidos em anos anteriores podem
ser imputados, por opção, aos últimos 4 anos, devendo
o sujeito passivo fazer essa menção na respectiva
declaração de rendimentos modelo 3.
• PENSÃO DE ALIMENTOS
Somente deve ser declarada a totalidade do montante
fixado em sentença judicial.
• ACONSELHAMENTO JURÍDICO E JUDICIÁRIO
São dedutíveis à colecta 20% das despesas suportadas
com o limite de € 134,28.
• COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
As despesas são dedutíveis à colecta em 25% com
limite de € 179,38.
• ENERGIAS RENQV ÁVEIS
As despesas com o equipamento respectivo são
dedutíveis à colecta com o limite de € 700.
• DONATIVOS
Os donativos concedidos às entidades abrangidas pela
Lei do Mecenato podem ser dedutíveis em 25% do
montante pago com o limite de 15% da colecta.
• MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA
Devem ser mencionadas no anexo H:
- Aquisição de imóveis de valor igual ou superior a €
249.398,95.
- Aquisição de automóveis ligeiros de passageiros de
valor igual ou superior a € 49.879,79.
- Aquisição de barcos de recreio de valor igual ou superior a € 24.939,89.
- Aeronaves de turismo.
No caso de não se verificarem quaisquer manifestações
de fortuna deve ser mencionado no aludido Anexo H NÃO.
• CARTÃO DE CONTRIBUINTE
Qualquer alteração nos elementos declarados
anteriormente deve, obrigatoriamente, ser comunicada
de imediato em qualquer Serviço de Finanças (v.g.
residência, estado civil, etc.).

Quaisquer esclarecimentos relativamente a matéria fiscal, poderão ser prestados todas as 3as e Sas feiras,
das 1Oàs 13 horas, na Ordem dos Médicos, na Avenida
Almirante Gago Coutinho, 151, em Lisboa.

