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Dentro de poucos dias a Medicina
Portuguesa estará reunida no Porto. A capital do norte albergará o IX Congresso
Nacional de Medicina, 60 anos depois da
fundação da Ordem dos Médicos e um
século após o nascimento da Associação
Médica Portuguesa.
A Casa do Médico, grande realização do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos será o palco de discussões sempre
necessariamente renovadas entre médicos
e agora, como que mais oportunas, por o
início do novo milénio convidar à reflexão
sobre novos projectos e justificar encontros
e desencontros de profissionais da mesma
área.
Aqui e agora os objectivos da Ordem dos
Médicos devem ser repensados, a imagem
do médico na sociedade maximizada e discutidas as mudanças nos desempenhos,
sempre com o desejo de melhorar a qualidade do exercício profissional.
O progresso da Medicina, que proporcionou aos portugueses um acréscimo em 1O
anos na sua esperança de vida, foi marcado por uma transformação enorme na
"praxis" e um aumento na responsabili dade profissional.
O aparecimento de novas doenças e as modificações nas patologias correntes, o envelhecimento da sociedade, os progressos na
"cientificação" do acto médico, particularmente na área da genética, trouxeram obrigações acrescidas de actualização científica e técnica e ainda grandes desafios no campo da ética e da deontologia.
Sabemos que os Sistemas de Saúde Europeu e Americano estão em
discussão e o Sistema Português está doente. Chegou pois a hora
de encerrar a discussão e de propor soluções.
Este Congresso é não só oportuno, como indispensável à programação da saúde para a primeira década do próximo milénio.
Também dentro de poucas semanas começa em Lisboa um acontecimento marcante na história contemporânea portuguesa. Trata-se
da Expo-98, a última Exposição Mundial do século XX, uma realização que uniu todas as forças do país e que durante alguns meses
tran sformará a capital no alvo de muitos olhares de todo o mundo.
A Expo resulta de uma conjugação de esforços e vontades e transformou-se num objectivo nacional, que ultrapassou os regionalismos e as divergências partidárias. O êxito deste evento será também de certa forma a afirmação da modernidade alcançada pelo
nosso país e da sua capacidade de responder a desafios de qualquer natureza.
Num projecto desta grandeza é sempre fácil encontrar velhos do
Restelo, discursos derrotistas e quem só veja defeitos onde há obra
e arrojo.

Mas num evento desta natureza há cuidados que não se podem descurar. Um deles
é o da assistência médica durante as
muitas semanas em que a população de
Lisboa crescerá para números assustadores e em que a capacidade de resposta
dos serviços de saúde poderá ser testada
ao limite.
Por isso o planeamento é importante. Mas
estará esse planeamento a ser efectivamente feito e as pessoas envolvidas a
tomar em conta todo o que é possível prever?
Do lado do Ministério da Saúde vem a
garantia de que sim. Fala-se em planos de
emergência, em reforço de meios e num
sem número de soluções. São mensagens
tranquilizadoras, mas há sinais contraditórios. Já depois das garantias ministeriais
vieram responsáveis hospitalares assegurar
que há riscos de ruptura, que há hospitais
centrais e distritais que poderão não
responder eficazmente, que há não só a
carência crónica de ventiladores, mas de
~ ~
outros equipamentos indispensáveis para o
atendimento de milhões de visitantes em
Lisboa e por todo o resto do território
nacional.
Nos hospitais os médicos convocam plenários para discutir o tema
e chegam à Ordem dos Médicos dúvidas sobre o caminho a seguir.
Sabe-se que a Espanha disponibilizou hospitais e ambulâncias para
atendimento de feridos nas estradas do Alentejo. Não teceremos
comentários patrióticos a tais opç~es.
A Expo 98 ainda não começou. E bom que os responsáveis pela
Saúde digam claramente aos portugueses os meios disponíveis, os
reforços materiais e humanos assegurados. Todos os que trabalhamos na saúde sabemos que é difícil prever e quantificar meios
necessários quando se equacionam operações em que são poucas
as certezas e muitas as variáveis e os riscos. Mas é bom que cada
um assuma as suas responsabilidades, para que as vicissitudes previsíveis não sejam justificadas pelas férias dos médicos ou por quaisquer outros argumentos, em que os profissionais, as faces visíveis do
Sistema Nacional de Saúde, são sempre tidos como os culpados.
Podem certamente contar com os médicos, mas não os transformem depois em justificativo das eventuais fa lhas encontradas
no sistema.
Talvez seja bom não esquecer a experiência do Algarve. Há anos
que se sabe que nessa região ocorre um aumento da população
nos meses de verão, mas nem por isso os problemas deixam de surgir, apesar das medidas e dos reforços anunciados. Tal deriva sempre das boas intenções não serem seguidas de concretizações substantivas. E, é destas que estamos a falar... •
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serv1ços são cada vez ma•s focaf,zodos

dín;cas. Os pcpéts e os frcn'eros
trofssJOrc.s estão tar1bém 0 ,..,..,trio:.

Novos r eces.s c..:·::es s0c a·c.::os: r· e•I orc:-.
r1étccios de aprender e e'lsmar
e :t.a:dard1zcção do gescõo dos s.stemos
de nfo:-rr.oção e da com'fJICOcào. a.'(}I;QÇão
e rnon;•onzação da qualidade e resultados
dos tntur:<ef'l'os, promoçôo de elevados
ní~e·s pro(iss.ono1s.

O r..::-·:i) a.-ançar destas ,,uda...,ças r<Ppí'co
xn0 r:ecess d1de ::;cresc•da de neves
·:omt:>etênc.as e um•J uctuai•zoçõo
.Jtempcdo de cor;hec;mer:tos Para IGI. é
f•mdo:rer;ta' adoui.'lr e ·Jeser,·o~;er
capaoriGaes paro c uso dos actciCIS e
futuros :;ste'J"las de tr:formoçr]o e

comun•wçõo.

O acesso à ·r:fo!T!'JC!ção méd1ca a
cornpreensJo dos
·r;,e~tigação.
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doer.cas ef"" lc!Jm. E'lqJO'lt:J se• Jgrr;v;
os •Joentes. e frJI· se tomar,rto
~mr;rrr:ss•vamer>te rum c•e.'lt:sta
prr:ocupoao com os dados b.otóg,cos.
apo1odo em metodolog1o ngorosa e e.'T!
éJ.-

resu•tado~ dr!

a manuter::ão de arau.vo:>

mformadas em Situações complexas, o
saber trabalhar eficazrne'lte em eqLIIJO
e com a corrun1dade, são algurs dos

desafios do futuro. Tudo 1sto, é claro, '!urr
cer6no de revolução da mane1ra de ser
médico, de pensar e de riJzer rnedic.no,
em que as questões étJcas e deor tológ~cas
se vão fazer sertJr com pTPmf'lca e
cofflplex1dad!:' crescentes.

A "Nova MediCJ[la" auguro. paro o mioc
do século XXI, recompensas fabulosas
pare. o fu•uro da saúde da humomdade
t-.Jovas tPcnolog,as de d1agnostJco e
terap~uêJCO

fornecerão 'lOVOS af'71as para
conqwstiJr doenças que até agora se
fllOStrrim nal~arçríve•s

Um aos rra1orr:s avanços sera cnado pela
evolução ela tecnologia dos corrputaclorcs
e das telecom 1r JCações.

Os avarços ro carr po Ja genética
prometeM p6r eM cau~a a própna
de(ir1çãc da pessoa humanu

O 9° Congresso Naoona' -Je Mediemo
ocorr? neste período err que a Medic no
~ofre e va1 sofrer transforrr cJÇÕ"S
pef"Tla{le'ltes Com ') .•rc' do ~ccuro
posso<1o, o méd1co de.xou de ser o lis1co

tecnologrc crescenterrente complexa
Cor-tudo, a forma de exercer a orte
cesoer.::on~i·zo:.~-se, mass1t~cou-se
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ei'Jccreceu de iorm'1 d•{:amerte
ccmoortével pelas socedcdes.

Também os poc;emes mudoram. jó
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são as pessoas confrontes e s!.Jbm1ssas de
outrora. embora a;nda se.'arr.

frequentemente detrodos e muitas
vezes acu!turados Mas com as novos
tecnolog1as da informação podem ate
ter acesso às úlvmas noVIdades antes
do médico:
Durante este século, o ensmo
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pretendeu formar um c•entJsta
esperando que esse oent•sto se·
transformasse num médiCO. A/~<; a
e.•oluçãa em sent.Jdo oent1(ico das
oênc.as soaOIS e hun1ur1 .JS velo cr•ar
a posslbdidode de umc ontervençãc
méd•ca r' ros.:. erre doewas serr·
lesão b1ológico reconheodo e com um
enquadramento comun1táno.
No novo rr démo, os pooentes deverão
encontrar no médico ur1., parce~ro com
excelentes competênoos cfímcos e

com quem
estoiJelecerão um plano de acção
poro l1dor com o suo doença, com o
su? 1ncapoC'dade Oi.J com um plano

COfYlWICOCJOnOIS,

preventivo.

Por isso o formo de exercer e ens1nor
o arte no novo m11énto terá que ser
repensada. Acreditamos que o 9°
Congresso Naoonnl de Med1ona
poderá dar um contributo 1mportoJ1te
nesse reflexão e nesse mudar de
ot'tudes e comportamentos.

A prático efioente do med1onc. deverá
ser uma comb1noção de conheornef1to
do econom1o e de gestão competente
dos serv1ços de saúde

A prá•Jco eficaz do mediemo tem que
c0nt•nuar o ser 'Jm eqwl1bno delicado
entre oênoa, pro(lss1oralismo e arte
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IS de Maio

Oferta aos acompanhantes
Passeio de eléctrico e almoço
Comemora-se neste dia o aniversário do primewo carro
"Americano" a circular na península, puxado a muares
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Hipócrates revisitado

I Juramento
(tradução do grego de Helena Rocha
Pere1ra)

CORPVS HIPPOCRATICVM Cós, século V. AC

fama, entre os homens. pela m1nho
vida e pela minha arte. Se o transgredir
e for perjuro. o contráno me suceda.

2. Declaração de Genebra
Associação Médica Mundral, Genebra,
1983,DC

Juro por Apolo MédiCo e Asclépios, por
Hlgeia e Panace a e por todos os
No momento de ser adm1t1do como
deuses e deusas, tomando-os por
membro da profissão méd1ca:
testemunhas, que cumpnrei este
Prometo solenemente consagrar a
JUramento e compromisso, conforme
minha vida ao serviço da Humanidade.
as mmhas forças e o meu
Dare1 aos meus Mestres o respeito e
0
entendimento.
reconhecimento que lhes são devidos.
Tere1 pelo meu mestre nesta arte
Exercerei a mmha arte com
consideração 1gual à que tnbuto aos
consciênaa e digmdade.
meus p01s; compartilhare da sua vida
A saúde do meu doente será mmho
quando estiver fà1to de meiOS, eu lhos
pnme1ra preocupação.
pore1 à disposiÇão: esnmare a sua
Mesmo após o morte do doente
faml11a, como se meus 1rmãos foram
respeitarei os segredos que me tiver
e lhes ensmore esta arte, se carecerem
confiado.
de aprendé-lo, sem soláno nem
Manterei, por todas os meios ao meu
contrato; proporaonorei ens1nomentos
alcance, a honra e os nobres trad1ções
esaitos. ora1s e de toda 0 outra espéoe,
do profissão méd1ca.
aos meus filhos e aos do meu mestre
Os meus Colegas serão meus 1rmãos.
e aos alunos mscntos, que prestarem
Nãc perrmt1re1 que considerações
juramento segundo 0 Je1médico, e 0
sobre a 1dade ou o sexo. o doença ou
nmguém-. ---Of!Pc nc A ;re
0 -v<~---Usarel tratamentos para OJUdar os
ongem étn1ca. nacionalidade. fliação
que sofrem, segundo as mmhas forças
polítiCO, onentação sexual ou estatuto
e o meu e,tend1mento, afastando 0
soool se interponham entre 0 meu
poss1bllidade de injúna ou injustiça.
dever e o meu doente.
Não dare1 veneno mortal algum 0
Guardarei respe1to absoluto pela v1da
quem mo pedir, nern fornecerei tal
hurrana desde o seu iníoo. mesmo
conselho.
sob ameaça. e não fore1 uso dos meus
Igualmente me absterei de dor 0 uma
conheomentos médicos contra as leis
mulher um pessáno abortiVO.
da J--lumon1dode.
Conservarei pura e saflta 0 mmhc,
Faço estas promessas solenemente
vida e a mmho arte
l,vrerr'ente e sob a m1nho hof'ro.
Não operarei os calculosos. mas
cedere1 o lugar aos espeoal1stas na
rnoténa.
Em quantas casas entrar. 1re1 paro
ouxl/ior os doentes, longe de qualquer
lnJu'>tlço ou molefíoo vo!untáno.
espeoolmente abusar dos corpos de
mt..lreres ou homens, l;vres ou escravos.
Aqwlo que eu vir e ouv1r no exercíoo
da m1nha profissão, ou mesmo fora
dela, nc vida corrente, que YJãO convrer
divulgar; colá-lo-e1. entendencio aue
não se deve dizer:
Se eu curnppr com ngor este
urornento.
e não o v101or. seJO me
1
concedido que eu ganhe oaro se,..pre

3 Rev1são do Bnush Mecf,col
Assooovon
Proposto de Rev1são do Juramento de
H1pócrotes- BMA, 1997

A prátJca do Medicino é urn pnv,lég1o
que acarreta responsabilidades
Importantes. Todos os médicos devem
respe1tor os \Olores essenciais do sua
pro[1ssão. os qua1s se centram no dever
de Ojudor o doente e no de ev1tar
preJudico-lo.
Prometo que os meus conheomentos
médicos serão usados pura benefício

saúde das pessoas. As pessoas são
r inha pnmeiro preocupação. OUVIJS-€/ e prestar-fhes-ei os melhores
cuidados que posso. Serei honesto,
<Cspelt.Odor e compassivo perante os
doentes. Em casos de emergénoa,
farei o meu melhor paro ajudar
medicamente qualquer pessoa.
Fare~ todos os esforços paro garantir
que os direitos dos doentes são
respeiwdos, inclwndo os que

pertencem a grupos vulneróve1s sem
metOS

para revelarem as suas

necessidades, seja por imaturidade,
incapacidade mental, córcere ou
detenção, ou outros arcunst.dndas.
A minha op1niÕO proffSSIOnol seró
formulada tão independentemente
quanto possível e não setú influenciada
por pressões políticas nem por factores
tais como o estatuto sooal do doente.
Não colocate~ os meus ganhos
pessootS oama do meu dever paro
com os doentes.
Reconheço o volor essendal do VIda
humano mas sei wmbém que o
prolongamento do vida humano não
é o úniCo objectNo dos cu1dados de
saúde e o a orto ar perm1ti o.
apenas concordarei que se realize em
contexto ét1co e legal. Não
proporoonare1 tratamentos que sejam
1núteis ou prejudioais ou que 0 doente
mformado e capaz recuse.
GarantJre1 que os doentes recebam c
.n(ormação e o apo1o que preosar1
para deod1rem acerca da prevenção
da doença e da melhofla do sua
saúde. Responderei tão correctaMente
quanto possa e respeitarei as decisões
dos doentes a menos que isso possa
prejudicar outrem. Se não concordar
com os seus pedidos. explicare' as
m1nhas razões.
Mesmo que os meus doentes tenham
limitações mentaiS, procuraret que
parl:lopem nas deCISões do modo
rna1s adaptado ao que sejOfTl capazes
e desejam.
Fare1 tudo para manter a
corftdenciafidade referente c. todos os
doentes. Se houver razões porderosas
que se oponham à reserva de
con(idencialidac1e, expltcá-!as-et
Reconhecerei os 1-mttes dos meus
conheomentos e procurarei o conselho
dos meus colegas. quando necessáno

~~---

Admitirei os meus erros. Fare1 tudo
para me manter mformado. ass;m
como aos meus colegas. sobre os
novos conhecimentos e para assegurar
que. sendo caso disso, contribuam para
o melhoria dos padrões e das práticas.
Respettarei todos aqueles com quem
trabalho e estarei pronto para partJihor
os meus conhecimentos ensmandolhes o que sei.
Utilizarei a minha posição profissional
e a minha experiéncia poro benefício
do comunidade em que trabalho.
Tratarei os doentes com equidade e
favorecerei uma distribuição justa e
humanitária dos recursos do saúde.
Tentarei in~uencior positivamente os
autoridades cujos políticos afectem o
saúde públiCo. Opor-me-ei às políticas
que vrolem direitos humanos
consagrados internacionalmente. Boterme-ei para mudar le1s que sejam
contrários aos Interesses dos doentes
ou à minha ética pro(tssional.

Cibercafé

O a•oma da C1bemetica ossépt co c
preosão da creatlv dade a .úrqu vca,

o mmode de ·nteresses pont o s do
dde o g1oboi .
C bE: Cuffé

~ 5':

:

-p:-;p

de lazer para ançar na ofissõo o
contacto com a tecno og ú ·1e ponta
util zada para f;ns cor. ·enoona•s. uma
h'pótese de testar um novo medw
pcro a Me(J.c·ino ..
No

a b1ente colmo do

Casa do méd co. venha ver o •esta do
mundo. fo hear uns lrvros médicos em
CDROM. falar com os 1ntermedJónos
de aceso à Internet descob• .r as
DOSSibllidades de um escritóno
ambu atóno estar on-1 ne em quo'qver
SitiO descobrir os seus colegas ry;.:1s
mteressados no assunto que per:sa
ser ongma, o modo de pe qu sor no
comun1dade aent'ftco nternacona
as referências exactos para o seu
traba o de nvesúgaç -o. fica "b asé"
com o sécu o XXI, a tes de e e chegar;
e qu ça. uma mús·ca agradá e um
g n-ton c na companh o de peo:so Js

Uma reflexão...
:_m. ; "f 1P, ~" >v,)re O Códi}'O

Deontolóç uJ
Pr'Jf Dr W1!rer O<:swrJ'C.:

A mesa recJorda que, rurante os
trabalhos Jo IX Congressc Nuc,onat
de Med1ona. se ocJpara dPste tema
é da maior lrnportcJ~c.a pcro todos
os méd1cos e te•é. certomer•e
consequé"CIOS ele grcnce re,evâr cu.
Trata-se, de (aCtO, ele refectJr SObrE 0
Cód1go Deonto/óç•co. <;Pu e~tow•o, s. . u
rew;ão ou actualização. Se,cm. po1s,
qu01s forem as r 1rousões P
'ecomendações a t:~ue se cr.e~;:u•,
parece evidente que u 1mP1ant >çuo
rias alte,acõe' propostos vrr í l>'•cr ,,
profun 1amente c enquadrnrr "nto
é•1c0 € deor•ológiCO do evercíc;o d l
prl')fissào.
O nossc. CócJ!~~ Dcontolog1co constttw
um marcc notave1 na estrutt.:•ação
nor,...c.wa dos actv.dodes m€dicos e
não ~fme cor.f•ontos ,..,.. o•Je •espe.to
qualciade e elevação éttca, cem o.
ma1<. rep•,•ad?s códlí;C' '.1tEilaoono,s
f\11cs as '"C.mstiJnc os rfo P><.ercíoc
pro(lss1ora: mudarem. a prófiro
sensibtldade oa soc.edade f.'•ura' E'f'l"
q•1e 'lOS •rsen..,...os é OC"" diV rsa ía
extstente ac tempo dc.. su 1 fettt.ru e,

c

combot.'ves. um evento cultural.... ou
n Jc f::;r,; ~ core um s 'tn português de

e.eiçõo pore a 1utnçõo consc1enc asa

Jc

ler~~:ja.s ,r~

,"cft:o! ~ades e

mcn (estações artlst1cas
Não oced•w no destino· Segwr um
corninho gra> tlco, me utave, e toOov a
{ÓCII e P'JZf:"te rorrome a deosõo.
rese -e en po e d spos·ção e venha
V'STC- c!"" C' n••nho mund1a, lÚdiCO,

c er'tlfico e c· ;ert•do . o seu CyberCaffé.

9' Cong -=s o Na c or: o/ _e Medo no
Casa de ;\IV_, co - Sa'a Bragança
Te. 5070/CJ.
~ •' v. lorderr med·co::,pt19congresso

,.,-w.,..,/suf]o •' com/q bercafe

flf10•f"1ente c...s tecnolog1as yi.Je

fzFrL>m

uu~ ç -o

rc... l)r(.t,cu méd1cu troul(er_>m
( )n';<10 r J -;s e j)Or veLeS cJilemJt CO!'
J)robterr :J"i
C'Jr.J tocio o rest:Je••o pelo Cód1go
v•gf ntn, noo podere mo!' ueiXC' de
u:·rr~~ar 4ue Sé 1rn!'Jüe a sua re>.são e
uct •GIIZúÇJO Fm que >E.ntdo. em que
el<tens6o e profunclidc...de! Aos ,.,.,edicos
cc?P du dir. com bGse em reflexões
cvmo , > C'' 1c esta meo;;c... redonda
Pr',"lÕe
F-mol~ent , um" c1ue tão de {urdo:
de> e o Cór\Ia ter o est6 t c-iO de ufl"
dll) 1v nú 'E.; 11 (~'Jmo ](',ntecE.
áurunie r os; r,.., permnr ><>cer crJino
Ufl" conJL" to -t: nor"' os, tiodvor da
r vSIÇÕO moruJ j Ore em, OOrtí;G•ldO
efT' collse4uú c.a torlo , os quE' nela
se t ncor ~'um r.sLnt'J' ' /1/ a ) u"' c.
"JUE<>tào furünrnentú• •' d1scut,r: O at,e
CiUf:rt: mt S t <;UC OS ,. ed: O:> • 'Jn'Jfluem
J d< mor.stro• o SUL nrtE. mtr úÇOO em
{ x-, cer a sua profissão tJe tor,... G
h~,nan:.J. 't'<>por~á>E'' e: rp petta' hra
de, doer.'té>, n CuJC '>trv•ÇO sempre se
1er'c...ar ,..,.
r-1.-r se,,
erc.,no) a ·un D'~'Se"ÇG e
f'u• t.c ('GÇGO "J me<c re"1o' C.:t~ 0o
Ca• gr· _~o Nàc or'!al de Medlri"L, 110
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conhecer e a desen.o ver.
mantendo o nn . duo cornn
centro e motor do s•stemo
Ass•rn a nreservocnn dn suuue
das popuiações cont flUO/ ó a ser
uma força deterrn•nonte '1e

A Organização ...

,.. Jrganização doe; Med cos
Portugueses no Séc'JIO XXI
1

,wrso do Prof.

Dr Cor os Ribe1ro

PCJ c -io(!n1r o I 1g r

•

dos organ zações méd1cas
no rr ndo que se av z nha
e e nos necessariamente
de e· •ender esse un "erso.
Para cumpr r tal ob ectJvo
e n -; spensável ter uma v são
, forma como ao longo dos
séculos os humanos 'v1ram"
o planeta e qual a h1stóno
evolutiva dessa compreensão.
Estamos hoje longe da vrsão
pr m1trva e stmp es do mundo.
regulado por um pr nc'p1o
maJestático. presente em quase
todas as re/ig.ões. Era o mundo
loca or entado po1 um
Além desconheodo.
A época da Renascença, com os
descobnmentos dos portugueses
e o iníoo da revolução oentífica e
posteriormente da comeroal
e ndustr ai, trouxeram uma -,isão
geomé•nca e espac ai do un verso.
com a procura pe os c'entJstas
I'J

grurt es- SI

t!

pnnc.p1os rJe :vJnr1nc G.
Esta .;, ,ão urwersat· ta do mundo.
c..ssente nu necPsstc'ude de
enC'mtr'1r a deflnlçr"ío cxocta da
cau>c.. Je todos os fenómeno>.
cdmiU' do uma f•neúr1dOdE ele
'lJCIOc•n.o. torrOU· o;e COfT' Q
progresso suftoer •e mEnte
corr ~lexa pcwJ a mer •e nu,.....a~a.
/-lavem po1s ~·,e tenta· JdMnhar e
6;wzor o QUE enc or truref"lOS ri"
no'-ta. auf' perm1ta corr> fJl1 ~f' no
cor nec ,..,. ento do <}e~u volv.me,.,•o
h1stonco, tnlhnr novo: ca~ nnc, '·
yue levem ao pnN 'plv Jc..
outo-orP,or ,z, 'ÇOG do planet1.
Teremos ele desc::bnr ce novo o
~.mpres, por ertre o cor plexo
O UfliH'r<i0 1 oaru 1~ fin r o
nuc ona' e ú reg.onal
l--la atp.o que encontrarerros JE
C€, to e que desde 1á nos ter"'JOS
de habtt..,6r e re,::>ertar e a
f'JnVIV~ r 0 lnStublfld•JrfEÜO determ1msmo pú.;s, 1rc mo.· barc..
O caos, COm úS SU IS r 0' :JS 1'€):!rúS e
conce1t% Do tocai Jr0e 1rnperova
6 dMneiiJC.lc ca rerr os no u~,.ero:;o),
que por seu 1000 defm~<l; o rex.ona 1
rlé {>OIS uma alder6 ~lob<.., c

O estado ps1co-soc ai do un"Verso
será po s mas nfluerte no ~eu
progresso que a no-,acêo
tecno ógca
O méd co terá ass m um flapel
protagon sta no e co h c..
no preparação e na con ogração
dos profiss ona s de êx1LO.
A Med·ona cont1nuorá c tnlhar
as v·as do progres o c em'fico.
SOlUCIOnando ncógn , os
e descoor nno o a~ desafios.
A med crnc.. pre>ent 'i _eré c"lda
\ ez mais nd.v duo zudc. con, base
nos descobertos r a Ó1e', ge"eti":"O
Toda esta re~ooluçõo surge 'un-a
era cond c onoda pe a emergênca
do uniVerso mu t1rnécJ1u
Esla nova formo de trunsrn1ssõo
dos conhéome ltos 611 olve uma
drmensão rrprev s've, em que
poderemos a~'rmur ~c; u ex stê c a
de uma nte 1gênc a co ect1.c, ern
que tudo é part h o. serr
t• D'lterm. e serr nu•onas.
Estamos 10 6 o~s1. r,r c.. .,ma
revOIUÇ 'l(j !"O e11s,no e r,o
aiYenrJizuw·m que mGl<lrnizartÍ a
curto p~úLC G a"t1ga transmossão
VE r'JCúl, (:lOIS SfYÓ poteroúJú pe10
ú('fe'ldiZOft'm Caorerat'Va,
honzontal. A ro.>Sibllldade actue..: de
envoivtmento. cf•o obliljUO, ao
re1aoor ar tm rede, discentes
e docentes, pst•fic ura u CT ,úção
de urra verdadt.r'1
comU" GOC1e -IE ~ooer.
Ass.:"l, ú ~e~·ão das organ 1zações
m<:urws no :.eC! •1o XXI terá de
tofl' L• em

cor ~1deração est6s

real•dG( 1 e~

e ot>r1P.t'r..,r üme,.,•e

eró l"!egrúdO nestes pnnc rprr)s.
Os re~Po~save paúerao Juí ret r0r
todos os l,f'nefiuos, partrcJI6rmente
SE. nlef'6(,0S pare; ''5 COnSE quér'Ciu5
grmosa<: ~are o 1nd1vJuo.
)erC:.: Jm mundo em QUf' o
,, c'ivrdua~ t o un1versol a aual1daoe
e 1 au.'rt1oode o ~c'.cJ:me,Jacie
e ú Ciít>rer ÇL terão de Estar
c>ntenC::;oos e definidos.
O :1os ruo f~r ,nnnte me.> activo.

Associativismo-papel das Ordens

Dr: Antónto Merreles

Durante anos foi esta a situação
organizativa dos médrcos
portugueses. drvidrdos em múltiplas
associações e inscritos em drversos
srndrcatos. Tomava corpo,
entretanto, a ideia da constituição
de um organ;smo único com
regras de(tnidas e aceites
por todos os médrcos.
É assim que. em 24 de Novembro
de 19 38, surge a Ordem dos
Médicos" que passa a abranger
fundamentalmente os médicos que
exercram a medrcrna como
pro(tssão liberal. Ao mesmo tempo
foram extintas as assocrações
da dasse médica de Lrsboa, Porto
e Coimbra, dando lugar à
constituição dos respectJvos núdeos
das secções regronais da Ordem
dos Médicos.

A organização do exercício da
medrcina iniciou-se em Portugal
com a crração, em 1898, da
Associação dos Médrcos
Portugueses.
Há I 00 anos, por iniciativa de um
pequeno grupo de médicos de
Usboa surgru o primeiro organismo
associativo dos médrcos
portugueses. para defesa dos seus
associados contra os abusos de que
eram vítimas nas suas relações
com as entidades empregadoras e
com o Estado. Mas não foram
estas as únicas motivações da
Associação já que no ano segurnte
( 1899) aprovou por unantmrdade
um Código de Deontologia Médica.
a CUJO cumprimento todos os
médicos associados se obrrgavam.
A exemplo dos médicos de Lisboa
surgiram por todo o Pais
organizações similares. Na cidade
do Porto. a Associação dos Médicos
do Norte de Portugal e a
Associação Médica Lusitana. em
--------Cormbra. a Associação dos Médicos
do Centro de Portugal, e no
Alentejo. a Unrão dos Médicos
Provrnciais em Portalegre e a
Assocração dos Medrcos
Portugueses em Évora, e vános
Srr.dicatos dos Médicos Mutualistas,
lwados os Assocrações úe Socorros
M..ítuos e Montepros de Saúde.
Estas organrzações vrvrarn em
permanente competição e as
tentatrvas de cnc..r um códrgo
deontológrco que estabelecesse
normas de comportamento dos
médicos peronte a socredade e
er.tre eles, primerro em Usboa e
a"los depors no Porto, não foram
bem sucedidas. De facto o Código
Deontológrco dG .nrcratrvG cio
Assocração fv1édica Lusrtana
aprovado '10 1o Congresso 1\Jacronal
de Deontologro Mé0icc e interesses
Proftssronars organrzoCJo no Porto
err. i 9, 2, e r."ars tarde publicado
(1914), não teve mars sucesso
aue o de Usboa. A~oos ubrangram
apenr1s os membros icJs
respectivas orgar.. zações.

Especialidade Genética Médica

Prof. Dr. Jorge Sequeiros
A Genético tem vindo a obter uma

Importância crescente em todos os
domínios da Med1cina. Os avanços
recentes da genética genética
molecular fazem-se sent1r no
âmb1to de todas as especialidades
médicas, enquanto a própria
otogenético se revela cada vez
mais importante nas suas
apliwções a Medicina.
A contribuição de factores genéticos
demonstra-se para um cada vez
maior número de doenças comuns.
Por outro lado, é cada vez maior o
número de doenças genéticas
reconhecidas e cada vez m01s os
me1os para o seu diagnóstico clínico
e laboratorial, incluindo os testes
pred1t1vos e o diagnóstico pré-natal.
Estas capacidades aumentadas de
detecção e a intervenção na
provisão de alternativas
reprodutivos, e na prevenção
e tratamento da patologia genética,
vieram fornecer à Genética
Médica instrumentos que
como espeoalidade clm1ca
Um equívoco, no er.tGnto, tem
atrasado o reconhecimento
da genética como espeCialidade
méd1ca em mu1tos países:
a Genet•ca Méd1ca é
Slmultoneamente •Jmo oênoa
básiCO humana. atravessando
pratlcameflte todns as áreas
de acção mect•ca, e uma
espeoa/idade clíi"ICü, com as suas
espeo(ic,dodes própnas
e necess,tando de uma
especialização cada vez maior
Embora se;a remnhecdo
na carrelfa hos(JJta/ar desde
I 982 a Genét•co Méd1co
permaneceu ate agora
como uma SlfT'ples competênoa
no quadro da Ordem dos MédiCos.
Com as potenoalidodes actua1s
dos testes de ADN. a proliferação
de /aboratónos ele diagnóstico
genét1co, os rastre1os populaoono1s
e o aumento da mformnçiio
médiCO e do expectativa
da poputação e!"'' gera/, têm
cresc•do rap1damer.te as

necessidades de aconselhamento.
Mwtos laboratónos dingem
programas de detecção de doenças
genéticas. sem enquadramento
de geneticistas clínicos e sem
o necessário aconselhamento
genético. Alguns médicos
intitulam-se mdevidamente
geneticistas. sem terem preparação
e as qualiftcoções necessárias.
É urgente regulamentar estas
actividades, verificar que elas se;am
asseguradas por profissionais
qualifrcados e velar pelo
cumprimento das normas
deontológicas. éticas e legais.
Só os geneticistas clínicos, com
a devido formação profissional
e humana, serão capazes
de contribuir para o d1agnósaco,
tratamento e prevenção deste tipo
de doenças, lidar com a
incapacidade física e intelectual,
estabelecer os seus riscos
de recorrência e aval1ar e aliviar
a ansiedade dos familiares em
risco: eles estarão em condtções
de lidar com o 1mpacto psico-sooal
das doen as enéticas e com os
delicados problemas éticos que elas
levantam. O número de médicos
geneticistas é mamfestamente
pequeno para as necess1dades do
país (um para cada I 00 mil
habitantes). o que só se pode
resolver através de formação
teónca própna e de tremo clímco
específico, após um mternato geral.
Por todas estas razões, torna-se
fundamental o reconheomento da
espeoa11dade de GenetJca Médica,
a Implementação dum mternato
específico e a formação de m01s
médiCOS genetiCIStaS.

Competência em Epidemiologia

Prof Dr. Salvador Massano Cardoso
O que é a epidemiologia!
Bastcamente todos reconhecem
de tmediato que a epidemio/agro
estuda as doenças em relação com
os populações. Este concetto
é mutto elementar e como rremos
ver. não é fáCil concentrar
numa definição os objectiVos
e métodos de uma oênoa.
O saber médico rlistribui-se por três
grandes áreas: ciências básiCas,
ciênoas clímcas e medicina das
populações. Cada uma destas
áreas caracteriza-se por objecto.
locus e métodos próprios.
Podemos inferir que a pnncipal
área de intervenção da
epidemiologia diz resperto
à comunidade. No entanto este
conceito generalizou-se nos dias
actuats. às áreas clínicas
(epidemrologia clínica) e mesmo
às ciências básicas
(epidemiologia molecular).
A utilização do designação
epidemiologia é muito recente
(séc. XIX). apesar dos concertos
e intuição da importânoa
os meto os epr emro ogrcos
remontarem à Escola de
Cós (2 400 anos)
Foram os trabalhos de Snow. Farr,
Panurr, Budd, Casal, Fmlay. Takaki.
Vi/lermé. Ltnd. Baker, Semmetwers.
entre muitos outros que deram
um notávelrmpulso ao
desenvolvtmento do epidemtologta.
A apltcação dos métodos
eprdemiológicos. contrrbwu para a
delimttoção das entidades
mórbtdas e o estudo de nexos
de causalidade.
Com o tempo. a epidemtologta
transformou-se numa disopltna
"fornecedora" de metodologtas
e quadros concepruats. os quats
permitiram aglutinar o saber
médico. revoluCionando a práttca
comunitána e clíntca.
Tem havtdo mwto controvérsra
acerco da ,ndivrdualização da
Eptdemrolog1a Clínrca.
Independentemente da discussão
gerada no míoo, podemos
consrderar a Eprdemiologra Unrca
corno uma discipl"na aplicada da
Ep1demtologra Geral
Como JO afirmámos
a Eptdemrologra "Gera'" e Clínrca
utllrzam rnetodologras 1dêntJcas.

------------~~~~··v-

As d1(erenças cnn ~tr-m
fundamentalmente nos
denom.nadores.
Um dos prmcipars problemas com
que os méd;cos se dEf~cntJfY' .-;o
seu dia a dia, prende-se com falta
de informação ou mformações
mcompiews. A; sc~us dec ,0t:, s0v
tomoaas de acordo com aqwlo é1ue
espera ser o resc~ttodo rr:ors
provável. Este compwtame,.,to
é mtu;uvo, mas. nunca c. o ac.:;so.
Trato-se de um processo heuríst,co
O médico actua de uma forma
mconsoente (pmcesso cognosotrv·o).
o que lhe perm1te calcular uma
estimativa de probabtliclr;de
em que predorr.ma
uma experiêncCJ prévta.
Um médico ao tentar l"fSo!ver urr;
problema é ocr gado. ror vez<:s,
a tomar demões :mportontes
de dragnósttco O.J prog~óst co.
mesmo quando a nformaçõo
é mcoMpleta. ou os resultados
são o·ndo rnsuf.oentes.
As regrac de deosão cJÍn•co
perm·•e:m ao médtco actuar com
ma1s ~eguronça defendendo-o
de s t,_..c..cões menos aRrodá-.e s
e me '"'crando a sua performaPce.
ev1tan o o so recarrega o -=e..,.,x"""ce::-:s:-::sc::-o- - - de exal"'1es. os quars não vão
aumentar a rn(ormação. resultnnte
de uma anamnese mats cwdadoso.
Ao possibtlitar ao~ colegas
de diversas espeooltdacles
a aquisição de conreornentos
em Eptdem1olop.ia, não corno
"utilizadores , mos como
"fazedores ' estamos tJ cnar
condtções para divulgar e<;ta
disopfma pelas diferentes
espeoalidades contrlbumoo
paro melhorar o qualrdade dos
diferentes actos médicos, de-sde
o diagnóstico até ao prognóst co.
passando pela mvest'gação
O actual erfâse dado à Medtctna
Baseada na Ev•dênoa vêm reforçar
o •mportânoa da Ep1dem,olo~I(J
ao dtsop!Jnar as actuações
médicas em prrrcíptos
oentíftcamente cofTE'ctos.
O futuro ~ró ex1glf cada vez mots
conheomentos nesta área.
Compete à classe médtca
prov1denoar os meiOs paro cnar
uma cultura ep1dem•otógrca, que
tem andada arredada entre nó'>,
ao COf'trÓnO do que ocorrt'
noutros países.

todas as vantagens.
Res~nngir

• r:M""'c-:-ijc Cont'r .rJ n<;trunwmo
('.sporwe, porrj os rred•cos QU"
JÓ •err11n·_rom o sua
I)Qst ~ro·1uoc ~o

não oode -e r
um exc us .o da Carreira
f/ieri UJ Hosp1Wiar.

Quar:do se 'à 0 ou escreve sobre
0 u-~"'G. é fre ué te não
mer'c or:w os Méd cos de Famrlra
.. c quecer comp E:tamente
os eç;us que exercem apen.as
1

a actlv dade pnvada.
Tombem quer para os a unos
(pré-graduação) na fase clín1ca
do curso quer para os ntemos
da espec a!dooe. n ]o parece hm er
muto entus asma pelo
Formação Cont nua.
Tendo o For noção Cont'nuo

•

um potenc o/ de op rcação
universo,, não é lógrco que. levando
embora em conto os
pa•t,cwar dades dos grupos que
de1o podem benefic.ar. não
se re rem .o processo

Juramento revisitado

Folur de jtrc.mer •o de r 1;~ocr lte<;,
qu• rlrluer G,e seJu (1 ç,_,a
Formulc..ção moc'ernlzc.cc.., como
tundarn"'ntO du'Tl CóJ1go
Prc fsslorrJ, P COfl'>rderar yue este
(ód1go se r1eve d~ xar mtruer CIG r
por orrnc pras de E•,w B1omed1ca
Pc,rérr quu.QUE r Jura" t nto teste
vpo 1mp/lr 1 U'T L verrJrl'telrCJ
arJequução ao f.ndamentot
do ex c cíc 10 da prof.ssfo
r11 erJICa n~)'; LIUS rj hoje
ln-portu ror )so fJnc'isnr
brevemente t' e"sêr ( u Jc.. c.cto
médiCO procuru~c.o d•scen .1r de G'-'e
Modo as C1ct_.a.s e ar,"~Jos
condições úe exe'L c o dú Ne c ona
o mpuc~o causar/o PE:os progresso
tecnol1f?'CO, o dilu ; rio ro. •u tfe
quem •rata causado pe.ú ('Jr"' Gcüo
r1~ equ•pus c pele; mult !)/os
especal·docle~. podc-'11 ,np:.,PnC'O'
re~t:t.V(J ou po rtl~arr>ente lquuo
q•,e e o <;F, meJ1cc;.
Pensamos quE. <J0E ~ar c. e to< 1. 's ac;
t{ún'>forrr :JÇÕe~ se c1_ v€ ( vlltln·,ar
defm" c essenanl .:Ju úC cuação
IT'::'dico peta rela•,. ]Q OE'' o.,nl-zrJntr.
mÉ clico doente LOmo rE '-Posto

a sua ap coção
é abdicar de um instrumento
de va:or;zaçõo nestlmá;e!.
É fáol ace 1tar a quem se dirige.
É mwto menos fáol decidir

ccn-c a faze".
Nos tempos que correm há que
não ser demasiado ambic1oso.
Os programas devem ser s1mples,
coerentes. perSIStentes e aJUStados
à nossa realidade Só ass1m
se evitarão desilusões
desrecessánas e desmotivadoras.
Com um pouco de ~·ontade,
acompanhada por um realismo
descomplexado. será possível
passar de tentativas mais ou
menos mconsequentes,
à realização credível e persistente.
A credibilidade e a persistência
depe.,derão não só da
reorgamzaçãolartkulação
das institwções e entre as
mstltu,ções. mas também de
dec.sões po/íucas que JÓ tardam.

ao apeto da doença ou pelo
convenomento de que só
a educação pc..ro a ::.aúde
a pode reaimerte ev1tor
Estú concepção foz do méd1co
alguém rec;peltador dum outro que,
desde a cor.cepção se encontra
sr..1e1to {1 patologia, ao
desenvoiV/rr,ento e à ""Orte
Obnga-o por 1sso não só ao
aoerfeiçoarr ento contínuo, mas
taJ'YJbém a moflter sempre
presentes os pnncí()IOS da B1oévca
que .;ão da Gutorom/0
à bene(ICéYJC,G à não moleficênoa,
!1 JUStiça, à soliotude e uo respe1to
pelos mms vulneróve•<;
Sera a esta 1:..z aue se deve
mterpretar o Jurame ...to de
H•pócrates yue a Ordem dos
Médicos tem realçado como
elemento Importante do começo
da profissão fazendo que seja cloro
u ,nterpretação de cada urnu das
frases aue o compõem.
'Ê nesse sent1do que também de
modo mu••o breve dado o curto
tempo que nos atr,ouíram.

procurrírr os ec;crarecer os seus
aspectos fu/crars de modo a fazer
dele urna o•,•énvca I r11a de
corduta ao exerooo do medicrna.

A Reforma do Ensino
Médico em Portugal

A discussão nesta Mesa Redonda
parte de do:s pressupostos:
A Umvers1dode é responsável
pelo ilcenooturo, a Ordem dos
MedltOS jJt:la proJi,s.onuiLiu~,-Co.
O Médrco é marccdo por todo
o set, trajecto de ar rendrzagem
e infuer.c•ad? pelo meiO
err que sE desenvolve.
Deste modo, assum1mos o
prougor:csmo das lnsvtwções
envolv:aas no processo formatiVO
71édico e rEalçamos o papel de
cada uma dos Instituições
r~rervementes. chamando o
atenc~? poro a responsab1hdade
do L touo quanto o qualidade dos
lesempenhos dos pro(lss1onOJs.
Não estaremos apenas
rreocu(>odos com a quantidade

Reforma do Ensino Médico

Formação Médica Pré-graduada

Prof Dr J. Martr'1S e Srlva

dos tormonaos. rr.as ·om u l r.uç.Co
de condicões para uma
"pro'<•~" de qual1dode.
Julgamos oportuno oíloror o nossa
partiCIOoção :.u tõrrr.uçJc rnédK.a
dos noturo1s de países iusóforos. de
formo o torná-lo mms ngorosa e
c::r 1b<trmtrva Dr;;r,,t;remns a f(lrmG
de Implementa' Jmo ava/taçâCl
correcta dos desempenhos dos
docentes e discentes, como fórmula
md1spensável p ira scbumo" o que
fazemos e de def,ntção ·1o
que poderemos fazer
No Reforma do Ensmo Méd1co em
Portugal. os resoonsáve1s terão Je
estar atentos às novos realidades
socio1s, progressos tecnológcvs e às
modernos formas de comun;ccçi'io.
se qwserem proJPCtar como
coerêncra o su 1 mtervenção
no s1stemo de ;;aude português
do prÓxtmO sec utO.

Faculdades de Med1crr>cJ a
conf;a;;ca. capac1dades e
opemoonal1dade
progrF"'i•vamer·re subtraídos.
O médico piunootenCia! dever5 ser;

reforma elo enSIDO édu:o em----1~ff6r.-{)·mt'~'" -.nef1t'sI{ICt7,--Dre01'1rüOO- - - Portugal algumas refexões prévias.
poro ouv1r; apo1or d1ognost.Jcar e
A amplitude usualmente conotada
trotar pessoas e não somente
a uma reforma educativa
doenças Poro essa finaudode, o
pressupõe modificações
mediemo de "couso-efeito" que se
substancr01s. defimdoras
ensrno nos nossos Faculdades é
de patamares evolutivos
msuficrente. Será mCIUSIVamente
deosivamente distmtos dos que
prejudicial, por acentuar algumas
v1goram à data. Para essa
deformações conceptuais do
finalidade haverá que constrwr
medicino contemporâneo.
modelos, del1.,ear estratég1as de
A aprendizagem dos doenças
mtervenção, e aglutinar recursos
e dos alterações moleculares que
.ncJ1spensáve1s para a respec'JVO
tende o reduzrr o homem em
activação. De ou•ro modo, o
portes cada vez mais restritos no
deS•l5flGção será apenas parte
domín~o de especo/idades e
de um jogo de palavras de
sub-espeoolidodes. deverú ser
s;gmficado espúno, de mterções
completado pelo mtegroção no
frustadas e frustrantes.
todo. O estág1o clínico que se
A el(penênoa presentemente
perspectivo poro o 6° ar.o terá de
v1v du tem confirmado m01s
ser o campo de acção nGturol
desconexões. carênoas e
dessa aprendizagem poro os
dt,confianÇ1S do que convergências,
cu1dodos que o doente solioto.
eficaoa e vontade de mod1ficor
No realidade, em todo o oclo
Por ess- mouvo a designação
clínico haverá lugar paro o
revisão cu'Tlcular otwura-se m01s
•ntegroção do conhecimento
re•Jh>ta e meno~ pre•enooso.
oentí(lco adqwrido nos oclos
A oct:..ai rev1são do cu. so aa
básrco e pre-clín~co,
:icenoatura e,.,., ,.,.,ed1or1o reauer
re-onentando-o em conjUQtO
,.,...edidos re-or t.ntarloras do:,
com valores e ot.Jtudes opropnodos
objec•Nos fina1s. prE cursos
poro o homem real, e poro as suas
e mterfoces a estabelecer
so/•citoções, como pessoa e como
Req.;er tr.Jr"'bém medidos
doente. Portanto, há que ens,nor
o~lutlnodoras de >ont;des e
mo1s poro a soltotoção de cwdodos
recursos. e,., graf1de parte de
do que poro o med1ono
Jeosão polítiCO, que rest'tuO as
cJe objectivação.

análiSe psíqwca freudiana que nos
OJude pelo menos, a entender o
porquê da Situação, já que não se
vrslumbro que cons1gamos sair dela.
Tal estudo psiquiátriCO comparativo
apresenta-se complicado. pelo
simples focto de ter de ser (e1to
pelo própno doente: todos somos
protogornstos desta Situação. que
não nos derxo sorr de uma
ncapacidode de retrror a nossa

InstrUção, justiÇa Assrsténaa
Médica, enfim, os elementos
fUndamentaiS da vivénaa dos
países, dum grau tão degradado
que os pats tém medo de de1xar os
filhos (requentarem as escolas. os
cidadãos tém medo de ca1r nas
mãos dos tnbunars em busca de
uma justJça que só aaua com anos
de esperança, e os doentes tém
medo de c01r nos hosp1ta1s onde os
esperam longas filas. ou de
necessitarem de ser operados
porque tém de aguardar anos
pelo 1ntemamento.
Drfícil ou não, a l1ção deve
ser tirada, o estudo deve ser (e1to.

•
um trodioonalismo que atinge as
roias da incompetênCia, do
marasmo, do atraso a todos os
níve1sJ Porquê, gorados todas as
esperanças do regresso de um
Sebastião que só ficou na memóna
porque morreu novo, mc1s do que
pela promessa de um adulto capaz
de mverter o cammho fatal que nos
persegwa, -:os mafltemos
quebrados e apatlcos, sujeitando
as nossas decisões às vor.wdes
e mteresses de uma velha Europa
que busca também uma ur,dode
que esteve na •maginação e na
amb1ção de generais, falhar>do
sempre quando pareoc que essa
ur>1dade estava a ser consegwda.
Carlos Magno. Napoleão, H1tler?
Estas e outras mterrogações, que
têm a ver com a nossa manewa de
éstar. - e da qual não consegwmos
sair: como povo, como un,dode.
como nação - refiectem-se
naturalmente na MediCinO. Por ISSO,
'1 bção dos Descobnmentos merece
estudo e consvtw ..,:n mananc•a 1 de
mformação. nurr.a espéoe de
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SAÚDE EM AlERTA NA EIPO
oprograma de prestação de cuidados de saúde aos utentes da Expo 98 está pronto.

E, quando, no dia 22 de Maio, as portas da exposição abrirem os responsáveis esperam
ter assegurados os cuidados necessários à preservação da sua saúde e os meios
para diagnosticar, tratar e estabilizar as mais diversas situações.
Três centros de saúde, um deles com un idade de cuidados intensivos, o func ionar
24 horas por dia, três ambu lâncias e um
helicóptero medico lizodos e uma formácio, são alguns dos meios que existirão
dentro do recinto do Expo 98 poro
prestar cuida dos de saúde aos visitantes.
Poro o período de du ração do exposição,
o Min istério do Sa úde e o administração
do Expo elaboraram um plano de evacuação de doentes, que irá manter em
alerto permanente os pri ncipais hospitais
do país, e vários componhas de informação e de prevenção contra o alcoolismo, o Sido e o prostituição. Haverá também uma componho alertando poro o
uso do preservativo e outro de prevenção
de ocidentes de viação. Nos postos médicos e noutros locais devidamente assinalados, serão distribuídos preservativos
e está o ser estudado o hipótese de ser
aplicado um programa de troco de seringas. Por todo o recinto do exposição existirão fo lhetos e out doors que alertam
poro o prático de hábitos saudáveis, que
vão desde o relacionamento sexual, aos
cuidados o ter com os crianças e idosos,
sobretudo poro evitar insolações e desidratações.
O gabinete responsável pelo saúde no
Expo, coordenado por Guimarães do
Rocha, planeou os cuidados que deveriam ser assegurados durante este período. Foi decidido que o Expo teria o seu
cargo o assistência dentro do recinto, o
transporte e o evacuação dos doentes
que necessitassem de trotamento foro
deste espaço. Por essa razão, o plano foi
articul ado com os meios do Serviço
Nociona l de Saúde e com o próprio
Mi ni stério do Sa úde. Assim, os hospitais
de todo o país, sobretudo os que servem
os pri ncipa is rotos de acesso o Lisboa,
vão estar em permanente alerto, já que
.os gra ndes preocupações dos responsáveis pelo saúde são os doentes poli-

LISBOA

traumatizados, devido aos ocidentes de
viação . Do Ministério do Saúde já seguiram indicações especiais poro os cinco

admin istrações regionais de saúde no
sentido de reforçar os meios nesta área,
o suo ligação aos hospitais com unidades de referência e ao Instituto Nocional de Emergência Médico.
Em Lisboa, estarão de prevenção os hospitais de Santo Mario, São José, São
Francisco Xavier e Garcia do Horto. No
Grande Porto, serão os hospitais de São
João, Santo António e Matosin hos, enquanto no Centro estarão de alerto o
Hospital Universitário de Coimbra e o

Aspecto da mesa que presidiu ao encontro sobre a Saúde na Expo.
Em baixo: aspecto da assistência

!
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Hospital de Viseu. No Sul a assjstência
cabe aos hospitais distritais de Evora e
Faro. Trata-se de duas unidades com falta de meios para tratar o grande trauma
e que terão de coordenar os seus serviços com o Hospital de São José, em Lisboa . Para além destes hospitais e, na
região de Lisboa, estarão preparados
para receber doentes o hospital Curry
Cabral, Dona Estefânea, Capuchos/Desterro, Egas Moniz, Santa Marta e Pulido
Valente. Quanto aos centros de saúde
colaborarão nesta estratégia os do Lumiar, Sete Rios, Odivelas, Loures, Cascais, Oeiras, Amadora, Venda Nova,
Sintra, Torres Vedras, Olivais, Sacavém,
Benfica, Marvila, São João e Lapa.
O programa de cuidados de saúde para
a Expo está dividido em quatro vertentes.
A primeira refere-se à prestação de
serviÇo de saúde no interior do recinto, e
inclui um centro de saúde central, situado na nave central, preparado com camas para cuidados intensivos, intermédicos, com salas de trata mente, consultório
polivalente e assistência especializada
em ped iatria e ortopedia . Asseguam este
serviço interno dez médicos, onze enfermeiros, cinco auxiliares de assistência
médica, cinco administrativos, um técn ico de Raio X e um de apoio social. Três
ambulâncias medicalizadas e um helicópetro asseguram o transporte rápido
dos doentes. A responsabilidade da
transferência dos doentes da exposição
para o exterior cabe aos serviços médicos da Expo e ao Instituto de Emergência
Médica. No recinto haverá ainda uma
central de telefones especial que aten -

derá todos os pedidos de socorro feitos
através do número 112 . Depois de feita
uma observação aos doentes serão
transportados para a unidade central ou
para as periféricas, de acordo com o seu
estado de gravidade.
Neste momento cerca de seis mil pessoas
estão a receber formação na área da saúde para poderem prestar os primeiros socorros e lançar os alertas de ajuda.
A segunda vertente diz respeito à saúde
pública, visando o controlo da qualidade
dos alimentos e o funcionamente das unidades de restauração. Nesse sentido, foi
assinado um protocolo entre o Ministério
da saúde, a Expo e a Câmara de Lisboa
para permitir que sejam as autoridades
sanitárias a funcionar dentro do recinto
com o objectivo de assegurar a qualidade
dos alimentos.
Aterceira vertente, refere -se ao plano de
evacuação e de emergência em caso de
catástrofe,· em que participa o Ministério
da Saúde, da Administração Interna e
Solidariedade. Este plano é regulamentado pelo Decreto-Lei 353/97. No caso
de haver uma grave emergência médica
estão identificados os pivôs e os recursos
a que se terá de recorrer numa articulação entre a administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o
Instituto Nacional de Emergência Médica . Segundo a responsável pelo INEM,
Fátima Rato, os eixos mais preocupantes
situam-se a partir das fronteiras e, na
zona de Lisboa, considerando como
nevrálgicas as estradas de Vila Franca de
Xira e Setúbal.
A quarta vertente diz respeito às campa-

mil casos de doença e 10.000
casos de acidente estão previstos
ocorrer durante os quatro meses da
Expo-98. Neste período, 14 milhões de
pessoas irão visitar o recinto, estimando-se que todos os dias cheguem
109.402 visitantes. O maior número de
entradas diárias, 60 mil visitantes, che~ará entre as 14 horas e as 19 horas.
As 21 horas está prevista a entrada de
55 mil pessoas, enquanto 20 mil visitantes são esperados logo pelas 1Oda
manhã.
por cento dos 18 mif casos de

93 doença serão "leves", pequenos
acidentes escoriações ou feridas, que
serão tratados no interior do recinto.
Sete por cento serão casos mais graves
de doença· insolações, problemas respiratórios, infecções intestinais, doenças
traumáticas.
centros médicos foram criados no
recinto: o centrat na zona norte, e
os periféricos na zona oeste e na zona
sul. A Expo contratou 160 profissionais
de saúde, entre os quais se contam 72
médicos.

3

é o número máximo de consul-

tas diárias previstas, o mínimo
25
de atendimentos calcula-se nas 71 consultas por dia. Calcula-se que 13 por
cento das doenças sejam do aparelho
digestivo, 11 por cento do aparelho
respiratório, 7 por cento do sistema
nervoso e 4,5 por cento do sistema cardiovascular.
médicos vão assistir os visitantes na
unidade médica central da Expo,
situada no lado norte do rec1nto e a
mais bem equipada com 3 camas de
cuidados mtensivos, 3 camas de cuidados intermédios, sala de pediatria, sala
de ortopedia, 3 consultórios polivalentes, sala de tratamento geral. A
unidade vai possuir material de suporte
de vida, electrocardiografia, material
de aspiração, r01o X e um laboratóno
de química seca.
com dois tripulantes
3ambulânCias
com o curso de socorrismo, em cada centro médico, vão estar à disposição no recmto. Um hel1cóptero estará
disponível para situações m01s graves e
que necessitem de transporte rápido.
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nhas de sensibilização para a promoção
da saúde.
No total a Expo 98 contratou 160 profissionais de saúde, incluindo 72 clínicos para dar no máximo cerca de 255 consultas
por dia, e, no mínimo de 71 , para uma
média de 109 A02 visita ntes por dia. As
principais patologias previstas são referentes ao aparelho digestivo (13 por centoL aparelho respiratório (11 por cento L
sistema nervoso (7 por cento) e sistema
circulatório (4,5 por cento) .
Previsto está também uma articulação
com os serviços de saúde espan hóis relativamente aos cidadãos do país vizinho que
adoençam em Portugal e desta forma
possam ser transportados para o seu país
para os aproximar do seu local de residência, como aliás também está previsto
paro os doentes portugueses. De acordo
com Luís Mourão, do grupo de apoio hospitalar da Ars de Lisboa e Va le do Tejo

«quando um português tiver que ser evacuado, e se poder, irá para o hospital da
sua residência. Mas se foram 1O ingleses,

ra

Se habitualmente o Verão é por si um período de maior dificuldades para arranja r sangue, por ser uma altura em que muitos
doadores se encontram ausentes, em férias, o problema este ano
será acrescido dado que Lisboa receberá diariamente um afluxo
acrescido de visitantes, com destino à exposição. As estimativas
prevêm que cerca de 120 mil pessoas deverão visitar diariamente
a Expo 98, entre 22 de Maio e 30 de Setembro.
Para precaver problemas, o IPS lançou no dia 27 de Ma rço, Dia
Nacional do Dador, uma campanha de âmbito naciona l, usan do a comunicação social os balcões multibanco e outras formas
de publicidade, para apelar junto da população que habitualmente dó sangue e àquela que nunca o fez para se prontificar
a fazê- lo. Na semana da Páscoa teve início outra campanha
com o título «Dar sangue é ser humano)), com a afixação de cartazes nos hospitais e nos transportes públicos da área metro P,Oi itana de Lisboa.
Etambém com o objectivo de obter um maior número de colheitas que o IPS va i reforçar os Serviços dos Centros Regionais de Recolha, do Porto, Coimbra e Lisboa, bem como noutros hospitais
que habitualmente colhem sangue.
Nesse sentido e segundo o presidente do IPS, Almeida Gonçalves,
«será aumentado o número de brigadas móveis que normalmente
circulam pelo país para recolha de sangue)). E para minorar esta

4

por exemplo, existe uma escala rotativa
que define o hospital para onde serão
transportados)). •

ses se cen...
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situação que serão postos à disposição autocarros para transportar doadores de vários pontos da capital para o Centro Regional de Sangue de Lisboa, e uma unidade móvel para colheitas em
locais de maior afluência de pessoas (Rossio, Cais do Sodré,
Terreiro do Paço e bairros populosos foram os locais escolhidos).
«A ideia é facilitar a vida daqueles que queiram dar, sangue, tentando minimizar o tempo e os custos gastos nos transportes públicos para a deslocação a um centro de colheita. Após a colheita,
as pessoas serão igualmente transportadas ao ponto de partida)),
refere Almeida Gonça lves. As equipas de colheita de sangue são
constituidas por um médico, um enfermeiro e um funcionário
administrativo para fazer a colheita de sangue, que será precedida por uma consulta médica.
As farmácias estão desde já a participar nesta campanha, alertando a população para a necessidade de dar sangue, através da
afixação de cartazes e da distribuição de folhetos junto da população. Brevemente será também lançada um pequeno boneco de
peluche, de nome «gota de sangue)) que procurará funcionar
como um rebate de consciência, uma vez que apresenta uma fita
onde pergunta - «já deu sangue?)).
Se a população aderir a estas campanhas o presidente do IPS
garante «que haverá um stok de sangue suficiente para cobrir as
suas necessidades ao longo de todo o Verão)).

Hospital de São José
O Hospital de São José é um dos Hospi tais da região de Lisboa a colaborar directamente com a Expo 98.
Sendo um hospital polivalente é também
dos melhor equipados e aptos a receber
todo o tipo de doentes. Por essa razão não
foi criado nenhum plano especifíco para
receber doentes ou acidentados especiais.
Para Maria do Carmo, directora clínica
desta unidade hospitalar, «O que mais a
preocupa são os doentes fora do recinto
da Expo, uma vez que não há cálculo dos
doentes que poderão vir a receber, quer
8'Ja área médica quer o número de aci - dentados». Um outro aspecto que preocupa o São José é o de haver um fluxo agudo de doentes, devido por exemplo a uma
eventual tragédia e, nesse caso ainda não
está prevista nenhuma solução, embora
se fale numa possível articulação entre os

vários hospitais. «Há encontros, reuniões,
mas nada está definido», acrescenta
Maria do Carmo.
Embora a polivalência deste hospital seja
recolhecida e por isso mesmo lhe possam ser
dirigidos uma quantidade superior de
doentes ao que é habitual, contará durante
este período como uma dificuldade acrescida. «Não temos pessoal que chegue, há
especialidades básicas que não têm técnicos
suficientes; é o caso da cirurgia geral, da
anestesia geral e da medicina interna.
Lidamos com os politraumatizados e temos
muitas camas de cuidados intensivos, por
essa razão em caso de acidentes vamos ser
muito solicitados». Note-se, aliás, a quantidade de anúncios que nos últimas semanas
têm saído no~ jornais pedindo determinadas
especialidades. O problema, refere ainda a
directora clínica deste hospital, «está na falta

de médicos que existe no nosso país e os que
existem estão a ser chamados pela própria
Expo e por todos os hospitais». •

Hospitalde Santa Maria·
O Hospital de Santa Maria tem desde há
já algumas semanas um plano de acção
para os problemas que possam surgir
com a chegada diária de milhares de pessoas para visitar a última exposição
mundial deste século.
O plano deste hospital divide-se em três
· a primeira diz respeito à abertura,
a partir do mês de Maio, de oito novas
camas para doentes traumatológicos e
cirurgia em geral, sem necessidade de
ventilação. Asegunda, refere-se à criação
de um plano de catástrofe externa e a terceira, à possibilidade de abrir 6 a 9
camas tecnológicas, destinadas à área da
traumatologia .
Segundo Manuel Barbosa, director do
Hospital de Santa Maria, «este é um dos
poucos hospitais, senão o único com um
plano de emergência já preparado>>.
Manuel Barbosa referiu ainda que «está a
ser tentado um protocolo de colaboração
entre o Hospital Curry Cabral e o Pulido
Valente nas áreas da ortopedia e cirúrgia
toróxica, bem como para a área da traumatologia».
Com o INEM está a ser preparada a

disponibilização de uma Viatura Médica
de Emergência Rápida e duas ambulâncias medicalizadas novas.
Sob o ponto de vista prático, foi pensada
a monotorização diária do serviço de
urgência a partir do início de Maio e até
meados de Junho, de forma a avaliar o
impacto real da exposição nos serviços de
urgência, e a partir desses dados manter
ou alterar o plano já criado. ·

Para Manuel Barbosa, «a grande preocupação refere-se ao grande trauma, devi do aos possíveis acidentes de viação».
No que concerna às férias dos técnicos de
saúde, refere que «não se pode alterar a
legislação» que possibilita a um terço dos
profissionais estarem em férias. No entanto, este hospital terá cuidados especiais no
que concerna às comissões gratuitas de
serviço. •
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Hospital de Évora
O Alentejo será por excelência um ponto
de passagem dos visitantes da Expo 98.
Não só daqueles que atravessam a fronteira portuguesa pelo su l, como também
de muitos outros que escolheram esta
região ou o Algarve para as suas férias.
Por essa razão o número de visitantes nestas cidades será em maior número, bem
como a frequência de tráfego nas
estradas com acesso a Lisboa, do que é
habitual. Tendo esta rea lidade em conta,
os hospitais da região têm que esta r mais
do que nunca preparados para qualquer
eventualidade, se ja ela de extrema gravidade ou nqo. Nesse sentido, o Hospital
Distrital de Evora já preparou o seu plano
de acção para os meses de duração da
Expo. O primeiro passo foi dado com o
início das obras no serviço de urgência,
que estarão prontas durante o mês de
Maio. Também já a partir de Maio «serão
reforçadas as equ ipas de alguns sectores,
nomeadamente na cirúrgia», como

garantiu o director clínico daquela unidade hospitalar, António Queiroz.
Outras das medidas que teve de ser tomada refere-se à aquisição de material, que
apesar das necessidades, conta com as
dificuldades do costume, falta de verbas
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
No mesmo âmbito foi criado um plano de
emergência para o caso de um grande
acidente, e que exige a colaboração das
diferentes unidades do hospital.
Um problema com que quase todos os
hospitais terão de se debater tem a ver
com o facto de, no Verão, ser a altura
escolhida pela maior parte dos médicos e
do pessoal auxiliar para gozarem as férias
9nuais. Por essa razão, o hospital de
Evora decidiu reforçar a sua eq uipa
através da con'tratação de elementos exteriores ao hospital, nomeadamente de
tarefeiros, de elementos que não ten ha m
vínculo definido ou de outros que trabalhem em hospitai~· diferentes e que pos-

som estar destacados neste hospital.
Também as reservas de sa ngue preocuP,Om o director clínico do Hospital de
Evora . Nesse sentido foi já lançada uma
campanha de alerta nas universidades,
nas empresas e junto da população para
conseg uirem mais doadores de sa ngue do
. que é habitual.
Por outro lado, a Administração Regional
de Saúde do Alentejo está a preparar um
sistema de apoio na zona da auto-estrada
6, que faz a ligação da fronteira do Caia
à zona da Grande Lisboa, considerada
uma das vias-chave de acesso à Expo.
Está também prevista a instalação de
veículos medicalizados, com profissionais
da saúde e a rea lização de acções de formação em emergência para médicos e
enfermeiros dos serviços situados naquela
9rea. No heliporto do Hospital Distrital de
Evora vão também ser criadas condições
que perm item operações de evacuação
durante a noite. •
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Por essa razão, foram já apresentadas as medidas capazes de
impedir ou pelo menos minorar qualquer problema relacionado
com a alimentação. Assim, equipas de veterinários e engenheiros
nutricionistas vão assegurar durante 24 horas por dia o controlo
higiene-sanitário de todos os locais onde se consomem e
prepara m alimentos, 107 no total.
Estas equipas visitarão diariamente todos os restaurantes, verificando as condições dos alimentos, a sua conservação e confecção. Segundo Abreu Dias, vice-presidente da União Europeia
dos Veterinários Higienistas e consultor da exposição «está calculado que durante todo o período da Expo sejam efectuadas 14
mil visitas de rotina, 250 auditorias, 750 análises laboratoriais
programadas e cerca de 250 imprevistas».
Por dia vão chegar à Expo 98 toneladas de alimentos
perecíveis a consumir por mais de 100 mil visitantes. O total
dos alimentos a inspeccionar ascenderá às 8400 toneladas,
transportadas em 12 mil veículos. Veteri nários e inspectores
estarão de serviço desde as 20 até as oito horas da manhã, de
forma a cobrirem as operações de abastecimento dos estabe-

lecim entos. Os produtos quando chegam ao recinto são igualmente inspeccionados e mensalmente serão feitas colheitas de
análise higiene-sanitárias. Para levar a cabo este trabalho foi
criada uma equipa, pertencente à estrutura da Expo, para assegurar a garantia da salubridade de todos os alimentos que
serão consumidos.
Também os empregados dos restaurantes e todos aqueles que
lidam directamente com alimentos, para além de terem de ser
submetidos a um exame de aptidão e um curso profissional intensivo, organizado pelo Porque Expo 98, terão de assinar uma
declaração de honra em que se comprometem o cumprir as
regras básicos de higiene e o suspender a actividade caso fiquem
doentes.
Toda a águo distribuido pelo EPAL e o circular dentro do recinto
será objecto de análise por porte dos responsáveis da Expo.
Também a água usada pelos repuxos decorativos será submetida
o tratamento intensivo. Pretende-se com estas medidos, como
afirmou Mendes Godinho, responsável pelo saúde pública no Expo, tornar a exposição «saudavelmente divertida».
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MEDICAMENTOS
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Aprescrição correcta e mais económica não passa '1out coun"
pelo medicamento mais barato como recentemente cenos meios
de comunicação social parecem apostados em fazer crer.
Helena Porfína·

produtor, que sejam regu lamemtadas as margens de lucro na dis
A redução dos custos com os med icamentos passa por uma cortribuição e na venda dos medicamentos; mas não se trata de
recta prescrição. Após a definição dos problemas/diagnósticos do
doente e da especificação dos objectivos terapêuticos, que nem
comprar o mais barato porque é o mais barato: a qualidade do
sempre são farmacológicos, o médico poderá prescrever um ou
produto vendido tem de ser assegurada, isto é, que a qualidade
mais fármacos. O primeiro critério na escolha do fárm.aco é a
do produto caro se ja igual à do mesmo produto barato ou viceeficácia, tendo em conta não só a farmacodinamia (efeitos do fárversa. Pressupõe-se que há em Portugal um bom serviço de controlo de qualidade de medicamentos porque, como em qualquer
maco). O segundo critério é o da segurança - todos os fármacos
outro bem de consumo, pode haver grandes diferenças. E neste
têm secundários, os quais constituem fonte não negligenciável de
caso as diferenças podem ir até à ineficácia terapêutica.
morbilidade e custos. O preço relativo dos efeitos adversos face à
• A redução dos custos dos medicamentos poderia passar pela
situação específica e ao beneficio retirado do uso do fármaco terá
de ser ponderado. A conveniência, o 3° critério diz respeito ao
redução do número de princípios activos disponíveis no mercado
doente individual, concreto, que temos à nossa frente: é uma crimuito embora saibamos que o mercado europeu se subordina
aos princípios da boa concorrência (todos sabemos que outros
ança? Não pode tomar comprimidos precisa de um xarope; nã9
pode tomar determinado fármaco; é um insuficiente renal? E
mercados (países) são mais restritivos do que o nosso em relação
à aprovação de medicamentos a comercializar). Uma conseidoso? Precisará de um acerto de dose? É um asmático? Estão
quência imediata seria a maior facilidade e os menores gastos na
contra indicados os antitússicos porque exacerbam as crises ... E
finalmente, mas não menos importante, o custo - os preços difegestão dos stocks de medicamentos.
• Quantos placebos activos e passivos existem no mercado,
rem de país para país e de ano para ano e estão mais ligados aos
fármacos individuais do que a famílias de fármacos. Dentro do
autênticos vazadouros do desuso do receituário? Grande parte
mesmo grupo há diferenças consideráveis. O médico deverá disdeles, com o estatuto de medicamentos de venda livre, pondo em
causa o conceito de automedicação enquanto direito e correspor de um livro de apoio à prescrição, actualizado e responsabilizado (no nosso país o lndice Nacional Terapêutico, ou o
ponsabilização do utente no controlo do seu estado de saúde,
Simposium Terapêutico suprimem essa falta, mas não deixam de
pondo também em risco o crescimento sério do negócio do
ser edições privadas, desprovidas de responsabilização oficial)
medicamento não sujeito a receita médica.
inteirar-se dos preços das diversas especialidades farmacêuticas,
• A redução dos custos dos medicamentos passa pela prescrição
do número exacto de doses, calculado para um tratamento de x
devendo dentro da mesma família de fármacos escolher, por
princípio, o mais barato (a não ser que se pense viver num país
dias, ou até à próxima consulta no caso do tratamento crónico,
cujo Ministério da Saúde tem recursos financeiros ilimitados).
facto que acontece na maioria dos países ricos. Pois na grande
Os quatro factores expostos acima estão interligados e conforme
maioria dos casos sobram sempre comprimidos ou mililitros de
a situação em causa podem tomar pesos diferentes na escolha do
suspensão. Veja-se um exemplo:
medicamento. Por último, é essencial e parte integrante do trata• Criança de 6 anos, com 19 Kg de peso, tem uma amigdalite
mento, o controlo da eficácia e da toxicidade do mesmo: o doente
estreptocócica. O antibiótico de 1° escolha é a fenoximetilpenideve parar a terapêutica? A dose deve ser aumentada? Deve ser
cilina o mais barato de todos os antibióticos, e contra o qual não
diminuída? Sendo obrigatória a notificação das reacções adverexistem praticamente resistências. Contudo a criança ainda não
sas aos Centros de Farmacovigilância, decorre daí o controlo
engole comprimidos e este antibiótico não existe em suspensão
contínuo doos medicamentos, mesmo após a sua introdução no
no nosso país. Porquê? Não é rentável, no nosso país? Esta e mimercado.
lhares de amigdalites por ano
• estabelecimento dos preços
veem-se assim privadas do
CRITÉRIOS NA ESCOLHA DO FÁRMACO
dos medicamentos é um assuntratamento de 1° escolha e
2. UIRIIÇI
1. IFICACII
to que escapa aos médicos.
simultaneamente do mais baraAceitamos que haja que assegu. CIIUIUICII
to. Existe em injectável, mas
4. Cnn
rar uma margem de lucro ao
muito doloroso, encarecido
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Muitos veêm ...lnas orientações da OMSL directivas
para os países subdesenvolvidos e carenciados, mas de
tacto é por pane dos países mais ricos que as mesmas têm
merecido maior atenção. Países desenvolvidos, ricos
e organizados que sabem rentabilizar ao máximo
os seus recursos.
pela necessidade de material asséptico, pessoal especializado e
exigindo eventualmente que a família se desloque a um outro
local para a sua administração. Optamos então por um antibiótico de mais largo espectro antimicrobiano, mais caro, com maior
risco de resistência (daí maiores riscos para a gestão das resistências aos antibióticos na comunidade - mas quem conhece as
resistências dos gérmes em Portugal?). Para o tratamento completo precisa de 80 mi de suspensão (500mg/5ml), o frasco que
comprou trazia 100 mi. Sobram 20 mi, quem os pagou?
Exemplos sem fim se poderiam dar .. .
• Chama-se a atenção para as orientações e acções que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) tem vindo a desenvolver
na promoção do uso racional dos medicamentos - "Action
Programme on Essential Drugs". Muitos veêm estas orientações
como directivas para os países subdesenvolvidos e carenciados,
mas de facto é por parte dos países mais ricos que as mesmas

têm merecido maior atenção. Países desenvolvidos, ricos e organizados que sabem rentabilizar ao máximo os seus recursos.
• Por último, não é demais recordar a necessidade de um investimento sério na formação pré e pós-graduada dos profissionais
que directamente manipulam e monitorizam os med icamentos:
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, no âmbito da farmacoterapia.

• O objectivo último do trabalho de todos, sem guerras intestinas
só capazes de prejudicar quem menos tem cu lpa, deverá consistir na promoção de uma relação racional e corresponsável do
utente com o medicamento, com o objectivo de potenciar os benefícios terapêuticos, sociais e económicos dos med icamentos. •
*Assistente Hospitalar Eventual de Pediatria do Hospital Pediátrico de Coimbra
Assistente Convidada de Farmacologia da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra
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ccA emergência médica tem de ser institucionalizadan. Esta foi a conclusão principal

que saiu do Workshop realizado no passado dia 11 de Abril na sede
da Ordem dos Médicos. em Lisboa.
Organizado pelo Conselho Nacional Executivo com a colaboração do Conselho
Nacional do Médico Interno esta reunião
de trabalho teve como tema «A competência em emergência Médica, Formação,
Requisitos e Integração nos Internatos)).
Com o objectivo de discutir o plano de
formação para o Internato Geral e Complementar este encontro reuniu médicos
de várias epecialidades, que defenderam
a necessidade de esta formação não se
destinar única e exclusivamente aos médicos internos mas a todas as especialidades. Dado que a diferente formação

teórico-prática em emergenoa médica
durante a licenciatura em Medicina, poderá implicar mais tarde dificuldades e
eventualmente menor qualidade na prestação de cuidados naquela área, os organizadores deste curso de formação consideram que «deverá ser contemplada a
formação adequada e integrada (pré-hospitalar e hospitalar) dos médicos intervenientes. Corno objectivo não só da va lorização curricular, mas sobretudo numa
tentativa da melhoria da qualidade da
prestação de cuidados a nível nacional.
Sendo para isso necessário sensibilizar os
/

ACTA MEDICA
PORTUGUESA
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médicos para esta formação)). Para que
estes objectivos sejam conseguidos o
Conselho Nacional do Médico Interno
propõe integrar a formação para a Emergência Médica no currículo dos Internatos
Complementares das seguintes especialidades: Anestesiologia, Medicina Interna,
Cirurgia Geral, Ortopedia, Pediatria,
Neurocirurgia, Medicina Geral e Familiar.
No entanto, também os internos de outras
especial idades que tiverem interesse nesta
valência poderão solicitar a inscrição no
curso ou pedir a sua realização. Nestes
cursos de formação, as Direcções das
Unidades de Saúde e Colégio da Especialidade deverão promover e criar condições para que estes cursos se realizem.
Para Machado Cândido, um dos médicos
convidados para este workshop, «um formação deste tipo integra-se num sentido
de competência, uma vez que os médicos
devem aprender mais e saber tratar os
doentes da melhor forma)) . Nesse sentido
valorizou a realização deste tipo de formação até porque, considera vai «contra
uma cultura que há muito já está instalada no país)). Machado Cândido garantiu
que «a Ordem dos Médicos está a dar um
passo para a valorização profissional dos
médicos)), mas questionou o que o
Ministério da Saúde estará a fazer.
Os vários intervenientes nesta reunião de
trabalho defenderam a criação de núcleos
de formação regional e a articulação entre os vários hospitais, o INEM e o Instituto
de Emprego e Formação Profissional.
O curso de formação apresentado, como
é sabido, estende-se por três meses, ao
longo de 480 horas. Divide-se em três
partes: uma formação teórico-prática de
100 horas; um estágio em Serviço de
Urgência com sala de reanimação, com a
duração de um mês, e um estágio numa
viatura médica de e reanimação, último
mês. Depois de concluídas as diferentes
fases será realizado um exame e atribuído
um certificado. •
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SAÚDE · DIREITOS EREAliDADES
Os encargos com a Saúde estão a uhrapassar
todas as previsões orçamentais.
1. Martins eSilva·

A área da saúde constitui um conjunto plurifacetado de expectativas
e realidades, cujo fim último consiste em assegurar o estado de completo bem estar físico, moral e social de cada indivíduo. Para a concretização daquelas finalidades, que recaiem nas prioridades individuais mais sentidas e preservadas e, por isso, garantidas constitucionalmente como direitos fundamentais, são disponibilizados pelos
governos fracções substanciais do orçamento. Infelizmente porém,
nem sempre os recursos atribuídos chegam para as carências 'registadas.
Os encargos com a área de saúde estão a ultrapassar todas as previsões orçamentais, particularmente nos países tecnologicamente
mais evoluídos. O direito à saúde começa a ser um peso excessivo a
suportar na totalidade pelos governos, a menos que os impostos também aumentem. Daqui resulta um equilíbrio instável e uma impopularidade indesejada pelos governantes em qualquer das situações,
isto é, quer aumentem ou não os impostos. Em alternativa resta estimular cada cidadão a que procure outros apoios, através de companhias de seguros ou outros esquemas de solidariedade social não
estatal. Deste modo, e alegando que tudo tem um preço, o Estado
restringe progressivamente o apoio às camodas mais desfavorecidas
da população e procura que as restantes se protejam a si próprias.
Enquanto a situação não se define, nem os apoios são suficientes
nem a qualidade de serviços tende a melhorar. Entre nós, devido a
insuficiências estruturais ainda não corrigidas no sistema periférico
dos primeiros cuidados, e também devido à predisposição cultural de
uma população desconfiada e farta de ser mal entendida, tudo rec:ai
no que deveria ser o último reduto dos serviços de saúde, as urgências hospitalares. Estas, pelo aspecto de "hospital de campanha póscatástrofe", espelham uma imagem muito desfavorável do sistema de
saúde nacional, que tende a ser aceite como verdadeira pela generalidade da população.
Por via desta desorganização, em que tudo é pedido a um sistemaprevidência mas em que, na realidade, não existem estruturas nem
capacidades financeiras para que essa cobertura seja eficaz e possa
satisfazer todos os encargos a todos os, cidadãos, sucedem- naturais
desacertos entre as partes envolvidas. E uma situação que propícia
abusos bizarros, alguns dos quais têm vindo a público em que todos
protestam e quase todos têm razão, quer sejam os profissionais de
saúde quer sejam os que procuram os seus serviços.
A eficácia da acção assistencial é vivida dia a dia em cada lar e por
cada indivíduo. A importância do assunto foi sendo progressivamente
transposta para os media, tornando-se numa temática popularizada,
com audiências garantidas e intervenientes. Nalguns casos, e em
alguns países mais que noutros, a acção assistencial eventualmente
sentida como menos boa ou prejudicial termina nos tribunais, na

perseguição a eventuais (ou ditos) responsáveis, e na procura de indemnizações por perdas e danos.
Os médicos são apenas um dos elos do sistema de saúde, em que
se integram também enfermeiros, operários, engenheiros, maqueiros, administrativos, gestores e um sem-número de intervenientes,
como é habitual em qualquer organização complexa. Porém, são os
médicos o elo mais vulnerável desse sistema, talvez por serem quase
sempre os decisores finais na vida e no morte e, como tal, os que se
perfilam como principais responsáveis pelos insucessos.
Daí a tendência, que se verifica com alguma insistência nos últimos
anos, para explorar aquelas vulnerabilidades da profissão, como que
atribuindo aos médicos a causa das deficiências do sistema de saúde.
Desde então nunca mais os médicos recuperam a respeitabilidade
perdida nas páginas dos jornais nas denúncias mediáticas e nas suspeitas alimentadas por algum complexo · freudiano desconhecido.
São do conhecimento comum episódios graves, em que as relações
médico-doente atingiram níveis inimagináveis.
Foram cenas infelizes de que não havia memória anterior, quando a
actividade clínica era tida por um sacerdócio.
Com a evolução dos tempos, em que a clínica foi perdendo
características de profissão liberal para ser, cada vez mais, um
emprego numa organização pública ou privada, o médico viu
alterar-se-lhe igualmente o estatuto de que beneficiava perante o
seu doente-cliente. O sistema possibilitou (e os médicos consentiram) que cada doente fosse transformado num utente. E como
utente, o cidadão comporta-se nos serviços de urgência, na rua,
nas sessões televisivas para o grande público, exactamente como
tal, isto é, como utilizador de um serviço que não tem rosto mas
no qual facilmente individualiza o do médico que o atendeu, o si
ou a um familiar. Pelo contrário, é raro que se queixem dos
gestores que cortam nas despesas ou dos maqueiros que deixam
cair da maca um familiar, entre muitos outros acontecimentos
passíveis de indignar qualquer cidadão.
Por isso, o exercício da medicina tornou-se, cada dia que passa, mais
difícil e desmotivante para os médicos que cumprem o seu dever.
Aqui e noutos países mais industrializados, onde o pensamento "tipo
Waii-Street" fez escola a todos os níveis da sociedade, assiste-se ao
progressivo abandono de áreas médicas que exigem o comunicação
directa com o doente por troça com sub-especialidades técnicas que
diagnosticam "à distância". E a medicina, por força das circunstâncias, transformada quase que numa engenharia de sistemas
(humanos), que toma o lugar que ainda ontem era assegurado pelos
'~oão-Semana" que, por montes e vales, à chuva e ao sol, ocorriam
a uma situação clínica por vezes insolúvel, mas mesmo assim a justificar o reconhecimento dos doentes e seus familiares.

Também haverá razão para duvidar da total eficácia (e benefício)
dos seguros de doença que vêm sendo agitados perante a população como a grande solução para as insuficiências e precaridades do sistema de saúde. Em editorial recente do Lancei intitulado "What price cosi control?", era referido que cerca de 1/6 da
população norte-americana não usufruia de qualquer seguro de
saúde, estando por isso à mercê, desprotegida, de uma simples
infecção e dos respectivos custos de tratamento. Muitos outros
milhões de norte-americanos têm cobertura insuficiente, estando
em risco de ruína financeira se um dos familiares, ou o próprio,
adoecerem com gravidade. Na origem deste descalabro parecem
estar os preços dos seguros e as respectivas apólices, férteis em
observações em pé de página que excluem apoios essenciais que
os beneficiários contavam como certos mas que , afinal, não existem. Acresce ainda que os doentes deverão ser observados e
tratados preferencialmente por médicos aprovados pelas companhias de seguros, e com os quais foram negociados preços de
tratamentos quase a nível de sa ldo. Ou seja, aqui também os
médicos acabam por perder independência, tornando-se quase
empregados dessas companhias que, pagando pouco a uns e
dando pouco aos outros, serão os grandes beneficiados do sistema.
•
Tendo em conta o "entusiasmo" que vem sendo cultivado nos últimos
tempos junto da população portuguesa para a "solução das
soluções", que seria a do seguro de doença, haverá que prevenir
desde já aquelas facetas negativas.
O apaziguamento das situações de conflito na área da saúde que·
preocupam todas as sociedades, umas por excesso tecnológico outras por falta dos meios mais elementares, requer a recuperação do
ponto de equilíbrio entre direitos e deveres.
Nenhum governo pode alijar completas responsabilidades da saúde
pública nem os cidadãos podem exigir que tudo lhes seja devido.
Entre nós, um primeiro passo para esse equilíbrio estará na descentralização do sistema de saúde, conferindo capacidades operacionais
aos núcleos distritais e aos centros de saúde. Além de meios técnicos
e autonomia (com responsabilidade) na gestão de recursos, haverá
ainda que assegurar acções frequentes de formação e de actualização dos profissionais que integram as equipas, proceder à avaliação
da rentabilidade e da qualidade de actuação e, naturalmente, conceder incentivos financeiros proporcionais à rentabilidade, à qualidade e à responsabilidade de cada interveniente no sistema.
Pelo escalonamento das funções e das responsabilidades operacionais,
e pela garantia de qualidade dos actos praticados, será restituída a
confiança elementar das populações, e garantidos os seus direitos à
saúde. Todavia, esses direitos deverão ser inversamente proporcionais
às capacidades financeiras, pelo que quer11 pode pagará virtualmente
tudo e quem ~ão puder, não paga nada. Equem puder e quizer que
trate de arranjar o seguro de doença que mais lhe convenha.
Entretanto, será de elementar pedagogia para todos os que recorrem
aos serviços de saúde e usufruam de isenções de pagamento que,
depois do tratamento feito, recebam uma factura discriminativo dos
custos que teriam de pagar, mas que acaba por ser suportado pelos
outros, isto é, os que pagam impostos e pagam os serviços. Através
deste simples mecanismo haveria, decerto, um renovar da consciencialização cívica e menor números de exigências.
De outro modo, pretender que os direitos são totais para todos num
País "sem ouro nem pimenta", é o mesmo que acreditar que basta
estender o braço para tocar a Lua, e não haver ninguém nem algo
que o contrarie. •

Jardins da Ria
R e s i d ê n c i as

A sua reserva natural.
Viva intensamente os seus
momentos de descanso e lazer, entre
as Dunas de S. Jacinto e a Torreira.
• Moradias e Apartamentos
• Club Onda Ria: o seu Club Privado
a funcionar todo o ano:
- piscinas de Verão e Inverno
- courts de ténis
- quadra multi usos
- parque infantil
- snack-bar
-ginásio
- squash
• Serviços de apoio:
-segurança
- manutenção

VI lte-no!J e leve para casa
uma falrt'ar ga. Pequena amogfra do
ambíente q·ue e~tconfrará a:qu .

Promoção:

FRANCISCO CARVALHO

Coordenação do Projecto:

r;::_e
r e;~
~~feg~do

de Pmieclo•, Ldo.

Comercialização:

sociedade demediaç!olmo"l"'"·

Venha conhecer as moradias modelo em Muranzel , Torreira.
De 2• a s• das 13h às 20h. Fins-de-semana e feriados das 10h às 20h.
Informações: Tei./Fax: 034 - 48751:1

' Director do FMl
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22 de Maio de 1998, às 18,30 horas no auditório da Ordem dos Médicos, Av. Gago Coutinho, 151. Usboa

"LE COUPLE" DE ARPAI SZENES
Acresce que tanto o significado como o sentido de
percussão duiferente no receptor, em função do amAs sessões do Impulso Alegórico permitem o
encontro entre médicos e cultores de orte, criando
muitas palavras e códigos de comunicação têm rebiente e do contexto da relação interpessoal dos procondições para que personalidades com vi- r-------------------...., tagonistas. Assim é a função metacomunicativa
vências e percursos profissionais diversos exque define o modo de entender o discurso.
pressem sentires e reflexões pessoais sobre uma
Tal como na Consulta Médica estas sessões do
Impulso Alegórico são um desafio aos intervemesma peça artística.
nientes para encontrarem códigos universais de
Sabemos que a partilha de opiniões e de expecomunicação, que permitindo embora a origiriências se processa por códigos que representam mensagens que têm obrigatoriamente de
nalidade e a singularidade de cada um na
sugerir significados estritos. Quando o emissor
vivência da mesma obra de arte, suportem uma
recepção adequada das sua opiniões e contem um código próprio acessível só a alguns iniceitos por toda a assistência.
ciados o receptor universal poderá perder o real
O patamar da metacomunicação é mais uma
sentido da sua mensagem.
preocupação aqui e agora nesta Sessão, como o
Ocorre-me nestas circunstâncias a frase de Volé sempre para o clínico no seu dia a dia, interestaire, "se queres falar comigo define as tuas palavras".
sado não apenas no que disse, mas no que foi
Sempre o homem procurou ultrapassar esta
entendido e particularmente naquilo que consedificuldade com a publicação de leis, dicionáguiu como resposta por parte do seu interlocutor.
rios, regulamentos ... onde o sentido ·das palaPerante esta te!a de Arpad Szenes ouçamos
quem sabe fa lar do Belo, como pilar para a
vras fosse melhor definido com o recurso indisconstrução de um mundo onde caiba a Utopia
pensável a outra ou outras palavras.
e o Amor, base . da solidariedade social, que
Designamos por metalinguística esta área da
deve obrigatóriamente preencher os vazios da
comunicação que representa unia reflexão sobre o significado e o sentido da própria lin- UPID SZIIIES. lE ct PIE. 61tD s/ttii,1933.10011B1cm.
nossa vida clínica. •
Prof. Carlos Ribeiro
guagem utilizada.
CDIICÇiD FuniiiÇID lrlllll Szenes/VItlrl di SIIVI

1naaa sessão •
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Feraan oPemes eMa aleaa Batel
mulher-menino. Edesejado, numa ouro que inocen o Eras ... mesmo sem esquecer o angústia.
Além disso ...

a
Apartir do dio em que Arpod Szenes encontro Vieira do Silvo no Acodemio "Lo grande choumiere•,
reor!Zo numerosíssimos retrofos de Mario Heieno e quase simu ôneomente desenvolve o temo
opoixooodo do "Couple", que prosseguirá por cerco de vinte anos.
Os seus desenhos e pinturas de "Lo choise couple" e "lo toble couple", algumas dessas obras de
influência surreolisto, demonstram bem o necessidade que Arpod tinha, não só de uma ligação
apaixonado, mos também de uma ligação estável.
"le couple", 1933 é sem dúvida o obro mais conseguido desse lemo.
' Atqutlecto. Drredof do fundação Atpod SzefleS 'V.eiro do Silva.

E de outro tempo o pintura de Arpod que mais me fascino. Essa e uma paisagem do
memórro, uma arquitectura de ar e de luz, tecido do indelével que eo respiração do ferro
onde se cristolrzo o mar português ou, quiçá, o extensão melancólico e arenoso dos plonícres húngaros. São esses quadros longo viagem de silêncio, o cruzarem o nodo e o infinito.
Econstit em o obro mais oriental deste grande pintor que apetece sentir, no eternidade,
jun o o um Mark Rothko.
Comparativamente àquele seu ilustre por, Arpod remete-nos, porém, poro diferente genealogia
espiritual. Sensibi'idode intimista, nunca recorreu ao espaço visionário, nem o creio directamente
filióve! numa herança cu rol de cunho metofísrco, germano-nórdico. Consigo, o cu ro quíz sempre árzer candura. Assim terá sido mesmo nos suas mais estridentes coooloções surreolizontes,
locados pelo alarme de violêncro, por sugestões prisionais apelantes o uma liberode o que
chamaria amor e encontrono nome e rosto no presença de Mario Heleno Vieira do Silvo, olhado

'Cntico de Me. Assessor Culturol do Conselho de Admrnrstroçõo
do fundoçõo de Serro~m.

de2 nesle
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Num percurso desde o desenho "C'est le seul cadeou" (19301 em que Arpod Szenes ofereceu o seu
coração o Mario Heleno Vieira do Silvo, passando pelo oulo-retrofo (também de 19301 em que elo
esta no seu pensamento, ofê oclos os quadros do série •o casal" o autor está o delinear já o dááiVO
completo do vida e obro à suo mulher. Elo é uma obsessão no obro de Arpod Szenes e por isso - o
casal -e um temo recorrente durante 20 anos. Mos esse casal vai durar SO anos.
Aevolução do lemo -o casal -conduz ao desaparecimento do 1t 1 poro progressivamente surgirem fundidos, onde os dois se tornam um, nesta enigmático composição do ado, que eo casal
fusionol. Fusão que ultrapassou o casal e, muitos vezes, invadiu o obro pictórico de ambos.
Mario Heleno é o modelo de eleição, e, pouco o pouco, modelo e pin ar fundem-se, omom-se
semelhantes. Nenhum predomino, vão sim dor origem o algo de d' erenle: os dois fundidos.
Qvondo neste quadro "le couple" (1933) apresentam só um olho atingem o absoluto olhar dos
amorosos: não olham no mesmo direcção, vêem pelo mesmo olho, é-lhes suficiente só um. Vêem
o mesmo, em sincronia.
O retocar, muitos vezes, o mesmo lemo é um perleccionismo que caracterizo Arpod Szenes e contrario o rapidez do mundo em que hoje vivemos. Doí o fosánio pelo "couple" no pintura e o admiração por este casal duradoiro. Um smlomo conto uma história.
Um quadro também conto uma história, neste coso, uma vida o dois.
' Med'rco. ProfeSSIJIO Cotedró!K:o do Focufdode de Mediano oe lisboo

N O T

O Centro Hospitalar de Coimbra
(CHC), através do seu Departamento de Formação Contínua
(DFC), realizou um curso no âmbito da formação pós-graduada,
médica e interdisciplinar, na perspectiva do hospital, informação
sobre o medicamento e melhoria
da qualidade da prestação dos
cuidados da saúde.
Há inúmeras evidências de que os
medicamentos são armas de sucesso no tratamento dos doentes,
mas existe também alguma cer-
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teza de que por vezes são escolhidos e prescritos de forma um tanto ou quanto irracional, de que
existem receitas escritas de modo
incorrecto, e de doentes que não
foram instruídos ou devidamente
informados. Em resultado disso as
terapêuticas instituídas, para além
de eventualmente não serem eficazes, podem causar, sem necessidade, efeitos secundários, desconforto ao paciente, exacerbação ou prolongamento da doença, ser causa de admissão ou pro-

cana do Bastonário ao
Presidente da F.N.M.
eao Presidente do S.I.M.
Exm° Colega
Confrontada com notícias veiculadas pela comunicação
social, a Ordem dos Médicos manifesta a sua preocupação
com a posição de inferioridade dos vencimentos dos médicos
face a outros profissionais da saúde.
A estratégia de secundarização dos médicos, patente na
desvalorização da hierarquia técnica nos serviços e na incapacidade de dotar a Direcção Clínica de autonomia, agrava
o clima de instabilidade e de irresponsabilidade que se vive
no Serviço Nacional de Saúde, contribuindo para a desmotivação da classe, com reflexos na qualidade dos serviços
prestados.
Sem questionar o legítimo direito dos profissionais do SNS
melhorarem as suas condições salariais, a Ordem dos
Médicos não pode deixar de associar este episódio ao ataque
que o Ministério da Saúde vem dirigindo contra os médicos.
A situação actual é cerceadora do assumir pleno das respectivas funções, com factores de agravamento na inversão que
se verifica nas tabelas remuneratórias dos profissionais.
Não querendo imiscuir-se em funções exclusivos dos sindicatos, a Ordem dos Médicos não pode tolerar a subalternização do classe médico em questões tõo importantes
como estas.
Por isso a Ordem dos Médicos dará todo o seu apoio às
Organizações Sindicais Médicas nas iniciativas que vierem a
tomar paro garantir o defeso dos legítimos direitos dos médicos portugueses.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente
Prof. Carlos Ribeiro

longar a estadia no hospital, e,
consequentemente, aumentar os
custos com a saúde.
Os custos com os cuidados de
saúde e em particular com os medicamentos têm vindo progressivamente a aumentar, quaisquer
que sejam os medidas pelos Governos no sentido de controlaressa subida de custos. Todos os cidadãos, e particularmente os que
trabalham no Serviço Nacional de
Saúde, são cc-responsáveis com o
Governo no gestão dos recursos.
Este curso foi eleborado com o
objectivo de sensibilizar os técnicos de sa úde, particularmente
médicos, para:
"' os beneficias de uma terapêutica farmacológica racional;
2 o custo-benefício terapêutico e
3 o conceito de fármoco-pessoÇJI
(um conjunto de fármacos que o
médico "possui" paro uma determinado indicação clínico, e que é
fruto de uma escolho pessoal baseada no evidência médica científico).
No seu desenvolvimento utilizou-se um dos métodos mais inovadores no ensino médico e que recentemente tem vindo a ser implantado em diversas faculdades de
medicino e em programas de formoção pós-graduada na Europa.
Trata-se do método de aprendizagem através da resolução de
problemas em que o formando
participo de uma forma activa, distribuindo-se por pequenos grupos.
Analizaram-se casos clínicos seleccionados, segundo um modelo
normativo farmacoteropêutico
que consiste em diversos passos
ou acções:
"' determinar os objectivos do
trotamento;
2 escolher o tratamento (pode
não ser'formacológico);
3 iniciar o trotamento;
4 monitorizar os resultados;
5 tirar conclusões;
6 determinar o próximo acção e
parar, alterar ou continuar o tratamento.
Foi dada ênfase e debatidos os
critérios que devem presidir à es-

colho de um medicamento a eficácia, a segurança, o adequação
e o custo. Foi possível evidenciar
alguns critérios, dentre muitos, e
nem sempre científicos, que se
usam quando no prática se prescreve.
Para além disso, foram debatidos
outros lemos, de certo modo complementares, em estilo de conferência: Farmocovigilância, Legislação do Medicamento, Genéricos, A Influência do Quotidiano
na Prescrição, Good Prescribingrationole and consequences, e
Self-Monitoring.
Pode dizer-se que, sem sombra de
dúvida, os principais objectivos foram atingidos, constatando-se a
enorme receptividade deste tipo
de formação pós-graduado, especialmente no âmbito do formacolerapio.
O Curso de Farmacoteropia decorreu de 24 o 28 do passado
mês de Novembro, no Centro
Hospitalar de Coimbra, foi promovido pelo Centro de Formação
Contínuo do CHC, e cc-financiado pelo Fundo Social Europeu e
Estado Português.
Contou com a preciosa colaboração do Instituto de Farmacologia
e Terapêutico Experimental da Faculdade de Medicina de Coimbra e
do Nework for lhe Developmenl of
Pharmacotheropy Teaching no pessoa do seu Coordenador Dr. Yunus
Kocobasoglu, cuja participação e
intercâmbio foram extremamente
enriquecedores.
Este curso inseriu-se no espírito do
Action Programme on Essential
Drugs, um projecto internacional
promovido pelo Organização
Mundial de Saúde no sentido do
racionalização de gastos e do
melhoria do qualidade dos cuidados prestados aos doentes.•
Helena Porlírio
Assistente Hospitalar Eventual de Pediatria do Hospital Pediátrico de Coimbra.
Assistente Convidada de Farmacologia
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
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Casa aImprensa aIS
ASaúde tem vindo a assumir, ao longo das úl~mas décadas uma importância crescente no desenvolvimento
sustentado das sociedades modernas.
Tal facto, traduzido num aumento signilicw o do pesa económico e social
das empresas de saúde, quer emvalor
absoluto, quer relwo.
Dar mais anos à vida e possibilitar
uma vida com mais saúde, são hoje os
principais objectivos de todas as
sociedades civilizadas.
Nos úl~mos anos, a Medicina deixou
de ser essencialmente curativa e invadiufrancamente a área da prevenção.
Importa não só saber tratar as doenças, mas também preveni-las. Tambéma adopção de e~ los de vida saudáveis e a promoção da saúde passaram a ser prioridades das pol í~cas dos
Estados.
Apor da medicina de carácter prevenwo surge assim a necessidade de exis~r uma Educação poro a Saúde, através de informação actualizada, cien~fi
camente correcta, ao alcance de todos
os cidadãos, e amplamente divulgada,
como um importante factor de correcção de assimetrias e de promoção da
saúde.
A Educação poro a Saúde surge, pois,
como uma das principais prioridades da

Saúde, neste virar de milénio. Uma prioridade que não pode nem deve ser da
inteira responsabilidade do Estado.
Uma prioridade em que a Sociedade
Civil pode e deve dar um contributo importante.
A Ordem dos lv\édicas, cabe porte da
responsabilidade na implementação do
conceito da Educação para a Saúde,
quer pela acção isolada de cada um
dos seus pares, quer pela acção emtermos dos membros, mas igualmente no
patrocínio e promoção de acções d~ 
nadas à promoção efectiva de uma
política de Educação para a Saúde.
Também a Indústria Farmacêutica deve
assumir as suas responsabilidades e os
seus deveres na promoção de uma
política de Educação para a Saúde,
criando condições para a realizoção de
acções concretas, quer junto de profissionais de saúde, quer junto de outras
classes profissionais interessadas na
área, quer junto da população em geral.
Os "mass" media assumem cada vez
mais uma intervenção fundamental na
educação das populações. Tal condição justifica a sua escolha como população alvo deste projecto.
Assim, o papel da Comunicação Saciai na política de Educação poro a
Saúde é fundamental.

c lo
Também a Organizaçãq Mundial de
Saúde, no seu documento "As Metas
da Saúde poro Todos no Ano 2000"
defende desde logo, a necessidade de
fornecer informação adequada a
profissionais de outros sectores, como
uma das formas de Educação para a
Saúde.
Épois, de acordo com estes princípios,
que a Ordem dos Médicos, a Casa da
Imprensa e a Merk Sharp & Dohme
Lda. decidem, pelo presente protocolo, a realização de um conjunto de
actividades de~nadas à formação e
actualização de profissionais de comunicação social emlermos de saúde.
Pelo presente protocolo, concordam os
três signatários na realização de um
conjunto de cursas, a ministrar a profissionais de comunicação social,
sobre temas gerais de saúde e que
ocorrerão no biénio 1998/1999.
A Ordem dos Médicos garante o
apoio médico e científico à realização
dos referidos cursas.
Éda responsabilidade da Merk Sharp
& Dohme Lda. o seu apoio logístico.
Cabe à Casa da Imprensa a divulgação dos referidos cursos junto dos
orgãos de comunicação social,
nacionais e regionais, e dos profissionais seus associados, assim como, a

obtenção de creditação curricular junto
das entidades competentes.
Pelo presente protocolo, os três signatários concordam na criação de um
sistema informoovo que possibilite aos
profissionais de comunicação social a
obtenção de documentação científica
correcta e actualizada, sempre que
necessária.
É da responsabilidade conjunta da
Ordem dos Médicos e da Merck Sarp
& Dohme Lda. a criação de condições
poro a implementação e desenvolvimento do referido sistema informawo.
É da responsabilidade 'da Casa da
Imprensa a divulgação, junto dos orgãos de comunicação social, nacionais e regionais, e dos seus profissionais, do serviço agora acordado e do
seu modo de funcionamento.
Pelo presente protocolo, decidemos três
signatários a criação de um prémio
anual d~nado a premiar o melhor trabalho sabre temas de saúde publicado
emorgãos de comunicação nacional.
O prémio acima citado terá a sua
primeira edição em 1999 e de~
nar-se-à a premiar o melhor trabalho
publicado em 1998.
O prémio acima citado será atribuído
de acordo com regulamento a acordar, os três signatários. •

AV I S O

CARTA AO MINISTRO DAS FINANÇAS

Ordem Dos Médicos
Secção Regional do Sul
Informa-se os Colegas com inscrição nesta Secção Regional de que
foram criadas novas modalidades de pagamento das respectivas
Quotizações, para maior conveniência de todos. Coexistindo com
os tradicionais modelos, são disponibilizados novos sistemas de Cobrança utilizando os meios informáticos, meios pastais e/ou de leitura óptica. Assim, as formas ora disponíveis são:
1 - Transferência Bancária, que tem funcionado satisfatoriamente, sendo portanto desejável continuar a privilegiar;
2 - Cobrança Postal, nas Estações dos Correios, mediante a apresentação de Talão de Leitura;
3 - Caixas Multibanco, pagamento por digitação do talão de controlo.
4 - Envio de Cheque ou Vale Postal, por carta;
5 - Tesouraria da Secção Regional, por deslocação pessoal ou
de outrem;
Todos estes movimentos poderão ser realizados a partir de qualquer
local do País (Continente e Regiões Autónomas).

Excelência,
AOrdem dos Médicos vem perante Vossa Excelência manifestar asua
indignação pelaexclusão das quotas da Ordem dosMédicos de material dedutível em sede do I.R.S.
Na realidade até há dois anos era aceitenas Repartições de nnanças a
dedução do montante das referidas quotas,mas ultimamente tem sido
recusada essa metodologia.
AOrdem dos Médicos vem Igualmente Insistir na Justiçaque énecessário repôr, com aInclusão de despesas de formação comomatériadedutfvel em sede do I.R.S. para os médicos que estão em dedicação
exclusiva.
Parece-nos profundamente errada esem justificação adiscriminação
que se verifica em relação aos médicos comeste regime de trabalho,Já
que todos têm as mesmas necessidades de formação contínua,Independentemente do regime de trabalho que exercem. Pedimos, no seguimento deste assunto,uma audiência urgente com Vossa Excelência
.de modo aaprofundar odiálogo nesta matéria que reputamos extremamente lmponante.
AProveito aoponunldade para enviar aVossa Excelência os meus melhores cumprimentos, pessoais,de estima egrande consideração.

Rasiklal Ranchhod
Tesoureiro

oPresidente daConselho Nacional Execuuvo da Ordem dosMAdlcos
Prof. CarlosRibeiro
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Ordemd Dia

Transcrevemos otexto de uma notícia saída no "Diário de Coimbra" sobre um encontro de médicos
na Curia ea"Nota de Imprensa" sobre oteor desta e de outras notícias do mesmo enconuo.
O grupo de médicos que se tem
revelado crítico ao desempenho
da actual Ordem dos Médicos
volta a reunir hoje no Curie, para
dar seguimento a uma "inevitável" candidatura a bastonário.
Entretanto, paro o Conselho Regional do Centro, avança já com
nomes de Alberto Seabra (cirurgião no hospital da Figueira da
Foz) e Costa Almeida (cirurgião
no hospital dos Covões), respectivamente primeiro e segundo da
lista candidata.
Santana Maia, ex-bastonário e
um dos dinamizadores desta reu-

nião, disse ao nosso jornal que a
reunião será essencialmente para
discutir e votar os pontos do manifesto já emitido, "um documento
crítico à actual Direcção da Ordem" .
"O nosso manifesto é contra o
Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, não é antiCarlos Ribeiro, nem sobretudo
contra ele, em termos pessoais",
precisou Santana Maia. Lembrando que o Conselho Nacional é um
"orgão colegial", regeitou que o
actual bastonário, Carlos Ribeiro,
seja agora apresentado como a

"origem de todos os males".
"Estão a tentar pendurar o Carlos
Ribeiro", denunciou, numa crítica
a alguns dirigentes da Ordem,
dos quais citou como exemplo o
psiquiatra Reis Marques, que se
candidata à liderança do Conselho Regional do Centro.
Uma candidatura alternativo à Direcção de Carlos Ribeiro, delineado em Fevereiro no Curio, numa
reunião nocional de médicos em
que Santana Maio foi homenogeodo,congrega dirigentes da
Federação Nocional dos Médicos
(FNAM), do Sindicato lndepen-

NOTA DE IMPRENSA
Iniciou-se a 4 de Setembro de 1997 a maior componho de sempre contra os médicos portugueses. Trato-se de uma ocçõo
orquestrada, no mínimo com a passividade do Governo, tendente o denegrir a imagem pública dos Médicos e a enlranquecer a capacidade negocial da Ordem e de outras Organizações Médicas.
O Conselho Nocional Executivo perante o dimensão desta componho, recusou entrar numa im~oçõo do julgamento público feito pelo comunicação social e aguardou e pediu que os instituições próprios tivessem condições de realizar uma justiço
célere e imparcial.
No altura em que o luto contra os médicos estava no auge do intensidade não vi os Sindicatos surgirem o terreiro defendendo os médicos. Pelo contrário, alguns responsáveis sindicais, no próprio dia 4 de Setembro afirmaram no cominucoção
social que reconheciam o existência de mu~os casos de perversidades nas relações Médico/Indústria Formocêutico, o que,
como é habitual, não comprovaram.
Neste período que considero decisivo paro o futuro do Medicino Portuguesa, pautei o minha postura par um sen~do de estado, ev00ndo responder o quaisquer provocações de formo o não criar um dimo de divisão no Classe e agravar o suo
imagem público.
MonWe idên~co silêncio perante inúmeras notícias ultimamente veiculados no comunicação social com o obj~ de denegrirem o minha imagem público.
Respondo hoje porque o Dr. Santana Maio, depois de ter assinado mo is um manifesto com os dirigentes sindicais, atacando-me duma formo deselegante, veio 24 horas depois produzir dedoroções à Agência Luso, invertendo o discurso em
relação à minha actividade no Ordem dos Médicos e dum modo pouco consentâneo com os relações entre Colegas, acabar
por afirmar que são os elementos do Conselho Nocional Executivo e em especial o Dr. Reis Marques que me querem •pendurar".
Repudio tais declarações e afirmo que ao longo deste mandato sempre encontrei no Dr. Reis Marques, nos
Conselhos Regionais do Norte e Centro e no maioria dos membros do Conselho Regional do Sul, uma grande
disponibilidade, responsabilidade e honestidade na forma como se relacionaram comigo. Apenas um grupo minoriiário do Conselho Regional do Sul ligado ao Sindicato Independente dos Médicos, mos provavelmente não a sua
totalidade, tentou obter a paralisação dos estruturas da Ordem dos Médicos, alimentando a comunicação social
com informações confidenciais ou de exclusivo interesse instiiucional.
Habituei-me a r~or a Medicina e o confiar na Classe Médica que ocrediio saber distinguir o essencial do acessório. Neste
caso, o acessório é realmente a perda de tempo com quesnias que visam a promoção pessoal ou servem paro esconder a
impotência crónica de organizações que não cumprem os obj~ para que foram criados, permitindo ainda hoje que os
salários médicos estejam abaixo dos de outros profissionais de saúde.
Enquanto for Bastonário garanto-vos que não vou permitir que se insinuem no vida interno do Ordem.
Eu, Carlos Ribeiro, assumo o to ai responsabilidade tonto nos aspectos positivos como nos eventualmente negativos da minha
actividade na Ordem dos Médicos.
No momento oportuno comunicarei, com rigor, aos médicos, o que penso do passado, do presente e do futuro do Ordem
dos Médicos e con~nuorei a defender a necessidade desta Instituição ser a Caso de todos os Médicos e não a sucursal de
quaisquer organizações médicos.
O Presidente
Prof. Carlos Ribeiro

dente dos Médicos (SIM) e de outros organizações profissionais,
como o Associação dos Médicos
do Carreiro Hospitalar (AMCH).
Santana Maio disse que este
grupo está determinado em promover uma "remodelação total"
na composição dos vários órgãos
dirigentes da Ordem, que designou como "lavagem ao convés".
Assegurou que não farão parte
dos listas deste movimento os dirigentes comprometidos com o acção do Conselho Executivo Nocional liderado por Carlos Ribeiro. "A
não ser pessoas que atempadomente se demarcam desta gestão", adiantou Santana Moia.
Por exemplo, Pedro Nunes, do Direcção Regional do Sul do Ordem
dos Médicos, integro o Comissão
redactorial do manifesto proposto
poro debate no reunião de hoje.
Os outros subscritores do documento são o próprio Santana
Moia, Luís Garcia e Silvo, presidente da AMCH, e Mário Jorge
Neves, presidente do FNAM e do
Sindicato dos Médicos do Zona
Sul. •

Diário de Coimbra de 17/4/98

COMUNICADO
oConselho NaCional ExeCUIIVo da Ordem
dos Médicos tomou conhecimento da
nota de lnlJH'tlnsa do Senhor Bastonálto
em relação a uma enuevlsta do Dr.
santana Mala ao ''Diário de Coimbra" em
11 de Abril de 1998.
Os membros do Conselho Nacional
Executivo repudiam as Insinuações
feitas pelo referido Colega no que
respeita ao seu componamento como
elementos deste órgão. Mais, estra·
nham por não habitual entre Colegas a
linguagem utilizada e que desprestl·
gla aClasse Médica.
AHrmam também que sempre mantl·
veram uma relação cordial, frontal e
de coaperaçio com oBastonário eso·
lldarlzam-se com anota de Imprensa
emitida em 20 de Abril de 1998.
Usboa,30 de Abril de 1998
Pei'O Conselho Nacional Executivo
Dr.Albeno VIlar Queirós

IOTICIAS

Decorreu nos dias 25 e 26 de Março, em Londres,uma reunião
europeia sobre Educação Médica Contínua lEMCJ- Continuing
Medical Education-Make it Works.
Mais importantes que as conclusões hradas foram as
reflexões, que poderão guiar-nos no caminho a seguir,
e que, em curtas palavras vamos referir, embora com
um cunho pessoal.
De um modo geral a EMC é senhda como uma necessidade e a sua organização toma-se imperiosa. Permitirá rentabilizar tempo e recursos, e sobretudo transmitir a confiança e aumentará certamente a qualidade
da medicina prahcada.
A discussão do hpa EMC que se pretende assentar

habitualmente em três modelos-o da actualização, o
da competência e o da obtenção de resu~ados.
Para o primeiro a ufilização de sistemas de créd~o,
para as actividades fomais (congressos ou cursos) ou
informais (realização de trabalhos, publicações, amgos, etc.) poderá revelar-se vantajosa. No caso do
modelo da competência será útil um sistema de avaliação. De referir que, quer a avaliação da EMC, quer
a recemficação, são reje~ados, de um modo global,
em toda a Europa. Para avaliar a EMC pela obtenção

de resu~ados tomam-se necessários estudos mais
aprofundados que de momento não poderão ser generalizados, embora importantes para estudar a
EMC-estudos de custos de terapêutica para o mesmo
efe~o, estudos de morbilidade e mortalidade, etc.
VIVe-se assim um impasse: nem a ace~açõo de um sistema de créd~os é pacífica, e apenas, iria colocar alguma ordem no modelo mais simples da EMC-o da
actualização.
Que passos poderão ser dados para implementar a
EMC? Colocamos à reflexão os seguintes:
?' Considerar que a EMC é necessária.
~ A adesão à EMC vem da natural necessidade de
prestar cuidados médicos cada vez mais qualificados.
:JII Aorganização da EMC é indespensável para melhorar a qualidade e rentabilizar recursos e esforços.
48 Não será objecto de sistemas de avaliação ou
recemficação.
:;e Os sistemas de créd~os a implementar desfinar-se-ão a ajudar os médicos a escolher as acções de formação de EMC, formais ou informais, e não a creditar a sua própria EMC.
ljO Os Colégios irão définir mínimos de EMC para as
várias especialidades.
7' Esses programas facilmente ahngíveis pela maioria
dos profissionais em exerácio, desfinar-se-ão a dar confiança aos médicos aos doentes e não a excluir os médicos que não queiram usufruir de uma EMC organizada.
SOAEMC aumentará a qualidade da medicina prahcada. e
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da Sede Social
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Vai a Ordem dos Médicos proceder à
inauguração da Sede Social de Ponta
Delgada do Conselho da Região
Autónoma dos Açores, no próximo dia
18 de Maio, pelas 14 horas e 30 minutos, na Avenida Antero de Quental,
n°1 7, nesta cidade.
Seguir-se-à a entrega ao distinto e ilustre Médico Açoriano Dr. José Paim de
Bruges da Estrela Rego, da Medalha de
Mérito da Ordem dos Médicos.
Convida mos V. Exa., a hon rar-nos com
a sua esti mada presença nesta cerimónia e no beberete que se seguirá.

CONTENCIOSO

IC DIDES DO CON [19961
Todos as exposições e queixas que são
env1adas à Secção Regional do Norte e
motivam eventual procedimento disciplinar, são remetidos pelo Conselho
Regional (CR) ao Conselho Disciplinar
(CD).

nião de 15/1/98, fazer uma análise das
conclusões dos processos transitados em
julgado e mandar publicar os relatórios
dos casos punidos (embora omitindo as
identificações) assim como uma série de
casos arquivados exemplares.

Depois de finalizados os processos, o
CD informo o CR de qual o decisão final
e notifico os portes interessadas.

Processos que terminaram com

Os casos que se concluem com aplicação de sanções têm motivado a publi cação na Revista de um despacho do CD
em que se anuncia a sanção e se invoca
a fundamentação, citando os artigos do
Código Deontológico que foram violados.
Ao contrário do que se pratica na
Secção Regional do Sul, não tem havido
publicação dos casos que terminam em
arquivamento.
O CR do Norte deliberou na sua reu-

O presente processo disciplinar foi
instaurado ao Senhor Dr. José Manuel
Monteiro Marques, na sequência da participação do Senhor Dr. Joaquim Lopes
Pinheiro, que deu entrada na Ordem dos
Médicos em 12 de Outubro de 1996.

2. Recebida aquela participação, deu-se início à instrução do processo disciplinar e,
tendo em conta a prova produzida, em 2 de
Dezembro de 1997, foi enviado ao arguido
o competente despacho de acusação, no
qual lhe eram imputados os seguintes factos:
a) O Senhor Dr. Joaquim Augusto Lopes
Pinheiro diagnosticou, a uma doente de
quem era medico assistente, após estudo,
"Mucocelo Fronte Etmoidal";

Em resultado dessa deliberação, o CR
do Norte promove a publicação dos textos
adiante reproduzidos, que se referem a
processos terminados no ano de 1996
tendo em vista intuitos meramente pedagógicos.

san~ões

Processo 14/95 - Aplicada uma Censura e uma Suspensão por 5 dias ...... transcrever
Processo 27/95 - Aplicada uma Censura ........ ....... .......... ............. .... ... transcrever
Processo 7/95 - Aplicada uma Advertência ..... .. ............ .... ........... ..... transcrever
Processos que foram arquivados por serem considerados improcedentes (9)

Processo 20/93 ... ... ... ... ............... .......... .. .... ................................. .. transcrever
Processo 15/94 ........ .. .... ............ ...... .... ... ....... ... ... ....... .... .. ............ . transcrever
Processo 31/95 ... .... .... ... ......................................... ...... ...... ........... transcrever
Processo 7/96 .. .. ... .. .. .. .. .. ....... ............. ........... ..... .. .... ... .... .. .......... transcrever
Processos que foram arquivados por haver decisão judicial favorável (3)

Processo 26/95 ................................................. .... .... ... .. .. ... ........... transcrever
Processos que foram arquivados por falta de provas (3)

Processo 16/95 ........ ... .......... .......... ... .. .... ..... ... .. .. ....... ..... .............. transcrever

b) Foi solicitada a colaboração do Senhor
Dr. José Manuel Monteiro Marques, dada
a sua experiência, para o tratamento
cirúrgico da doente, realizado por técnica
endoscópica;
c) Pelo seu interesse, em 9 de Julho de
1994 o caso clínico foi objecto de apre sentação em reunião de ORL, no
Hospital de Guimarães, apresentando-se
como autores da mesma os intervenientes em qualquer das fases do tratamento da doente: Drs. Joaquim Augusto
Lopes Pinheiro, António Avelino Ramalho
Guedes e José Manuel Monteiro Marques;
d) Posteriormente, em Outubro de 1995, o
caso foi apresentado na Sociedade Francesa
de ORL, tendo sido deliberadamente excluí-

do do mesmo, por iniciativa do Senhor Dr.
Monteiro Marques, o nome do Senhor Dr.
Joaquim Augusto Lopes Pinheiro.
Notificado do conteúdo do despacho
de acusação, o arguido, embora já fora
de prazo, apresentou a suo defesa escrita.
Nesta, tece diversas considerações, sendo
certo que, nenhuma delas, infirma qualquer dos factos constantes da acusação.
Resulta do exposto e do mais que se
encontra processualizado, terem resultado
como provados os factos constantes do
despacho de acusação.
Tais factos consubstanciam um comportamento culposo do arguido, violador do
seu dever deontológico de correcção e lealdade para um Colega, previsto no art0 •

107° do Código Deontológico da Ordem
dos Médicos; porém, mesmo que se entenda não ser aplicável esta disposição do
Código Deontológico, o mesmo comportamento constitui infracção ao estatuído do
art0 • 98° do Decreto-Lei n°. 40651, aplicável por força do disposto no art0 • 104° do
actual Estatuto da Ordem dos Médicos.

Em face do exposto, proponho que o
Sr. Dr. José Manuel Monteiro'Marques seja
punido com a pena de censura.

do mesmo disposição, os quais serão substituídos pelo leitura do presente relatório em
reunião do Conselho Disciplinar Regional do
Norte da Ordem dos Médicos.

Nos termos do art0 . 39° do Estatuto
Disciplinar dos Médicos e atenta a clareza
da presente causa, determino a supressão
das formalidades previstas nos n°s. 1 e 2

Porto, 6 de Janeiro de 1998
O Relator

laia lraúJD Corroia

PROCESSO 14/95
O presente processo disciplinar foi instaurado ao Senhor Dr. E na sequência da
participação, constante de fls.4 e seguintes
dos autos, subscrita pelo Coordenador
Médico do Sistema de Verificação de
Incapacidades Permanentes, do Serviço
Sub-Regional do Centro Regional de Segurança Social do Norte.
• Recebida aquela participação, deu-se
início à instrução do processo disciplinar e,
tendo em conta a prova produzida, em 4 de
Dezembro de 1995, foi enviado ao arguido
o competente despacho de acusação, no
qual lhe eram imputados os seguintes factos:
a) ASenhora D. Bfoi convocada para comparecer no dia 3 de Fevereiro de 1995 no
S.V.I.P. (Sistema de Verificação de Incapacidades Permanentes) do Serviço SubRegional de Saúde do Centro Regional de
Segurança Social do Norte.
b) No respectivo processo clínico, foi intro·
duzida, com as restantes e com a mesma
data, uma película de Rx pertencente a
outra utente, Senhora D. C.
c) Esta película de Rx apresenta alterações
ósseas da bacia (hemiatrofia) e do terço
superior do fémur esquerdo (atrofia), o que
implicaria uma diferença notória de comprimento entre os membros inferiores.
d) Para além desta película de Rx, o processo clínico vinha acompanhado de relatórios
médicos, um dos quais elaborado e subscrito pelo arguido Senhor Dr. E, na sua
qualidade de médico ortopedista.
e) Em tal relatório, datado de 4 de No-

vembro de 1994, o arguido certifica o resultado da sua observação clínica à utente B.
Aí refere, nomeadamente, que esta
"Clinicamente apresenta dismetria dos
membros inferiores, com encurtamento do
esquerdo, limitação das mobilidades das
duas ancas e lombar, dores intensas à palpação do segmento lombar e joelho direito.

fj Mais consta do mesmo relatório que "o
estudo radiográfico revela báscula da
bacia, osteoporose, discopatia L5-S 1,
espondidodiscartrose L5-S 1. grau 1"
g) Finalmente, o relatório conclui o
seguinte: "Na minha opinião deve ser-lhe
concedida a reforma".
h) Observada posteriormente no Centro
Regional de Segurança Social pela médica
Senhora D~ O, constactou esta que a
Senhora D. B não apresentava qualquer
dismetria dos membros inferiores, báscula
da bacia, nem desvios evidentes da coluna,
tendo mobilidades conservadas dos troncos
e das articulações dos membros inferiores.
i) Conclui-se do exposto que o Senhor Dr. E,
consciente e culposamente, emitiu e subscreveu um relatório médico falso, com o
objectivo de conseguir que à Senhora D. B
fosse concedida a reforma.
Dentro do prazo que lhe foi fixado,
apresentou o arguido a sua defesa escrita,
na qual alegou o seguinte:
a) No dia 4.11.94, a doente B compareceu à consulta do arguido no Hospital,
fazendo-se acompanhar de uma carta do
seu médico assistente (médico de
família),datada de 4.10.94, que o considerava "com grandes dificuldades de marcho

por dor e assimetria do região do bacio",
solicitando relatório poro submissão a Junto
Médico de Invalidez.
b) Fazia-se acompanhar, também, no
mesmo altura, de duas radiografias: - uma
da bacio e outro do coluna vertebral, com
os respectivos relatórios radiográficos, do
Departamento de lmogiologio do Santo
Coso do Misericórdia , assinados pelo
médico especialista Dr. A.
c) A fidelidade dessas radiografias vinho
devidamente atestada pelo assinatura dos
relatórios radiográficos, com referência
expresso à doente, e pelo corto do médico
de família.
d) Mereciam, assim, todo o fé.
e) Ao examinar o doente, à polpação, apresentava dor e controturo lombar, numa atitude escoliótica e, pelo suo posição de defeso, era visível uma báscula do bacio.

fj Confrontando essa postura com o radiografia, concluiu que o exame se enquadrava com o radiografia e relatório radiográfico e com o corto do colega.
g) Nem outro atitude pessoal podia adoptar, face à corto de recomendação do colega e ao relatório radiográfico, sob peno de
sobre eles formular um juízo de valor negativo, inaptos ou éticomente censuráveis.
h) Ao elaborar o relatório escreveu que "o
estudo radiográfico revelo báscula da
bacio, encurtamento do férmur E, discreto
escoliose lombar, que compenso (não que
confirmo, como por interpretação do letra
do relatório se escreve no ort0 .6° do
acusação) o báscula do bacio, osteoporose,
discopotio L5-S 1, grau 1" e, como tal, era
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de opinião que se justificava a reforma.
i) Ao escrever compensa quis dizer, precisamente, que, na observação clínica a que
procedeu, não era notório o desvio da coluna, mas admitiu a existência de uma atitude
escoliótica pelo quadro doloroso, que a
radiografia confirmava.
j) Só que aconteceu o imponderável: Houve
troca de películas no Departamento de
lmogiologia da Santa Casa da Misericórdia
do ... (carta junta ao processo disciplinar, de
2.11 .95), pelo que as radiografias presentes ao arguido não eram as da doente.
I) Assim, o arguido foi ludibriado, involuntáriamente, por erro de outrém, no seu
exame e, em consequência, fez um relatório
clínico imperfeito, com base em elementos
radiográficos de outra doente.
m) Comprova-se, assim, que o arguido não
actuou com qualquer dolo e a falsidade do
relatório por si elaborado não lhe é
imputável.
n) Poderá questionar-se o facto de não se
ter acautelado no exame que a que procedeu como uma observação mais rigorosa
do doente. Mas, claramente, não lhe era
exigível que desconfiasse de colegas ou da
autenticidade das radiografias.
o) Acresce que a doente é uma mulher de
62 anos de idade e que atingiria a reforma
aos 62 anos e 6 meses (art0 s. 22° e 23° do
DL n°. 329/93, de 25 de Setembro). Não se
justifica, assim, a existência de uma fraude,
e da dimensão da acusação, pois que bastaria aguardar uns meses para que
obtivesse a reforma, em vez da invalidez
que se pretendia pela Junta Médica.
p) Trata-se, em tudo, de um equívoco provocado, involuntáriamente, por troca de
radiografias, a que foi absolutamente alheio.
Esta, que acaba de transcrever-se nas
alíneas do precedente n°. 3, constitui a
argumentação expendida pelo arguido na
sua defesa escrita, em face da qual conclui
pelo arquivamento do presente processo
disciplinar.
As testemunhas arroladas pelo arguido
foram notificadas, através de carta registada com aviso de recepção, para prestarem
declarações no dia 20 de Março de 1996.
A testemunha Dr. F., invocou impedimento

de ordem profissional e solicitou a marcação de nova data, de preferência da
parte da manhã: novamente convocado,
também através de carta registada com
aviso de recepção, para o dia 1Ode Abril
de 1996, às 11.30 horas, não compareceu
nem apresentou qualquer justificação para
a sua falta.
Quanto às restantes testemunhas, o Dr.
G limitiou-se a declarar que apenas sabia o
que lhe havia sido transmitido pelo arguido,
concretamente que tinha sido enganado
por um "falso" Rx, o que o levou a elaborar
um relatório que não correspondia à pessoa certa. Mais declarou ser o Senhor Dr.E
médico trabalhador e interessado.

éticas, a elaboração de um relatório médico falso!

12. não há, assim, qualquer erro induzido
pela troca dos exames de Rx. Na verdade,
das duas uma:
a) Ou o arguido confiou no exame radiológico e não observou a utente, caso em
que não poderia ter subscrito um atestado
médico contendo conclusões resultantes da
sua observação clínica;
b) ou o arguido observou a utente, caso em
que os resultados de tal observação jamais
poderiam ter sido os que ele fez constar do
seu relatório médico.

Por sua vez, o Dr. H para além de considerar o arguido um indivídou calmo,
reservado, correcto e respeitador, declarou
que, após ter consultado o processo clínico,
pode ter hvvido algum excesso de boa-fé
por parte do Senhor Dr.E.

3. Em qualquer das duas assinaladas
situações estamos, claramente, perante um
relatório médico falso, o qual, em termos
práticos, teria como única consequência a
concessão antecipada de forma, independentemente do tempo da antecipação.

Resulta do exposto que as testemunhas
apresentadas pelo arguido, não só não
comprovam mínimamente os argumentos
por ele aduzidos na sua defesa, como, também, em nada contrariam os factos que lhe
foram imputados na acusação. O mesmo
se diga da documentação junta aos autos
pelo arguido.

As alegações apresentadas pelo arguido, ao abrigo do arf. 36° do EstaMo
Disciplinar dos Médicos, nada acrescentam
nem contrariam o que vem de expender-se.

De resto, a argumentação dç> arguido
não é mínimamente consistente. E impossível contrariar a própria evidência: ele afirma, em resultado da sua observação clínica, que a utente apresenta "dismetria dos
membros inferiores, com encurtamento do
esquerdo, limitação das mobilidades das
duas ancas e lombar, dores intensas à palpação do segmento lombar e joelho direito", sendo certo que a observação clínica da
doente em causa nunca poderia conduzir a
tal conclusão.
Aliás, o arguido parece continuar a
ignorar a gravidade da sua actuação, ao
referir no ponto 7° da sua defesa que "nem
outra atitude pessoal podia adoptar, face à
carta de recomendação e ao relatório radiográfico, sob pena de saber eles formular
um juízo de valor negativo, inaptos ou éticamente censuráveis".
Ou seja: para o arguido, uma carta de
recomendação de um colega e um relatório
radiográfico, mesmo que contradigam uma
observação clínica, justificam, por razões
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15 Resulta do exposto terem resultado como provados os factos constantes do
despacho de acusação.

16. Tais factos consubstanciam um comportamento culposo do arguido, violador
dos seus deveres deontológicos, nomeadamente os constantes dos art0 s. 12°, 28°,
74° e 75° do Código Deontológico: porém,
mesmo que se entenda não serem
aplicáveis estas disposições do Código
Deontológico, o mesmo comportamento
constitui infracção ao estatuído nos art0 s.
65°, 74°, 96° e 97° do Decreto-Lei n°.
40651, de 21 de Junho de 1956, aplicáveis
porforça do disposto no art0 . 104° do actual Estatuto da Ordem dos Médicos.
Milita a favor do arguido, como circunstância atenuante, a ausência de antecedentes disciplinares.
Em face do exposto, e do mais que se
encontro processualizado, proponho que o
Senhor Dr. E seja punido com a sanção de
suspensão pelo período de cinco dias úteis.
Porto, 21 de Junho de 1996
O Relator
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