EDITORIAL
J. Germano de Sousa

Em primeiro lugar os doentes!

O

Plenário dos Conselhos Regionais aprovou o Plano de Actividades do Conselho Nacional Executivo para 2004. Na prática trata-se do cumprimento do programa proposto aos
médicos, com medidas que passam pela defesa dos direitos da classe
médica e da qualidade da saúde.
Neste Plano parece-me importante referir alguns aspectos que definem de forma clara os objectivos do CNE e espelham também a
dificuldade em convencer os decisores políticos a implementarem
medidas que poderiam beneficiar claramente os médicos e a saúde
dos portugueses.
Nesse sentido, continuamos a defender uma reforma estruturada
da saúde que dê a primazia aos doentes. É tempo de acabar com
medidas avulsas ou decisões casuísticas que podem resolver pontualmente algumas questões ou esconder insuficiências, mas que a prática dos últimos anos revela serem incapazes de resolver os problemas de fundo que afectam o sector.

É

também importante ter presente que só o reforço do papel
do médico como peça fulcral do sistema de saúde pode ajudar
a aperfeiçoar e a melhorar o sistema de saúde português.
Entende o Conselho Nacional Executivo que é fundamental que o
Governo publique, finalmente, legislação fundamental para garantir
a qualidade da saúde. É o caso da legislação que define o Acto Médico, a Lei Quadro das Convenções ou a questão dos Internatos.
Trata-se de um conjunto de propostas antigas. Há anos que a Ordem dos Médicos vem lutando pela aplicação destas e de outras
medidas. Mas, como já afirmámos noutras ocasiões, o poder político peca muitas vezes por acções tardias ou, em muitos casos, pela
inércia.

A
4

Ordem dos Médicos continuará a defender aquilo que sempre foi e será um dos seus objectivos primordiais: uma melhor saúde para os cidadãos.
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INFORMAÇÃO
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

Plano de Actividades do Conselho
Nacional Executivo para 2004
No cumprimento do Estatuto, são apresentados os princípios
que deverão orientar a actividade do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos os quais serão desempenhados com
eficácia e de acordo com as funções que o Estado lhe atribui.
Como tal e do mesmo modo que nos anos anteriores, os Corpos Directivos vão continuar a defender uma reforma global da
Saúde que valorize a relação médico/doente, exigindo e lutando
para que seja reconhecido ao Médico o papel fundamental que
desempenha na Sociedade Portuguesa e a importância da profissão médica bem como das fundamentais circunstancias éticas e
deontológicas que a envolvem, na certeza porém que acima de
tudo colocaremos o doente, razão de ser da nossa profissão, no
cumprimento estreito do Juramento de Hipócrates que a todos
nos une e obriga.
O Conselho Nacional Executivo vai, assim, desenvolver as seguintes linhas mestras de acção durante o ano de 2004 :
• RELAÇÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
A Ordem dos Médicos vai junto do Ministro da Saúde, continuar
a pugnar pela publicação da legislação, relativamente aos assuntos
já entregues e dos que venham a surgir.

1. ACTO MÉDICO
A Ordem dos Médicos vai continuar a pugnar junto daTutela pela
publicação da legislação e a definição do Acto Médico.

2. REVISÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE INTERNATOS
a. Fusão dos internatos geral e complementar
Após várias negociações com o Ministério da Saúde, a Ordem
dos Médicos aguarda a publicação da Legislação referente aos
Internatos Médicos.

b. Revisão do Decreto Lei n.º 128/92 e Portaria n.º
695/95
A Ordem dos Médicos vai continuar a pugnar pela alteração da
legislação referida de modo a melhorar a formação após a licenciatura com vista à profissionalização e especialização.

3. AUMENTO DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE MEDICINA
GERAL E FAMILIAR PARA 48 MESES
Na sequência da proposta apresentada pelo Colégio da Especialidade e aprovada pelo Conselho Nacional Executivo, exigiremos
da tutela que de imediato seja aprovado a alteração deste internato.

4. LEI QUADRO DAS CONVENÇÕES
Continuar a exigir uma lei quadro das convenções, que devolva e
centre na pessoa do Médico, enquanto profissional de saúde e
independentemente do seu vínculo e funções, o direito de poder
celebrar convenções com o S.N.S. com garantias de estabilidade
e continuidade.

5. LICENCIAMENTOS DE UNIDADES PRIVADAS DE SAÚDE
O Conselho Nacional Executivo continuará, através dos seus representantes nas Comissões Técnicas Nacionais e Comissões de
Verificação Técnica a dar a sua contribuição para a implementação da Legislação publicada sobre licenciamentos.
Após ter exigido a revisão da legislação relativa ao Regime Jurídico do Licenciamento das Clínicas e dos Consultórios Dentários
Privados, vai continuar a exigir ao Ministério da Saúde legislação
que regulamente convenientemente as clínicas com internamento e bloco.

6. ESTATUTO DISCIPLINAR DOS MÉDICOS
O Conselho Nacional Executivo vai continuar a negociar com a
tutela as alterações anteriormente propostas, concretamente ao
art.º 51.º do Decreto Lei n.º 217/94.

7. REDE
SAÚDE

DE

PRESTAÇÃO

DE

CUIDADOS PRIMÁRIOS

DE

Após a publicação da legislação vai a Ordem dos Médicos questionar o Ministro da Saúde sobre a implementação da referida
Rede.

8. REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS
Na sequência da legislação sobre a Rede de Cuidados Continuados, o CNE vai solicitar ao Ministro da Saúde uma audiência a fim
de poder esclarecer algumas dúvidas suscitadas na referida legislação, nomeadamente quanto aos critérios de admissão e alta dos
doentes.

9. ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE.
Após a tomada de posição pública em relação a esta Entidade,
continua a Ordem dos Médicos a aguardar a publicação de Regulamentação da referida Entidade a fim de se poder pronunciar
sobre a mesma.

10. EQUIVALÊNCIA DE GRAUS E CATEGORIAS DENTRO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE ENTRE O SECTOR PÚBLICO E O
PRIVADO.
A Ordem dos Médicos vai pugnar pela equivalência dos graus e
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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INFORMAÇÃO
categorias dentro do Sistema Nacional de Saúde entre o sector
Público e o Privado.

11. CÉDULA PROFISSIONAL
Na sequência da assinatura de um protocolo com uma entidade
bancária vai ser possível durante o ano de 2004 proceder-se à
emissão da nova Cédula Profissional.

12. FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA ORDEM DOS MÉDICOS
a. Fundo de Benefício de Solidariedade
Após a criação do Fundo de Benefício vai o Conselho Nacional
Executivo continuar a desenvolver o Fundo de Solidariedade de
modo a torná-lo cada vez mais eficaz no apoio a Colegas ou
familiares que se encontrem em situação de necessidade.
b. Património do Fundo de Solidariedade
Vai proceder-se a obras de melhoramento no edifício da Rua
António Patrício, em Lisboa pertencente ao Fundo de Solidariedade, no valor aproximadamente de 13.942.54€, com posterior
actualização das rendas e possível arrendamento de 2 andares
vagos.

13. COLÉGIOS DAS ESPECIALIDADES
O Conselho Nacional Executivo vai contar com a contribuição
fundamental dos Colégios para a vida da Ordem e continuar a
criar condições para que a sua acção seja agilizada e mais eficaz.

14. GABINETE DO PRESIDENTE DA ORDEM
No sentido de agilizar o funcionamento do Gabinete, foi decidido
reforçar o quadro de pessoal afecto ao secretariado de apoio ao
Sr. Presidente.

15. CENTRO EDITOR LIVREIRO DA ORDEM DOS MÉDICOS
Na sequência da transferência da propriedade dos títulos «Acta
Médica Portuguesa» e «Revista da Ordem dos Médicos» para o
Celom, esperamos que no ano de 2004 seja, já possível, a obtenção de ganhos operacionais e financeiros preconizados na constituição desta empresa.

16. CONSELHOS NACIONAIS CONSULTIVOS
O CNE vai continuar a apoiar as iniciativas que os referidos Conselhos apresentem, reforçando a sua acção e criando condições
para uma colaboração mais constante com o Conselho Nacional
Executivo.

17. PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO EACOMPANHAMENTO DA
SAÚDE
O Conselho Nacional Executivo vai continuar a apoiar esta estrutura no seio da OM em termos de logistica e secretariado e
solicitar-lhe a elaboração de pareceres de acordo com a finalidade da sua criação.

18. REPRESENTAÇÕES DA ORDEM DOS MÉDICOS EM ORGANIZAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
O CNE vai manter e apoiar todas as representações nos respec-
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tivos organismos nacionais e internacionais, designadamente os
Colegas Ciro Costa, Pedro Nunes e Isabel Caixeiro, respectivamente, Vice-Presidente da U.E.M.S., Vice-Presidente do Comité
Executivo do Comité Permanente dos Médicos Europeus eVice-Presidente da UEMO, bem como todos os colegas que desempenhem funções de chefia nas organizações de que a Ordem faz
parte.
O Conselho Nacional Executivo vai contribuir e apoiar a realização das Reuniões das Secções Especializadas de Medicina Interna
e de Patologia Clínica da UEMS que irão decorrer no nosso país,
durante o ano de 2004.Vai ainda realizar-se em Outubro próximo a reunião da UEMS que terá lugar em Lisboa. Para que a
Ordem possa efectivar estes apoios será necessário reforçar o
secretariado do Departamento Internacional.
Vai naturalmente manter e reforçar a participação no Conselho
Nacional das Profissões Liberais bem como através do Bastonário no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

19. EVENTOS CIENTÍFICOS
A formação médica contínua é um dever ético e deontológico de
cada médico, que deve ser exercida por cada um de forma consciente e livre, apenas condicionada pelo aval técnico e científico
dado pela Ordem aos eventos que integram essa formação. Não
abdicaremos do nosso direito de certificar a qualidade científica
dos eventos relacionados com a formação médica contínua.
A Ordem dos Médicos é hoje a autoridade nacional reconhecida
pelo «European Accreditation Council for Continuous Medical
Education» da União Europeia de Médicos Especialistas, para a
certificação de acções de formação pelo que não aceitará nenhuma interferência ministerial, ou outra, no exercício dessa função.

INFORMAÇÃO
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

Regulamento do Estágio
de Qualificação Profissional
(Aprovado no Plenário dos Conselhos Regionais de 30 de Março de 2004)

Considerando que, nos termos do
disposto na alínea a) do artigo 6.º do
Estatuto da Ordem dos Médicos
(aprovado pelo Decreto-lei n.º 282/
77, de 5 de Julho) a Ordem dos Médicos tem por finalidade essencial
«defender a ética, a deontologia e a
qualificação profissional médicas, a fim
de assegurar e fazer respeitar o direito
dos utentes a uma medicina qualificada»;
Considerando que, nos termos do
disposto na alínea b) do artigo 7.º do
referido Estatuto, para prossecução
dos seus fins a Ordem dos Médicos
deve «criar e dinamizar estruturas que
velem pela ética, pela deontologia e pela
qualificação profissional dos médicos»;
é aprovado o Regulamento do Estágio de Qualificação Profissional que
se regerá nos termos das disposições
seguintes:
Art.º 1.º
O presente regulamento contém as
regras referentes ao estágio de qualificação profissional.
Art.º 2.º
Compete ao Plenário dos Conselhos
Regionais a aprovação do Regulamento do Estágio de Qualificação Profissional, sob proposta do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, ouvido o Conselho Nacional de
Ensino e Educação Médica.
Art.º 3.º
O estágio de qualificação profissional
tem por objectivo habilitar os licenciados em medicina à prática autónoma
da medicina, de modo a que esta seja
desempenhada de forma competente
e responsável, designadamente nas suas
vertentes técnico-científica.

Art.º 4.º
O estágio de qualificação profissional
terá, pelo menos, a duração de 24
meses, com início no mês de Janeiro
de cada ano civil, findo o qual terá lugar a realização de uma prova de avaliação prática e teórica de âmbito nacional, que poderá incluir componentes de avaliação orais e/ou escritas.
a) A médicos com prática profissional
comprovada no estrangeiro, analisados
os respectivos curricula, poderá o
CNEOM e ouvido o CNEEM, propor
a realização de estágios com duração
total inferior a 24 meses em áreas
consideradas indispensáveis para a
habilitação ao Exercício Autónomo da
Medicina.
Art.º 5.º
O Conselho Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos, ouvido o Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica, poderá dispensar, total ou parcialmente, da realização do estágio de qualificação profissional e/ou das provas
referidas no artigo 4.º, os licenciados em
Medicina, por estabelecimento de ensino superior nacional ou estrangeiro,
cujos curricula demonstrem a qualidade científico-técnica, os conhecimentos,
as aptidões e as atitudes necessárias ao
exercício autónomo da Medicina.
Art.º 6.º
As dispensas referidas no artigo anterior deverão ser solicitadas ao Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos, mediante requerimento
a apresentar nas Sedes das Secções das
Secções Regionais da Ordem dos Médicos até ao dia 30 do mês de Outubro do ano anterior àquela a que disser respeito o início do Estágio de
Qualificação Profissional.

Art.º 7.º
As dispensas referidas no artigo 5.º
serão aprovadas anualmente pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos até ao dia 30 do mês de
Novembro do ano anterior àquele a
que disser respeito o inicio do Estágio
de Qualificação Profissional e serão
tornadas públicas, até ao dia 15 de
Dezembro daquele ano, através:
a) da Revista da Ordem dos Médicos
b) de afixação nas Secretarias das Sedes das Secções Regionais
Art.º 8.º
Os programas curriculares do Estágio
de Qualificação Profissional, a listagem
dos serviços idóneos para a sua realização, os critérios de atribuição de
idoneidade daqueles serviços e a natureza das provas de avaliação referidas no artigo anterior serão aprovadas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, mediante
proposta do Conselho Nacional de
Ensino e Educação Médicas e publicados na Revista da Ordem dos Médicos de Dezembro de 2005.
Art.º 9.º
Será atribuída a cédula profissional sem
limitações à prática autónoma da Medicina somente aos médicos aprovados no estágio referido no art.º 4.º e
aos médicos abrangidos pelo art.º 5.º
do presente Regulamento.
Art.º 10.º
O presente regulamento entrará em
vigor 30 dias após a sua publicação na
Revista da Ordem dos Médicos e
abrangerá todos os licenciados em
Medicina que venham a estar regularmente inscritos na Ordem dos Médicos a partir de 1 de Janeiro de 2006.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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INFORMAÇÃO
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Propriedade dos Exames
Complementares de Diagnóstico
Na revista Ordem dos Médicos, Fev.
2004, pág. 6, sob a rubrica acima referenciada, o/os responsáveis pelo
parecer concluem que “...genericamente os exames complementares
de diagnóstico podem ser entregues
aos doentes a que respeitam...”
Sendo médico hospitalar e não homem de leis, permito-me discordar.
Essa conclusão é, no meu humilde
entender, demagógica.
O artigo 77 do Código Deontológico é claro.
O Art.º 74 do Dec-Lei 48358 tam-

bém é explícito “...documentação
clínica dos doentes que hajam pago
o seu internamento”.
Dado que nos Hospitais públicos
não é o doente que paga os exames
a que foi submetido, mas sim o orçamento do Hospital, logo o Hospital será o “proprietário” destes exames.
Reconheço de que este assunto sobre o qual se está a falar não é abstracto. Por detrás da análise ou da
radiografia está um ser humano,
com dor e sofrimento, que é preci-

so respeitar e ajudar, pelo que o
sentido de propriedade não pode
ter um significado literal. No entanto é minha opinião de que Hospital
deverá ficar com o original e a fotocópia ser fornecida ao doente.
Em síntese estou concordante com
o Código Deontológico da Ordem
dos Médicos e em oposição com o
parecer do Conselho Regional do
Sul.
Porto, 27/03/2004
Carlos Centeno da Costa
(C. P. N.º 14.206)

NOTA BREVE
«Analisada a carta do Dr. Carlos Centeno da Costa não
queremos deixar de comentá-la muito sumariamente.
Antes de mais importa sublinhar que não encontramos no
nosso parecer qualquer discrepância com as normas do
Código Deontológico ou do Decreto-Lei n.º 48358, de 27
de Abril de 1968 (Regulamento Geral dos Hospitais).
Com efeito, não se retira da nossa informação a quem devem ser atribuídas as cópias dos exames complementares
de diagnóstico. Na verdade, o parecer vai exclusivamente
no sentido de permitir que os doentes tenham acesso aos
seus exames, ou, dito de outro modo, à parte objectiva do
processo clínico que lhes diz respeito.
Tal como o Código Deontológico admite e este Departamento aceita, os originais poderão ser substituídos por cópia
fiel desses elementos, possibilidade que este Departamento não põe nem nunca pôs em causa.
Não obstante, em nosso entender e sem prejuízo da faculdade acima referida, ao doente deverá ser preferencialmente
entregue o documento original.
A esta conclusão não obsta o carácter “gratuito” ou oneroso dos exames, já que os Hospitais públicos estão integrados no Sistema Nacional de Saúde que é em larga escala
suportado pelos impostos que os contribuintes pagam.»
O Consultor Jurídico da SRS
Paulo Sancho
2004-04-14
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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INFORMAÇÃO
Apresentação pública de um pseudo-estudo científico por parte da Unidade de Missão para os Hospitais SA

Comunicado do Conselho Regional do Sul
«O Ministério da Saúde através da
Unidade de Missão para os Hospitais
SA encenou e levou ao palco no dia 5
de Março 2004 no auditório da Torre
do Tombo, um espectáculo constituído pela apresentação pública de um
pseudo-estudo científico. Tal hipotético trabalho teria como aparente objectivo avaliar a adequação dos internamentos da área médica e cirúrgica
e metodologias empregues no tratamento de algumas patologias. Trata-se
do renascimento com objectivos fáceis
de perceber de uma tentativa
começada e logo abandonada nos anos
oitenta, muito acarinhada pelo Ministério de Leonor Beleza, que, pelos vistos, deixou saudades em alguns
gestores.
Para que os Portugueses não sejam
vitimas de uma mistificação e manobra de marketing demagógica cumpre
ao Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos esclarecer:
O pseudo-estudo apresentado resume-se à comparação dos procedimentos de alguns serviços hospitalares
portugueses com procedimentos definidos num protocolo elaborado num
hospital americano.
Tal protocolo não possui qualquer validação no espaço da União Europeia,
não é reconhecido por qualquer entidade médica reguladora do mencionado espaço geo-político e é desconhecido da Ordem dos Médicos, entidade com tais funções legais em Portugal.
Todas as conclusões do pseudo-estudo mencionado carecem de qualquer
significado pois resultam da comparação entre objectos não comparáveis.
Trata-se de realidades sociais, médicas,
económicas e organizacionais absolutamente diferentes logo impossíveis de
imitar.
A apresentação e divulgação do tal
pseudo-estudo deverá provocar uma
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natural reacção de repulsa por parte
dos Directores de Serviço, Directores Clínicos e de Enfermagem bem
como dos restantes médicos e enfermeiros que nas condições adversas de
financiamento e de gestão habituais
dão o melhor do seu esforço numa
luta incessante para combater a
doença e ajudar os doentes.
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos defende e tem-se

Tal esforço financeiro
de aparente tamanha
inutilidade, (...) só
pode ter uma
explicação:
A preparação das
condições políticas
para criar restrições
aos internamentos
hospitalares baseadas
em decisões de
administradores não
médicos num claro
prejuízo para os
direitos dos doentes.
disponibilizado para a criação de consensos entre especialistas médicos
portugueses, à luz da experiência internacional, adequados à nossa realidade, semelhantes por exemplo ao que
foi feito nos centros de luta anti-cancerosa franceses (sistema S. O. R.).Ape-

sar desta disponibilidade da Ordem
dos Médicos nunca houve da parte dos
responsáveis governamentais qualquer
apoio ou interesse na implementação
deste tipo de trabalhos.
Estranha-se que num contexto de contenção financeira muito dura que implica enormes dívidas à indústria farmacêutica, ausência de pagamento das
remunerações devidas aos médicos e
dificuldades enormes na obtenção dos
meios indispensáveis para tratar os
doentes o Ministério da Saúde tenha
considerado financiável deslocar duzentos gestores a Lisboa e trazer dos
Estados Unidos da América um universitário propositadamente para intervir numa reunião que ocupa parte
de uma manhã.
Tal esforço financeiro de aparente tamanha inutilidade, tal custo político
assumido deliberadamente apesar da
chamada de atenção elaborada por
carta deste Conselho Regional a Sua
Excelência o Senhor Ministro só pode
ter uma explicação:
A preparação das condições políticas
para criar restrições aos internamentos hospitalares baseadas em decisões
de administradores não médicos num
claro prejuízo para os direitos dos
doentes.
O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos consciente desse
risco e da sua obrigação de defender
a qualidade da Medicina e os interesses dos doentes decidiu convidar médicos a trabalhar na qualidade de peritos. Tais peritos estarão disponíveis
para apoio nas acções indeminizatórias cíveis e processos criminais que os
doentes sejam forçados a interpor
contra gestores de Unidades de Saúde em consequência de prejuízos causados pelo aumento do risco decorrente de internamentos e terapêuticas medicamente desajustadas, se tal
se vier a verificar.»

INFORMAÇÃO
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Regime de exclusividade
e prestação de serviços
O Conselho Regional do Sul considera
pertinente divulgar a informação elaborada pelo Departamento Jurídico sobre
o assunto em epígrafe, que a seguir se
transcreve:
«O Dr. J. solicitou um esclarecimento
escrito sobre a seguinte questão:
‘Um médico da carreira hospitalar a trabalhar em regime de exclusividade pode
participar num evento científico patrocinado pela indústria farmacêutica e ser
remunerado por essa prestação de serviços? Que tipo de recibo deve passar?’
Importa, pois, responder às ques-

tões referidas.
De acordo com o disposto no art.º
9.º do D.L. 73/90, de 06.03, os médicos podem auferir rendimentos
provenientes de direitos de autor,
conferências, palestras e cursos breves, sem que tal implique quebra do
regime de dedicação exclusiva.
Naturalmente que os médicos que se encontram submetidos a este regime de trabalho não estão inscritos, para efeitos fiscais, como profissionais independentes, já
que, por regra, apenas auferem rendimentos de trabalho dependente.

Assim, quando são convidados para dar
conferências, palestras ou cursos breves
e estes são remunerados, vêem-se confrontados com a necessidade de emitir
um recibo.
Importa, pois, esclarecer qual o enquadramento fiscal a ser dado a estes rendimentos.
Ora, de acordo com o Código do IRS,
consideramos que os ditos rendimentos
podem ser enquadrados como actos isolados, porquanto não resultam de uma
prática previsível e/ou reiterada e desde
que não representem mais de 50% dos
rendimentos anuais do médico.
O recibo a emitir nestas circunstâncias
não está sujeito a formalidades especiais,
bastando que dele conste a identificação
fiscal do médico que o emite, a identificação fiscal da pessoa/entidade a favor de
quem é passado, a descrição do trabalho
realizado (v.g.‘conferência sobre ...’), bem
como o valor e a referência a tratar-se
de um acto isolado.
De resto, as Repartições de Finanças, bem
como os postos dos serviços fiscais existentes nas Lojas do Cidadão têm alguns
modelos deste tipo de recibos que dispensam aos contribuintes.
De notar que no caso de se tratar de
uma prestação de serviços, a entidade a
quem o recibo é passado está obrigada a
efectuar retenção na fonte do IRS correspondente.
Por outro lado, tratando-se de actividade
sujeita a IVA, deve o médico liquidar este
imposto, à taxa em vigor, ficando obrigado a proceder à entrega do respectivo
valor na tesouraria da Fazenda Pública
até ao último dia do mês seguinte ao da
emissão do recibo.
Refira-se que no apuramento do rendimento tributável do acto isolado são tidas
em conta as despesas comprovadamente efectuadas para a sua obtenção, não
sendo aqui aplicável o regime simplificado de tributação.»
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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Plenário dos Conselhos R

O Plenário dos Conselhos Regionais reuniu em
sessão ordinária no passado dia 30 de Março,
na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa, tendo a mesa sido constituída por Germano de
Sousa, Presidente da Ordem dos Médicos,
Moreira de Silva, da Secção Regional do Norte,
Cristina Oliveira, da Secção Regional do Centro e João de Deus, da Secção Regional do Sul.

No Plenário dos Conselhos Regionais foi apreciado o Relatório de Actividades e Contas do Conselho Nacional Executivo
referente ao ano de 2003, tendo os mesmos sido aprovados
por unanimidade pelos representantes dos Conselhos Regionais presentes neste plenário. O Relatório de Actividades incidiu
sobre as acções e contactos com a Tutela desenvolvidos pelo
Conselho Nacional Executivo relativamente ao Acto Médico,
revisão da legislação sobre internatos, licenciamento de Unidades Privadas de Saúde, legislação sobre receita médica, estatuto disciplinar dos médicos, equivalência de graus e categori-
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as dentro do Sistema Nacional de Saúde entre o sector público e o privado, Entidade Reguladora da Saúde, hospitais universitários, entre outras matérias.
Foram aprovadas as alterações aos artigos 123 e 124
do Código Deontológico da OM, relativos a Contratos
com estabelecimentos de Cuidados Médicos, alterações
essas que publicámos na edição da Revista da Ordem
dos Médicos de Março.
Os representantes dos Conselhos Regionais da Ordem
dos Médicos presentes neste plenário fizeram uma aná-
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lise e reflexão conjuntas sobre a actual situação da saúde e as perspectivas para o futuro. Durante esse debate, reflectiu-se, nomeadamente, sobre o papel da Ordem dos Médicos no futuro da saúde, os Hospitais SA e
a implementação da legislação sobre Rede de Cuidados
Primários de Saúde (D.L. nº 60/2003).
Da ordem de trabalhos deste plenário fez ainda parte a
apreciação e aprovação do Plano de Actividades do Conselho Nacional Executivo para 2004, que se publica nesta
edição na rubrica Informação.
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O médico diante do sofrimento
O Ciclo de Conversas de Bioética organizado pela
Associação de Estudantes e pelo Departamento
de Deontologia, Bioética e Direito Médico ambos
da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa,
abordou no mês de Abril o tema «O médico
diante do sofrimento», numa conferência
proferida por Silvério Marques, hematologista no
Instituto Português de Oncologia em Lisboa.
Nuno Ferreira, da Associação de Estudantes, iniciou a conferência referindo que a actuação e envolvência
do médico perante o sofrimento dos
seus doentes é um «tema central no
exercício da medicina», tema esse
«que contém em si duas perspectivas: a do doente que efectivamente
sofre e a do médico que tem que lidar com um indivíduo que sofre». A
necessidade de reflectir sobre as várias implicações de uma questão que
«tem repercussões até na própria
forma de viver» do doente e que se
reflecte «em todas as suas vivências,
quer a nível pessoal quer a nível profissional», foi o ponto de partida para
a escolha de Silvério Marques como
prelector desta conversa: Nuno
Ferreira agradeceu a aceitação do
convite por parte do orador, «pessoa que sempre nos habituou a uma
reflexão bastante profunda sobre as

várias dimensões envolvidas em cada
problema», e passou a palavra a Diogo
Pais, que esteve nesta conferência em
representação do director do Departamento de Deontologia, Bioética e
Direito Médico.Após uma breve apresentação em que referiu que Silvério
Marques é «hematologista no Instituto Português de Oncologia (IPO)
em Lisboa, tem o grau de chefe de
serviço, é chefe da Unidade de Apoio
Domiciliário, membro do Centro de
estudos de Filosofia da Medicina no
IPO, professor auxiliar na Faculdade
de medicina de Lisboa e também na
Universidade da Beira Interior onde
lecciona a disciplina de arte da medicina» e que «foi membro de comissões de ética, sendo actualmente
membro do Conselho Médico-legal»,
Diogo Pais agradeceu em nome do
Departamento de Deontologia, no
qual é professor, a presença do conferencista.
Ao longo da sua apresentação, Silvério
Marques dissecou o tema «O médico diante do sofrimento» elaborando uma análise das fases da evolução
da medicina centradas no conceito de
dor e sofrimento, desde a medicina
empírica à medicina científica, com
especial incidência na medicina
hipocrática, helenística e galénica. Fazendo referências a algumas das heranças deixadas tanto pela escola
empírica como pelas escolas médico-

-filosóficas da Antiga Grécia, Silvério
Marques realçou o valor de todos
esses contributos do passado para o
entendimento da medicina actual,
designando-as como «escolas de pensamento médico racionais e, para o
seu tempo, cientificas».
Mais do que enunciar axiomas, Silvério
Marques abriu caminho à reflexão ao
referir-se à «incerteza perante a existência», aos limites indefinidos da condição humana, aos direitos de quem
sofre e àquilo a que apelidou de «uma
legítima arrogância da medicina». Esta
«arrogância» tem, como referiu o orador, raízes histórias que fundamentam
a sua legitimidade: «é uma atitude de
alguma arrogância quando consideramos que nós é que sabemos de medicina, e que nós é que sabemos do
ser humano. Mas há toda uma história da profissão dos médicos que le-

«A vida é breve, a arte
longa, a oportunidade
fugaz, a experiência incerta, a crise difícil. O médico
deve estar preparado para
fazer o que deve e também
para assegurar a cooperação do paciente, dos
familiares e dos de fora»
Hipócrates
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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gitima de alguma forma esta postura,
comparativamente com as medicinas
ligadas à religião ou às ditas medicinas complementares». Referindo que
considera esta arrogância lícita,
Silvério Marques, justifica «uma boa
parte da nossa prática tem muito mais
a ver com a arte, com a sabedoria
dos agentes do que propriamente
com a ciência». «A medicina
hipocrática nasceu numa cultura onde
o combate de ideias era muito importante e o confronto de teorias
cientificas, de teorias médicas, dava-se na praça pública. Estes textos
hipocráticos são registos escritos de
discussões públicas, como uma boa
parte da filosofia antiga. E as pessoas
que venciam essas discussões eram
admiradas enquanto tal e ganhavam
uma autoridade muito grande: pela
força dos seus argumentos, pela defesa da sua posição e pela lógica dos
seus raciocínios. A medicina herdou
uma tradição de poder que considero que temos. O que quero dizer é
que temos esse poder justa e injustamente, mas é preciso reconhecer que
o temos. Um exemplo actual extremo é o da chamada evidence based
medicine, que surge também como
sendo a única fonte de objectividade
cientifica. Mas isto é altamente
questionável em muitas situações
como, aliás, os próprios fundadores
diziam. Mas há todo um trabalho de
investigação biológica e clínica que
ninguém mais fez. E portanto há uma
certa legitimidade nesta postura. Isto
não quer dizer que a Sociedade tenha sempre que dizer que temos toda
a razão ou que somos deuses. Mas é
preciso reconhecer que há uma certa legitimidade para uma posição profissional privilegiada.»

A relação entre corpo
e experiência do corpo
Sendo hematologista e chefe da
Unidade de Apoio Domiciliário no
IPO, a experiência da dor e do sofrimento é necessariamente algo
marcante e sempre muito presente para Silvério Marques, quer
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como profissional, quer como pessoa, razão pela qual ao longo da sua
intervenção as questões ligadas aos
cuidados paliativos e à melhoria da
qualidade de vida dos doentes terminais
foram
assuntos
omnipresentes. «A dor continua a
ser o principal e mais importante
sintoma do cancro». «Se há um lugar próprio da experiência da dor,
da doença, da perda e da separação, é a dimensão psicológica». O
não prolongamento do sofrimento
e a preparação para a morte, «factores que têm a ver com o não
abandono, a presença, a palavra, o
toque, etc.», foram referidos como
essenciais numa boa relação de um
médico perante o doente terminal.
Falando sobre o conceito de dor
na medicina ao longo dos séculos,
o orador explicitou: «em quase
todas as sociedades o conceito de
doença é idêntico ao conceito de
mal, o que significa que há um elemento religioso intrínseco não apenas à doença como às práticas que
foram criadas pelas sociedades para
combater a doença.» Um elemento religioso que considera «perturbante» e que ainda está presente
na nossa linguagem.
Sobre o corpo e a experiência do
corpo, referiu «muito do que hoje
se diz sobre a experiência do corpo, sobre a consciência do corpo,
é, de facto, medicina galénica actualizada».
As definições de medicina de Aristóteles, Platão, Galeno e Hipócrates mereceram especial referência
por parte de Silvério Marques, nomeadamente o texto hipocrático
intitulado «Da medicina antiga».
«Neste texto Hipócrates condena
os seus antepassados que praticavam medicina pré-socrática. (...)
Pondo como critério central da
medida em medicina aquilo que ele
chamou a sensação de dor: não há
nada a ter em conta a não ser a
sensação de dor. E a sensação de
dor tem a ver com a resposta a uma
pergunta muito simples que nós fazemos com grande frequência aos

Fredo, o de la Belleza
de Platão
Excerto do diálogo Fredo, o de la
Belleza do filósofo Platão, em que
Sócrates menciona o médico Hipócrates:
Sócrates - A ciência médica tem,
de certo modo, o mesmo carácter da retórica.
Fedro - Como assim?
Sócrates - Em ambas é preciso
analisar uma natureza: a do corpo
numa, a da alma na outra, se se
quer recorrer não somente a uma
rotina e a uma prática, mas a uma
técnica, para ministrar ao corpo
remédios e alimentos e produzir
assim, nele, a saúde e a força; e
para a alma, ideias e ocupações justas para lhe transmitir a convicção e a virtude que são desejáveis.
Fedro – Pelo menos, Sócrates, é
verosímil que assim seja.
Sócrates - E a natureza da alma,
crês que é possível compreendê-la dignamente sem a natureza do
todo?
Fedro - A acreditarmos em Hipócrates, o discípulo de Asclepíades, nem sequer a do corpo pode
ser entendida se não se seguir esse
método.
Sócrates - Ele tem razão, meu
amigo, ao dizer isso. É preciso, portanto, examinar o argumento em
relação às palavras de Hipócrates
e verificar se os argumentos se
harmonizam.

ACTUALIDADE

Da Medicina Antiga,
de Hipócrates
Excerto do texto Da Medicina Antiga, constante dos tratados hipocráticos, onde se
procura destrinçar filosofia de medicina:
«Os que pretenderam falar ou escrever
sobre a medicina baseando sua explicação em postulados como o ‘quente e o
frio’, o ‘húmido e o seco’ ou qualquer outro que lhes agrade, cometem erros de
vulto em muitas de suas afirmações por
querer reduzir ao mínimo a causa das
doenças e da morte do homem, atribuindo a todas a mesma origem, com base em
um ou dois postulados. São, entretanto,
mais censuráveis porque erram naquilo
que é uma arte real, de que todos se servem em momentos cruciais e pela qual os
bons praticantes e profissionais são tidos
em grande estima.Alguns profissionais são
maus, outros muito bons; não seria esse o
caso se a arte da medicina não existisse
de nenhum modo e não fosse objecto de
qualquer investigação e descoberta, caso
em que todos os médicos seriam igualmente inábeis e ignorantes e tudo o que
se relaciona com a doença seria governado pelo acaso. (...) A medicina tem tudo o
que necessita para ser uma arte, e descobriu um ponto de partida e um método
com o qual se conseguiu através dos anos
muitas e valiosas descobertas. E as demais
irão sendo obtidas no futuro, se aquele
que está capacitado e conhece o que já
foi descoberto parte daí em sua investigação. (...) Sendo tal a precisão requerida pela
arte, é difícil que ela alcance em todos os
casos a máxima exactidão. Muitas áreas
da medicina, porém, atingiram esse grau
de precisão, e delas falarei mais tarde. O
que afirmo, portanto, é que não devemos
rejeitar a antiga arte como não existente,
com o pretexto de que seu método de investigação é falho, apenas porque ela não
atingiu a exactidão em cada detalhe. Acredito muito mais que, por ter sido capaz de
elevar-se da ignorância profunda à exactidão quase perfeita por meio do raciocínio,
temos de admirar suas descobertas como
o resultado da investigação bem e correctamente conduzida, e não do acaso.»

doentes: ‘como se sente?’. O tipo
de resposta que se obtém remete
directamente para a experiência do
corpo, para a vivência dos seus próprios órgãos, ou das representações mentais que deles tem o doente».
Referindo-se ao médico e filósofo
português Francisco Sanches, cujo
pensamento é muitas vezes apontado como precursor da crítica
cartesiana e do experimentalismo
de Bacon, Silvério Marques explicou que o mesmo defendia que «o
médico para saber tratar um doente, para saber o que é uma dor
de dentes ou uma dor de cabeça,
tem que ter essas experiências. Se
não as tiver não sabe o que é, não
as podendo tratar».
Mas como pensar a dor e o sofrimento? Talvez tendo em conta «as
expressões, as manifestações e os
sintomas, mas, ao mesmo tempo,
tentando teorizar o que se está a
passar». Esta abordagem visa uma
compreensão que deve englobar
não só as experiências do doente
mas também as manifestações da
família. «A relação entre corpo e
experiência do corpo é uma relação extraordinariamente complexa», e segundo o orador os médicos estão mal preparados para a
perceber pois pensam muitas vezes o corpo apenas de um ponto
de vista biológico, apenas com base
em células, tecidos, doenças, etc. «A
perspectiva que interessa é a das
vivências na primeira pessoa, à qual
por comunicação, empatia e interrogação poderemos eventualmente ter acesso. Mas este será sempre um acesso imperfeito». Ter-se-á, então, que pensar o corpo através de sintomas ou manifestações
subjectivas, «algo que é estranho a
qualquer evidência, que não é uma
coisa que esteja exposta no exterior ; é algo fundamentalmente
afectivo, interior». A experiência da
dor não é, portanto, algo objectivo.
Sobre as definições de medicina,
enquanto Galleno afirma que esta

é a ciência dos estados de saúde,
dos estados mórbidos e dos neutros, Bacon refere que as três partes da medicina são conservação da
saúde, a cura das doenças e o prolongamento da vida. «Bacon falou-nos da eutanásia pela primeira vez
mas num contexto em que eutanásia é a morte do sofrimento e não
no contexto de hoje».

«Uma cultura de
mentira»
Várias questões se colocam aos
médicos quando estão perante um
doente terminal: como dar más notícias?, como não mentir ao doente?, como é que, ao mesmo tempo,

O Banquete,
de Platão
Excerto do texto O Banquete,
um famoso diálogo de Platão,
onde intervém o médico ateniense Erixímaco:
«Começarei pela medicina a minha fala, afim de que também
homenageemos a arte. A natureza dos corpos, com efeito,
comporta esse duplo amor; o
sadio e o mórbido são cada um
reconhecidamente um estado
diverso e dessemelhante, e o
dessemelhante deseja e ama o
dessemelhante (...) É de facto
preciso ser capaz de fazer com
que os elementos mais hostis no
corpo fiquem amigos e se amem
mutuamente. Ora, os mais hostis são os mais opostos, como o
frio ao quente, o amargo ao
doce, o seco ao húmido, e todas as coisas desse tipo; foi por
ter entre elas suscitado amor e
concórdia que o nosso ancestral Asclépio, como dizem estes
poetas aqui, e eu acredito, constituiu a nossa arte (...)»
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se consegue não agredir o doente
quando não está preparado para
saber toda a verdade?, como respeitar a dor dos doentes?, como
não impor os nossos valores?,
como não nos deixar-mos seduzir
pelas conversas da família? A estas
questões Silvério Marques responde da seguinte forma: «a relação
médico-doente tem que ser uma
experiência de respeito pela autonomia de cada um. Tem que existir
um consentimento esclarecido ou
informado». Quando estamos no
âmbito de doenças terminais, «é
preciso, numa fase relativamente
precoce no tratamento destas doenças, abordar frontalmente com o
doente os problemas que se vão
colocar daí a seis meses ou um ano,
para que eles possam discutir essas questões consigo próprios e
com os seus familiares e amigos».
Mas Silvério Marques considera que
«os médicos são muitas vezes avessos a fornecer uma informação
completa e absolutamente verda-

deira aos doentes». Salientando que
não existe uma pedagogia nesse
sentido, o orador conclui, «é muito difícil fazê-lo e temos um longo
caminho a percorrer. Eu diria que
50% dos doentes do Instituto de
Oncologia não sabem o diagnóstico e mais de 50% não sabem o
prognóstico. Isto é verdadeiramente tenebroso porque a maior parte desses doentes morre do seu
cancro, acabando por morrer abandonada do ponto de vista psicológico ou pelo menos mal acompanhada. É muito difícil acompanhar
estes doentes se não temos uma
relação verdadeira com eles. Nós
médicos, profissionais de saúde em
geral, nós comunidade, vivemos
numa cultura de mentira. Se o doente expressar que não quer ser
informado deve ser respeitado, mas
se for um familiar já não é assim.
São situações dramáticas mas proceder de outra forma levanta questões éticas e atenta contra a lei».
«Ainda mantemos o culto da mentira piedosa que, na maior parte
dos casos, em vez de dar alívio ao
doente, aumenta o seu sofrimento».
Considerando essencial a destrinça entre tratar a doença e tratar o
doente, algo muitas vezes difícil

num contexto de urgência, refere
que essa diferenciação é «do ponto de vista da boa prática, muito
importante». Reconhecendo as dificuldades inerentes ao «lidar com
os outros, particularmente com a
pessoa doente, e muito especialmente com as pessoas que têm doenças terminais», Silvério Marques
relembra que «podemos fazer muito pelas pessoas nessa fase. Ao ler
os extensos tratados de cuidados
paliativos ingleses, ficamos com a
noção da dimensão da nossa ignorância. Em Portugal há muito poucas pessoas com formação adequada nesta área. Temos quatro centros de cuidados paliativos no nosso país: o do IPO de Coimbra, o
mais recente, uma boa unidade que
foi a pioneira no Fundão, o Instituto de Oncologia do Porto, uma unidade muito bem equipada e com
excelentes profissionais, e o Centro de saúde de Odivelas, que também tem uma equipa muito boa».
Mas muito mais há para fazer numa
área em que o sofrimento está
sempre presente. Silvério Marques
não quis, contudo, deixar de realçar que ligada à experiência do sofrimento, há a experiência da alegria que podemos dar uns aos outros, a experiência dos afectos.

«Se tirarmos as coisas que existem em nós, ou originam
em nós, então de toda a espécie de entendimento
(cognitio) o de maior confiança é o que ocorre por meio
dos sentidos, e o de menos confiança é o que ocorre
como resultado de argumentação. Porque o último não
é realmente entendimento, mas mero palpite, dúvida,
suposição e conjectura. Daí, mais uma vez se segue
o resultado que o conhecimento científico (scientia) não
é o que se ganha por silogismo e divisões e categorias
e outras operações mentais de semelhante espécie; mas
se fosse possível que, da mesma maneira que podemos
perceber as qualidades externas das coisas de alguma
maneira por meio da sensação, então poderíamos
verdadeiramente dizer que sabemos. Mas ninguém,
tanto quanto eu sei, foi alguma vez capaz de conseguir
isso. Portanto, não sabemos nada» – Francisco Sanches
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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DISCIPLINA
Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Salvaguardar a imagem dos médicos
Freire de Andrade
Presidente do Conselho Disciplinar SRS
Processo Disciplinar n.º 27/2000
RELATÓRIO FINAL
1. No dia 16.12.03 o Conselho Disciplinar Regional do Sul da
Ordem dos Médicos proferiu despacho de acusação contra a
médica Dra. M.
2. A acusação baseou-se, fundamentalmente, nos factos considerados provados no processo-crime que correu os seus trâmites no 1.º Juízo Criminal de Lisboa, cuja sentença vamos transcrever seguidamente:
3. No dia 23 de Dezembro de 1999, cerca das 19h, a arguida
estacionou o seu veículo automóvel ligeiro de passageiros, matrícula (...), na Av. 5 de Outubro, em Lisboa, em segunda fila, na faixa
de rodagem, de forma a impedir a saída de outros veículos que
aí se encontravam devidamente estacionados em espinha,designadamente o veículo automóvel pertencente ao assistente Sr. S.
4. Quando o assistente terminou as compras que havia feito em
estabelecimento sito naquele local e regressou ao seu veículo
automóvel, ficou impedido de retirar este do estacionamento,
pelo facto de a arguida haver abandonado o seu veículo automóvel da forma acima referida.
5. Então, depois de buzinar durante cerca de 20 minutos para
chamar a atenção do condutor do veículo automóvel matrícula
(...), sem obter qualquer resposta e sem que a arguida aparecesse, alguns populares que passavam por ali casualmente, testemunhas nos autos e outros residentes na zona, aproximaram-se e procuraram ajudar o Sr. S, tendo um deles acabado por
solicitar a ajuda policial através do 112, para evitar também a
continuação do ruído provocado pelo som da buzina.
6. Entretanto a arguida regressou ao local, antes da chegada da
polícia, entrou na sua viatura, pôs a chave na ignição e preparava-se para se ir embora, sem dirigir a palavra a nenhum dos
presentes no local e sem dar qualquer explicação ou pedido de
desculpas ao assistente.
7.Ao aperceber-se das intenções da arguida, o assistente pediu-lhe para não sair do local, a fim de ser identificada pela autoridade policial que já havia sido chamada, tendo a arguida respondido em tom de enfado que «tinha que se ir embora porque
estava com muita pressa».
8. Nessa altura, ao constatar que a arguida não ligava ao seu
pedido e fazia tenção de abandonar o local e prosseguir a sua
marcha ao volante do seu veículo, o assistente colocou-se à
frente desse veículo, para dessa forma a impedir de arrancar.
9. Não obstante essa atitude do assistente, a arguida pôs o carro em andamento, primeiro lentamente, percorrendo cerca de
meio metro, à medida que o assistente ia recuando, para que a
arguida parasse a viatura automóvel, o que não sucedeu, tendo

continuado a avançar.
10. Desse modo, acabou por embater com a parte frontal daquela viatura nas pernas do assistente, provocando a queda deste sobre o capôt, ao mesmo tempo que a viatura ganhava velocidade e prosseguia a sua marcha na Av. 5 de Outubro, em
Lisboa, no sentido Norte-Sul, a uma velocidade não concretamente apurada mas suficientemente elevada para tornar perigosa a queda do assistente se largasse a viatura.
11. O veículo conduzido pela arguida, percorreu assim cerca de
600 metros daquela Avenida, com o assistente sobre o capôt
que se agarrou ao mesmo com ambas as mãos para não cair,
com a deslocação e velocidade imprimida à viatura e só parou
em frente do supermercado Pingo Doce, porque outro veículo
automóvel se colocou à sua frente, para pôr fim aquela situação.
12. Quando parou a sua viatura e saiu da mesma, a arguida
dirigindo-se ao assistente, na frente de vários populares e curiosos que logo ali se reuniram, disse-lhe em alto e bom som, que
ele «era mentalmente desequilibrado, que ela era médica e arranjaria forma de o sujeitar a um exame psiquiátrico para comprovar esse desequilíbrio» e também que «não vales nada, só
tens é altura» e «era bem feito que você tivesse SIDA».
13. Ao proferir essas expressões, ao assistente, em plena via
pública e na presença de terceiros, a arguida actuou com plena
consciência de que as mesmas eram idóneas a lesar a honra e
consideração social do destinatário daquelas e quis proferir as
mesmas com esse propósito.
14. Com a sua descrita conduta, a arguida, causou directa e
necessariamente, nas zonas do corpo do ofendido atingidas,
nomeadamente nos membros inferiores, dores e lesões, pelas
quais teve de receber tratamento no Hospital Curry Cabral, as
quais lhe determinaram um período de três dias de doença,
todos com incapacidade para o trabalho, conforme resulta do
auto de exame directo (...).
15.A assistência médica que recebeu naquele Hospital, em consequência directa e necessária da conduta da arguida, importou
um custo de 42.066$00, que ainda não se mostra pago, conforme documentos juntos ao autos a Fls. 143 e 153 a 156, (...).
16. A arguida estacionou o seu veículo na faixa de rodagem em
lugar impróprio para o efeito, atrás do veículo do ofendido que
estava devidamente estacionado, impedindo totalmente a sua
saída conforme o acima descrito e posteriormente colocou o
seu veículo automóvel em andamento, com um peão à sua frente, sabendo que necessariamente colocava em perigo a integridade física deste, agindo com desrespeito pelas obrigações impostas pelo C. E., nesta matéria.
17. Em consequência directa e necessária das expressões proferidas pela arguida, acima referidas, na via pública e perante várias
pessoas, foi criado um ambiente de suspeição e de calúnia do
assistente, que lhe causaram incómodos e uma profunda mágoa
pela falsidade dos mesmos.
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18. Em consequência da conduta acima descrita, o assistente
que tinha na data dos factos 29 anos e era engenheiro do ambiente, (...) sentiu-se humilhado e ferido na sua dignidade pessoal,
na sua honra e consideração.
19.A arguida agiu livre, voluntariamente e conscientemente, com
o propósito de molestar fisicamente o assistente como molestou querendo causar-lhe as lesões supra mencionadas e actuou
bem sabendo proibida por lei a sua conduta.
20. Com a sua conduta acima descrita e dada como aprovada, a
arguida quis molestar fisicamente como molestou o ofendido e
agiu bem sabendo proibida por lei a sua conduta. Preencheu
assim subjectiva e objectivamente o tipo do crime de ofensas
corporais simples p. p. no art.º 143.º/1 do C. P. em vigor, que
cometeu em autoria material e na forma consumada.
21. Por outro lado, o tipo objectivo do crime de injúria p.p. no
art.º 181º/1 do C. P., consiste na imputação de factos ou na
formulação de juízos de valor expressos através das palavras, de
gestos, imagens ou de qualquer outro meio de expressão, feita
directamente a alguém, ofensivos da honra e consideração dessa mesma pessoa, destinatário desses factos ou palavras.
22. Tudo visto, podemos concluir que no caso presente, tendo
em atenção o grau social e cultural dos intervenientes, pertencentes a um meio social onde as expressões proferidas pela
arguida tem em si um conteúdo desvalorativo e um significado
desonroso e vergonhoso para um cidadão do sexo masculino
de 29 anos e considerando ainda a circunstância de as mesmas
terem sido proferidas na via pública em alto e bom som, dúvidas
não subsistem de que a arguida preencheu também com a sua
conduta acima descrita, o tipo objectivo e subjectivo do crime
p.p. pelo art.º 181.º/1 do C. P.
(estivemos a transcrever trechos da sentença de 1º. Juízo Criminal de Lisboa, que é do conhecimento da arguida e que fez
parte integrante deste Despacho de Acusação).
23. Pelos seus crimes condenou o Tribunal a arguida, em cúmulo
jurídico, na pena única de 195 dias de multa à taxa diária de 2€.
24. Pelas contra-ordenações que praticou, condenou o Tribunal
a arguida, em cúmulo jurídico, na coima única de 299 Euros e 28
Cêntimos.
25. Pelos danos morais que causou ao participante, condenou o
Tribunal a arguida no pagamento de uma indemnização de
498,80€.
26. Finalmente, foi a arguida condenada a pagar ao Hospital de
Curry Cabral a quantia de 48.082$00, acrescida de juros de
mora, correspondente ao custo dos cuidados médicos que ali
foram praticados ao participante.
27. Atendendo a estes factos, decidiu o Conselho Disciplinar
Regional do Sul proferir despacho de acusação contra a arguida
por considerar que esta tinha violado os artigos 12 e 47 do
Código Deontológico.
28. Notificada para apresentar a sua defesa, a arguida veio declarar o seguinte – e passamos a transcrever.
a) Tendo decorrido mais de quatro anos, o procedimento disciplinar deve ter-se por prescrito - o que expressamente se invoca para todos os efeitos de direito, com base no disposto pelos
Art.os 9.° do E. O. M. e 118.°/1/d) do Código Penal; b) Arguida foi
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julgada e condenada em Tribunal; c) Todavia, o Tribunal da Relação de Lisboa revogou a decisão no tocante às contra-ordenações; d) Está paga a despesa hospitalar; e) Nas circunstâncias dos autos, a Requerente, ao chegar ao seu veículo, sentiu-se profundamente atemorizada pela hostilidade do queixoso e
de várias pessoas que a ele se juntaram a invectivar a
Respondente; f) Apenas quis sair do local e não ser molestada;
g) Quando iniciava a marcha, o Queixoso atirou-se para cima
do capot do veículo da arguida. Não tinha o direito de o fazer!;
h) Dois populares seguiram-na de bicicleta; i) A Arguida continuou a marcha com receio de ser molestada: j) A Arguida não
disse quaisquer das palavras que lhe vêm imputadas no n.° 10
do libelo acusatório; l) No Posto da P. S. P. porque o queixoso se
queixava de dores nas pernas, a Respondente disse que era
médica e poderia observá-lo; m) O que lhe valeu ser vaiada e
insultada; n) O Queixoso juntou um conjunto de pessoas que
aderiram à tese dele e fariam o que fosse preciso para atingir a
Respondente; o) A Respondente não invocou a sua condição de
médica senão para prestar o auxílio possível – o que torna esta
acusação insustentável; p) Esta acusação é infundada e sempre
deveria improceder, se não estivesse prescrita, como está.
(estivemos a transcrever trechos da defesa da arguida)
29.Tomando posição, considera o relator do presente processo
que esta defesa não é convincente.
30. É certo que a arguida nega certos factos que lhe são imputados, mas o facto é que eles foram considerados provados, não
só pelo juiz do 1.º Juízo Criminal de Lisboa, como também
pelos juizes do Tribunal da Relação de Lisboa, sendo de salientar
que a arguida não apresentou qualquer prova nova nem indicou
qualquer testemunha que pudessem rebater os factos narrados
na acusação.
31.A arguida veio também invocar a prescrição das suas infracções, mas não tem razão porque, constituindo a sua infracção
simultaneamente crime de ofensas corporais simples, previsto e
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punido no artigo 143 n.º 1 do Código Penal com pena de prisão
até 3 anos, o prazo de prescrição do procedimento criminal é
de 5 anos, nos termos do artigo 118 n.º 1 alínea c) do Código
Penal, prazo esse que também é aplicável à prescrição do procedimento disciplinar por força do artigo 9 n.º 3 do Estatuto
Disciplinar dos Médicos.
32.Aliás, mesmo que o prazo de prescrição fosse de 3 anos – e
já vimos que é de 5 – ainda assim o procedimento disciplinar
não estaria prescrito porque a constituição da participada como
arguida interrompeu o prazo de prescrição e a notificação da
participação pedindo-lhe esclarecimentos suspendeu o prazo
de prescrição (vide artigos 120 e 121 do Código Penal, aplicáveis a título subsidiário por força da remissão do artigo 11 do
Estatuto Disciplinar dos Médicos).
33. Atendendo ao exposto, consideramos provados os factos
narrados no despacho de acusação e improcedentes os argumentos da arguida, os quais, aliás, não se apoiam em qualquer
prova ou testemunha.
34.Violou pois a arguida o arguido 12 do Código Deontológico
que diz que «em todas as circunstâncias deve o médico ter
comportamento público e profissional adequado à dignidade da
sua profissão» e desrespeitou também a arguida o artigo 47 do
Código Deontológico do Médicos que impõe ao médico o dever de guardar respeito pela vida humana, o que significa que
não a deve pôr deliberadamente em perigo.
35. Não se venha dizer, como alega a arguida na sua carta de 9
de Fevereiro de 2001, que o que se passou releva estritamente
da sua vida pessoal.
36. Com efeito, foi a própria arguida que publicamente, após ter
percorrido velozmente 600 metros com o participante em cima
do capôt, sem se preocupar com as graves consequências que
daí poderiam advir para o queixoso, veio dizer alto e bom som,
em plena via pública, que ele «era mentalmente desequilibrado,
que ela era médica e arranjaria forma de o sujeitar a um exame
psiquiátrico para comprovar esse desequilíbrio» e também que
ele não valia nada e só tinha altura e que era bem feito que
tivesse SIDA!
37.Ao proferir estas declarações injuriosas em plena via pública,
arrogando-se a qualidade de médica, como se essa qualidade lhe
permitisse agir como agiu, a arguida só não deu uma péssima
imagem da classe médica porque, felizmente, todos sabem que
esse não é comportamento usual da esmagadora maioria dos
médicos.
38. Atendendo ao exposto propomos ao Conselho Disciplinar
Regional do Sul a condenação da arguida na pena de noventa
dias de suspensão com a pena acessória da publicidade da pena,
nos termos dos artigos 17 N.º 1 alínea b), 13 N.º 1 alínea b) e 21
do Estatuto Disciplinar dos Médicos.
Lisboa, 16 de Março de 2004
O RELATOR
Relatório aprovado por unanimidade, por Acórdão do CDRS
de 16 de Março de 2004, que condenou a arguida na pena
disciplinar de noventa dias de suspensão, e na pena acessória de
publicidade da pena.
Susceptível de recurso para o Conselho Nacional de Disciplina.

AGENDA
1.º Simpósio da Unidade de Neurofisiologia do Hospital
de S. João
Monitorização Neurofisiológica nos Cuidados Intensivos e
Bloco Operatório
15 de Maio de 2004
Local: Casa do Médico - Porto
Contactos: José Augusto Mendes Ribeiro
jamendesribeiro@hsjoao.min-saude.pt
Unidade de Neurofisiologia - Hospital de S. João, Al. Prof.
Hernâni Monteiro, 4202-451, Tel.: 225 512 172, Email:
www.consultorio.info/simposio
II Curso de Formação e Actualização em Nutrição e
VIH/SIDA
20 a 22 de Maio
Local: Instituto Superior de Ciências da Saúde - Sul - Monte de
Caparica
Contactos: Marina Dias, Tel.: 21 294 67 17 - Fax.: 21 294 67 33
VI Reunião Científica da Associação Nacional de
Cuidados Paliativos
27 a 29 de Maio
Local: Auditório IPOFG - Porto
Contactos: Associação Nacional dos Cuidados Paliativos
Tel.: 225 073 940 - Fax: 225 506 833
2.º Congresso de Medicina do Adolescente
3 e 4 de Junho
Local: Hotel Príncipe Perfeito (sala do mundo) - Viseu
Contactos: Serviço de Pediatria Hosp. S. Teotónio de Viseu,
Tel.: 232 420 500 Ext.:13106, E-mail: pediatria@hstviseu.minsaude.pt
II Jornadas sobre Dependência de Substâncias
16 de Junho
Local: Centro de Reuniões da FIL - AIP
Parque das Nações - Lisboa
Contactos: Tel.: 212 728 187; Fax: 212 728 188
7.º Curso Pós-Graduado de Imagiologia
do H. S. F. X.
Até 18 de Junho de 2004
Inscrição por módulos
Local: Lisboa, Ordem dos Médicos
Contactos: Secretariado do 7.º Curso Pós-Graduado de
Imagiologia do H. S. F. X. - Serviço de Imagiologia do H.S.F.X.
Estrada do Forte do Alto Duque - 1449-005 Lisboa
9.º Congresso Nacional de Medicina Familiar
26 a 28 de Setembro
Local: Viseu - Hotel Montebelo
Contactos: Tel.: 217 615 250 - Fax: 217 933 145, Email:
apmcg@netcabo.pt
II Curso de Pós-Graduação em Acupunctura
Início em 8 de Outubro de 2004
Local: Anfiteatro AO do ICBAS - Porto
Contactos: Secretaria de alunos do ICBAS - Largo Abel Salazar
nº 2 - 4099-003 Porto, Tel.: 22 206 22 11 - Fax.: 22 206 22 32

Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004

25

DISCIPLINA
Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Atestados médico-sanitários
para condutor de veículos
automóveis
Muito se tem falado de atestados médicos em
que, por eventual complacência, um médico
declara como doente quem o não está.
Muito pouco ou nada se tem falado nos
atestados de sanidade indispensáveis à
obtenção de licença para condução de
veículos motorizados.
É este, hoje, o nosso apelo. Não esqueçamos
nunca que um destes atestados, se falso ou
errado, pode corresponder a uma «licença
para matar».
RELATÓRIO FINAL
1. O presente processo disciplinar foi
instaurado à Ex.ma. Senhora Dra. ... ,
devidamente identificada nos autos, na
sequência de participação, datada de...,
do Ex.mo. Senhor Delegado Regional
de Saúde da Autoridade Regional de
Saúde do....
2. A participação vinha acompanhada
de:
2.1. Diversos Boletins de Inspecção e
Atestados Médico-Sanitários para
Condutor de Veículos Automóveis;
2.2. Uma comunicação da arguida ao
Senhor Director da Delegação de Saúde de..., datada de..., comunicando que,
às quartas-feiras, exercia clínica naquele concelho e que qualquer alteração
a esta situação lhe seria comunicada;
2.3. Um ofício da Junta de Freguesia
de..., datado de..., dirigido a Delegação
de Saúde de..., comunicando que a arguida não se encontrava recenseada
nem residia naquela freguesia, efectuando consultas na..., na cidade e freguesia de....
3. Posteriormente, em..., foi recebido
ofício do Senhor Delegado de Saúde
do..., que capeava informação prestada pelo Senhor Delegado Concelhio
de..., com cópias de mais Boletins de
Inspecção e Atestados Médico-

-Sanitários.
4. Em..., foi recebido mais um ofício do
Senhor Delegado de Saúde do..., que
capeava cópia de uma exposição da
Senhora Adjunta da Autoridade de
Saúde do Concelho de...colocada no
Centro de Saúde de..., acompanhada
de mais um Boletim de Inspecção e
Atestado Médico-Sanitário.
5. O mesmo se passou em..., com o
recebimento de novo ofício do Senhor
Delegado de Saúde do..., que capeava
cópia ofício do Senhor Delegado
Concelhio de..., com um Boletim de
Inspecção e dois Atestados Médico-Sanitários.
6. Em..., foi recebido um Boletim de
Inspecção que, por lapso, não havia
acompanhado um dos Atestados Médico-Sanitários referidos no número
anterior.
7. Em..., foi recebido novo ofício do
Senhor Delegado de Saúde do..., acompanhado de um ofício da Escola de
Condução...e de um Atestado Médico
para condutor de veículos.
8. A análise de todos os documentos
existentes nos autos permitiu apurar
os seguintes factos:
8.1. Em..., em..., foi registado um «boletim de inspecção médico-sanitária
para condutor de veículos automóveis», em nome de..., subscrito pela
arguida, Ex.ma Senhora Dra...., no qual
não eram mencionadas quaisquer alterações nem impostas quaisquer
restrições.
8.2. Em..., o mesmo indivíduo foi observado, em inspecção especial, pela
Autoridade de Saúde de..., onde se
verificou ser portador de sequelas de
Poliomielite, tendo-lhe sido observadas lesões e impostas restrições.
8.3. Em...foi entregue, para registo,

Maria José Cardoso
Presidente do Conselho Disciplinar SRN

novo boletim, referente ao mesmo indivíduo e também emitido pela arguida, o qual referia, agora, que o respectivo beneficiário «está apto a conduzir veículos da cat. 8, embora tenha ligeira deficiência no membro sup.
Esqd.º., o que não o impede de conduzir com segurança» - Neste exame,
a acuidade já é diferente da do primeiro exame, sendo certo que ambas
são - por sua vez, diferentes da que foi
atribuída pela Autoridade de Saúde.
8.4. Em..., a arguida dirigiu uma carta
ao Director do Centro de Saúde de...,
declarando que exercia clínica no concelho de...às quartas-feiras.
8.5. Considerando que, nos termos do
nº. 4 do artº. 50.º do Código da Estrada então vigente, as inspecções médicas devem, em princípio, ser efectuadas
por qualquer medico que exerça a sua
profissão no concelho em que o interessado tenha o seu domicílio, a verdade é que vários boletins e atestados
emitidos pela arguida para condutores de veículos automóveis residentes
em..., foram-no em dias diferentes da
quarta-feira. Tal sucedeu, nomeadamente, com os boletins e/ou atestados emitidos a favor de:
8.6.1. ..., (sexta-feira);
8.6.2. ..., (quinta-feira);
8.6.3. ...,... (sexta-feira);
8.6.4. ...,...(segunda-feira).
8.7. Relativamente a muitos outros
boletins e atestados médico-sanitários para condutores de veículos automóveis, a arguida foi «variando» o local do seu consultório, consoante a
residência do interessado, sendo certo que não tinha consultórios em tais
locais e, mesmo que os tivesse, jamais
deu conhecimento da sua existência
aos responsáveis das respectivas DeRevista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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legações de Saúde ou à Ordem dos
Médicos. Tal situação ocorreu, nomeadamente, nas seguintes situações:
8.7.1. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.2. Em ..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.3. Em..., no atestado emitido a favor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.4. Em..., no atestado emitido a favor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.5. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.6. Em..., no atestado emitido a favor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.7. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.8. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.9. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.10. Em..., no atestado emitido a favor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.11. Em..., no atestado emitido a favor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7. 12. Em..., no atestado emitido a
favor da candidata..., residente em...é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.13. Em..., no atestado emitido a favor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
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8.7.14. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.15. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em , , , , é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.16. Em..., no atestado emitido a favor do candidato , residente no..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão no....
8.7.17. Em..., no atestado emitido a fa-

Um médico pode
exercer a sua profissão
num determinado
concelho e,
esporadicamente, usar
o consultório de um
Colega noutro
concelho. O que não
pode é exercer a sua
profissão num
concelho e declarar
que a exerce noutro.
vor da candidata..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.18. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.19. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.7.20. Em..., no atestado emitido a favor do candidato..., residente em..., é
declarado que a arguida exerce a sua
profissão em....
8.8. Por outro lado, em..., no atestado
emitido a favor da candidata..., residente em... consta que a arguida exercia a

sua profissão na..., o que não correspondia à realidade.
8.9. Em vários atestados médico-sanitários, a arguida é dada como residente em localidades onde, efectivamente, não residia. Tal sucedeu, nomeadamente, nos seguintes casos:
8.9.1. No atestado médico-sanitário
referido no nº.... , supra, a arguida foi
dada como residente em....
8.9.2. No atestados médico-sanitários
referidos nos n.os.... supra, a arguida foi
dada como residente em....
8.9.3. No atestado médico-sanitário
referido no nº..., supra, a arguida foi
dada como residente em...
8.9.4. Nos atestados médico-sanitários referidos no n.os. ..., supra, a arguida
foi dada como residente no....
8.9.5. No atestado médico-sanitário
referido no n.º..., supra, a arguida foi
dada como residente em.
8.10. No dia ... deu entrada, no Centro
de Saúde de ..., um Boletim de Inspecção Médica para condutor de veículos, juntamente com o respectivo atestado, referente a.... Apenas o atestado
se encontrava preenchido e assinado,
pela arguida. No entanto, o Boletim
não se encontrava preenchido nem
assinado. Contactada a Escola de Condução..., de onde provinha o referido
atestado, o respectivo responsável, Sr....,
pediu muitas desculpas à Directora do
Centro de Saúde e, tendo-se prontificado a resolver a situação, no dia 5 do
mesmo mês, de manhã, voltou a entregar o atestado, mas desacompanhado do Boletim de Inspecção. Só na
parte da tarde é que trouxe o Boletim devidamente preenchido.
8.11. Comparando-se os atestados
médico-sanitários, constantes dos autos, em que a assinatura da arguida se
encontra notarialmente reconhecida,
com as do atestado médico-sanitário
e respectivo «boletim de inspecção
médico-sanitária» emitidos em... a favor de..., facilmente se verifica que estas últimas não foram efectuadas pelo
punho da arguida, embora seja o seu
nome que nelas conste.
8.12. O mesmo se passa relativamente aos «boletins de inspecção médico-sanitária» a que se referem os ates-
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tados médico-sanitários acima identificados sob os nºs...., donde se conclui
que a arguida, tendo assinado os atestados, permitiu que outrem assinasse
o seu nome nos boletins.
8.13. Por outro lado, e relativamente
aos atestados médico-sanitários referidos supra, nos n.os 8.6.2, 8.6.4., 8.7.1.,
8.7.2, 8.7.3., 8.7.4., 8.7.5., 8.7.6., 8.7.9.,
8.7.10., 8.7.11., 8.7.12., 8.7.13.,
8.7.14., 8.7.15., 8.7.17., 8.7.19., 8.7.20.,
8.8., 8.10., e 8.11.,
constata-se que os mesmos nem sequer foram preenchidos pela arguida,
a qual, deste modo, se prestou a assinar atestados preenchidos por terceiros, sendo certo que todos eles referiam que os examinandos se encontravam aptos a conduzir sem restrições.
8.14. Os factos vindos de relatar
indiciam claramente que a Ex.ma Senhora Dra. ...:
8.14.1. Prestou falsas declarações
quanto à localização do seu consultório e residência;
8.14.2. Preencheu e assinou atestados
médico-sanitários e boletins de inspecção médico-sanitária para condutores
de veículos automóveis sem ter observado os doentes a que os mesmos
respeitavam;
8.14.3. Assinou atestados médico-sanitários e boletins de inspecção médico-sanitária para condutores de veículos automóveis preenchidos por terceiros.
8.15. Indicia-se igualmente que, com tal
comportamento, a arguida teve como
objectivo a emissão de atestados de
complacência ou mero favor, em benefício das Escolas de Condução a que
recorriam os candidatos à emissão ou
renovação de licença de condução.
9. Na sequência da acusação contra si
deduzida, apresentou a arguida a sua
defesa escrita.
9.1. Nesta, a arguida começa por invocar que se encontram amnistiadas as
infracções que lhe são imputadas, por
força do disposto na al. c) do art.º 7.º
da Lei 29/99, de 12 de Maio.
9.1.1. Não tem a arguida razão.
9.1.2. Com efeito, de acordo com a
disposição que invoca duas circunstân-

cias têm de verificar-se para que uma
infracção disciplinar seja amnistiada:
a) Não pode constituir simultaneamente ilícito penal não amnistiado; e
b) A sanção aplicável não poderá ser
superior à suspensão.
9.1.3. No caso em apreço nenhuma
destas circunstâncias se verifica, uma
vez que:
a) Nos termos da alínea d) do art.º 7.º
da citada Lei, não são amnistiados os
crimes cuja pena aplicável seja superior a um ano, sendo certo que o crime de passagem de atestado falso, previsto no artº. 260.º do Código Penal, é
punível com pena de prisão até dois
anos;
b) As infracções disciplinares imputadas à arguida no Despacho de Acusação podem ser punidas com pena superior à de suspensão, como resulta
claramente do disposto na alínea b)
do art.º 18.º do Estatuto Disciplinar
dos Médicos, de acordo com a qual a
pena de expulsão é aplicável quando
se verifique incompetência profissional notória, com perigo para a saúde
dos doentes e da comunidade. Ora, a
emissão de atestados médicos-sanitários sem observação dos respectivos
beneficiários, não lhes colocando quaisquer reservas para o exercício da condução automóvel, não só revela incompetência profissional notória, como,
também, é susceptível de colocar em
sério perigo a saúde - e até a vida dos futuros condutores e a da comunidade em geral.
9.2. Quanto à deformidade no membro superior esquerdo de ..., a arguida
afirma que foi disfarçada pelo «doente», passou despercebida no primeiro
exame e foi corrigida no segundo, e
que a questão foi ultrapassada de tal
sorte que a deformidade não foi
impeditiva da obtenção de licença de
condução.
9.2.1.Trata-se de afirmação meramente
gratuita da arguida, uma vez que não
apresenta qualquer prova de que tenha observado o «doente», de que
este tenha «disfarçado» a deformidade e de que a mesma tenha passado
despercebida no primeiro exame.
9.2.2. Não deixa de ser elucidativo que

o segundo atestado emitido pela arguida a favor daquele indivíduo o tenha sido no dia seguinte aquele em que
a Autoridade de Saúde de ..., em Inspecção Especial, verificou ser o mesmo portador de sequelas de Poliomielite, lhe observou lesões e impôs restrições. Se a arguida tivesse, efectivamente, observado o doente, as restrições em causa não poderiam ter passado despercebidas.
9.2.3. Não fora a Inspecção Especial
levada a cabo pela Autoridade de Saúde, estaria o indivíduo em causa apto
a conduzir automóveis sem quaisquer
restrições. Não colhe, portanto, para
ilibar o comportamento da arguida, a
sua afirmação de que «a questão foi
ultrapassada».
9.2.4. Ainda no respeitante ao mesmo
candidato, a arguida, sintomaticamente, «esqueceu» referir-se à acusação
de que a acuidade visual era diferente
nos dois boletins e, em qualquer deles, diferente também da registada pela
Autoridade Saúde. Não pretenderá
certamente a arguida que o «doente»
também tenha disfarçado a acuidade
visual.
9.3. Acrescenta que, quanto ao mais,
«e se bem compreende» tratou-se de
usar consultórios não comunicados à
Ordem dos Médicos e às Delegações
de Saúde.
9.3.1. A expressão «e se bem compreende», utilizada pela arguida, fez todo
o sentido. É que, pura e simplesmente,
não compreendeu.
9.3.2. Em primeiro lugar, não se tratou
apenas de usar consultórios não comunicados a quem de direito, mas também de indicar residências onde efectivamente não residia. Ou será que a
arguida pretende convencer que, no
espaço de poucos dias, tenha mudado
a sua residência entre Amarante, Vila
do Conde, Penafiel, Porto e Paredes,
em alguns casos voltando à residência
anterior, como claramente resulta dos
factos supra descritos em 8.9. e respectivos sub-números?
9.3.3. Em segundo lugar, a arguida procura fazer passar a ideia de que foi
acusada de «usar consultórios» sem
os ter comunicado. Como claramente
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resulta do Despacho de Acusação, a
arguida não foi acusada de «usar consultórios» em determinados concelhos, mas sim de ter declarado exercer a sua profissão nesses mesmos
concelhos, sem que efectivamente a
exercesse. Com efeito, é completamente diferente dizer-se que usou um
consultório, por exemplo, em Vila do
Conde, de afirmar-se que exerce a sua
profissão em Vila do Conde. Um médico pode exercer a sua profissão num
determinado concelho e, esporadicamente, usar o consultório de um Colega noutro concelho. O que não pode
é exercer a sua profissão num concelho e declarar que a exerce noutro.
9.3.4. Mesmo que assim não fosse, a
arguida nem sequer identifica os Colegas que, alegadamente, lhe cederam
gratuitamente os consultórios.
9.3.5. Também não colhe a argumentação contida no art.º 7.º da Defesa.
Com efeito, qualquer pessoa deve pautar os seus comportamentos de acordo com a legislação vigente, e não em
função de legislação que está em preparação e, que, pelos vistos, apenas terá
sido publicada mais de dois anos depois dos comportamentos imputados
à arguida.
9.4. Acrescente-se que a afirmação de
que a «situação não é enquadrada nos
art.os . 65.º, 68.º, 70.º e 97.º das normas deontológicas de Estatuto anterior da Ordem dos Médicos (em vigor)»,
revela, salvo o devido respeito, que a
arguida não compreendeu o sentido
nem o alcance das acusações contra si
formuladas.
9.4.1. Como claramente resulta do
Despacho de Acusação - cfr. supra, nºs.
8.14. (e respectivas sub-alíneas) e 8.15.
- o problema não é arguida ter usado
consultórios de Colegas sem o ter
comunicado à Ordem dos Médicos e
às Delegações de Saúde. A acusação
não foi essa.
9.4.2. A acusação foi, isso sim, ter a
arguida prestado falsas declarações
quanto à localização do seu consultório e residência; ter preenchido e assinado atestados médico-sanitários e
boletins de inspecção médico-sanitária para condutores de veículos auto-
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móveis sem ter observado os doentes a quem os mesmos respeitavam;
ter assinado atestados médico-sanitários e boletins de inspecção médico-sanitária para condutores de veículos automóveis preenchidos por terceiros; ter, com este comportamento,
o objectivo de emitir atestados de
complacência ou mero favor, em benefício das Escolas de Condução a que
recorriam os candidatos à emissão ou
renovação de licença de condução.

A acusação foi, isso
sim, ter a arguida
prestado falsas
declarações quanto
à localização do seu
consultório e
residência; ter
preenchido e assinado
atestados
médico-sanitários e
boletins de inspecção
médico-sanitária para
condutores de veículos
automóveis sem ter
observado os doentes
a quem os mesmos
respeitavam (...).
9.4.3. Como é evidente, qualquer uma
destas acusações se enquadra nos citados art.os do Estatuto anterior da
Ordem dos Médicos.
9.5. A arguida declara ser uma afirmação meramente gratuita dizer-se que
assinaturas suas e textos por si escritos são de outrem.
9.5.1. Antes de mais, note-se que a arguida não nega a acusação, limitando-se a qualificá-la de gratuita.

9.5.2. Além dos mais, a acusação não é
gratuita, mas sim alicerçada e fundamentada nos documentos existentes
nos autos.
9.6. Finalmente, não se vislumbra qual
o fundamento legal para a declaração
contida no art.º 13.º da defesa, nos
termos da qual, a arguida não indica
contra-prova por a acusação não indicar prova.
9.6.1. O Despacho de Acusação foi
proferido de acordo com o disposto
no artº. 29.º do Estatuto Disciplinar dos
Médicos.
9.6.2. De acordo com o disposto no
art.º 37.º do mesmo Estatuto, a arguida poderia ter consultado o processo
ou requerido a sua confiança através
de advogado constituído, o que lhe
teria possibilitado o conhecimento dos
elementos de prova em que se fundamentou a acusação.
9.6.3. A arguida é que, na defesa escrita, deveria, querendo, apresentar o seu
rol de testemunhas, juntar documentos ou requerer a realização de quaisquer diligências.
9.6.4. Sintomaticamente, não quis fazê-lo.
10. Resulta do exposto encontrarem-se claramente provados os factos imputados à arguida no Despacho de
Acusação.
11. Tais factos consubstanciam um
comportamento culposo da arguida
violador dos seus deveres
deontológicos, nomeadamente os
constantes dos art.os 6.º, 12.º, 28.º e
75.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos; porém, mesmo que
se entenda não serem aplicáveis estas
disposições do Código Deontológico,
o mesmo comportamento constitui infracção ao estatuído nos art.os 65.º,
68.º, 70.º e 97.º do Decreto-Lei n.º
40651, aplicáveis por força do disposto no art.º 104.º do actual Estatuto da
Ordem dos Médicos.
Em face do exposto, e tendo em conta a gravidade da infracção, proponho
que a Senhora Dra....seja punida com
a pena disciplinar de quarenta e cinco
dias de suspensão.
Porto,.
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através de carta registada com aviso de recepção.
RELATÓRIO FINAL
5. Na sequência da acusação que lhe foi formulada, apre1. O presente processo disciplinar foi instaurado ao Sesentou o arguido a sua defesa escrita, na qual refere o
nhor Dr...., devidamente identificado nos autos, na seseguinte:
quência de participação, datada de..., do Ex.mo Senhor
5.1. Não é verdade que não tenha obser vado o
Delegado Concelhio de Saúde do Concelho de..., que
beneficiário do atestado, pois sempre o faz antes de emitir
capeava uma exposição, de..., da sua Adjunta.
qualquer atestado médico ou boletim de inspecção.
2. Recebida a participação, foram efectuadas as seguintes
5.2. Tal observação é efectuada na Escola de Condução,
diligências:
onde se desloca para tal fim.
2.1. Foi analisado o Boletim de Inspecção Médica para
5.3. Embora já não recorde o caso aqui em causa, dado o
condutor de veículos automóveis, respeitante ao candielevado número de pessoas que observa na Escola de
dato Senhor..., subscrito pelo arguido em..., bem como o
Condução, pode garantir que observou o Sr.....
atestado médico anexo ao mesmo, também subscrito pelo
5.4. Dado o elevado número de pessoas que observa,
arguido;
muitas vezes, após a devida consulta, dita ao funcionário
2.2. Foram apreciadas as declarações que o arguido presda Escola o resultado do exame efectuado afim de que o
tou por escrito, na sequência de solicitação do anterior
mesmo o faça consignar, à máquina, no respectivo atesRelator deste processo.
tado que, após ser conferido, é por si assinado.
3. As diligências efectuadas permitiram apurar os seguin5.5. Foi o que sucedeu com
tes factos:
o caso dos autos, tendo exis3.1. No dia..., o arguido, SeTais factos consubstanciam um
tido, apenas, um pequeno lapnhor Dr...., preencheu um Boso no preenchimento das
letim de Inspecção Médica
comportamento culposo do
condições de saúde e aptidão,
para condutor de veículos, no
qual atestou que o candidato
arguido, traduzido na emissão de pois quando se consignou,
em relação ao lado direito e
em causa, Senhor..., se encontrava apto para o exercício da um atestado médico falso, violador esquerdo «sem correcção:
10/10», pretendia-se consigcondução, sem quaisquer resnar «com correcção: 10/10».
trições.
dos seus deveres deontológicos,
6. Na sua defesa, o arguido
3.2. No atestado médico anexo àquele Boletim, e emitido nomeadamente os constantes dos indicou como testemunha o
Sr...., Director da Escola de
na mesma altura deste, o arart.os 12.º, 28.º e 75.º...
Condução, e requereu uma
guido atestou que o mesmo
acareação entre si e o
Senhor..., tinha aptidão física
beneficiário do atestado, bem como um auto de recoe mental para a condução de veículos automóveis ligeinhecimento por parte deste, a fim de se recordar de ter
ros, categoria B «com restrições – Uso de óculos de correcou sido observado pelo arguido na Escola de Condução.
ção».
7. No dia..., compareceu para prestar declarações, de3.3. E de referir que, no Boletim de Inspecção o arguido
pois de devidamente convocado, o beneficiário do atesfez constar que o mesmo candidato, em termos de
tado emitido pelo arguido, Sr.....
acuidade visual, tinha 10/10 tanto no lado direito como
8. Esta testemunha declarou que, no início de..., porque
no lado esquerdo.
necessitasse de renovar a carta de condução automóvel,
3.4. O atestado médico escrito pelo arguido encontradirigiu-se à Escola de Condução..., então sita em..., onde
-se dactilografado exactamente com o mesmo tipo de
o informaram de que necessitava de levar o bilhete de
letra com que se encontra escrita a parte do Boletim
identidade, a carta de condução e duas fotografias, e ainque se destina a ser preenchida pelo candidato.
da de que precisava de marcar consulta para o Delegado
3.5. Tanto o Boletim de Inspecção como o Atestado Méde Saúde e que, quando esta estivesse marcada, deveria
dico foram emitidos pelos arguido sem que alguma vez
passar pela Escola a buscar o atestado médico que o
tenha observado ou consultado o beneficiário do mesmédico da Escola emitiria. Acrescentou que no dia apramo.
zado foi buscar o atestado médico e que não foi obser3.6. Em declaração subscrita pelo arguido, constante dos
vado por nenhum médico na Escola de Condução ou em
autos, o mesmo confessa deslocar-se à escola de conduqualquer outro local, à excepção do exame efectuado
ção para aí consultar pessoas candidatas ao exercício da
pela Delegada de Saúde.
condução, aí emitindo os respectivos atestados.
9. No dia... compareceu para prestar declarações, depois
4. Destes factos foi o arguido acusado no Despacho de
de devidamente convocado, o Sr...., director técnico da
Acusação que, em 9 de Março de 1999, lhe foi enviado
Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004

31

DISCIPLINA
Escola de Condução.
culposo do arguido, traduzido na emissão de um atesta10. Esta testemunha declarou que avaliação médica dos
do médico falso, violador dos seus deveres deontológicandidatos é efectuada no seu próprio gabinete, cujas
cos, nomeadamente os constantes dos art. os 12.º, 28.º e
dimensões estima em três metros de largura por quatro
75.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos;
a cinco metros de comprimento, estando o quadro de
porém, mesmo que se entenda não serem aplicáveis esavaliação de visão colocado num dos topos. Para além
tas disposições do Código Deontológico, o mesmo comdeste quadro nada mais existe para efeitos de avaliação
portamento constitui infracção ao estatuído nos art.os
médica do candidato, trazen65.º, 74.º, 96.º e 97.º do
do o médico um estetoscóDecreto-Lei n.º 40651, aplipio e um aparelho de tensões.
cáveis por força do disposto
Tanto o Boletim de Inspecção
Acrescenta que ele próprio
no art.º 104.º do actual Esacompanha o médico durantatuto da Ordem dos Médicomo o Atestado Médico foram
cos.
te as avaliações.
emitidos pelo arguido sem que
18. Constitui circunstância
11. Mais referiu esta testemuagravante o facto de o arguinha que o arguido vai obseralguma vez tenha observado
do ter sido já alvo do provar candidatos numa média de
cesso disciplinar n.º... tamduas vezes por semana, deou consultado o beneficiário
bém por emissão de atestamorando em média cerca de
do médico falso.
uma hora por dia, numa médo mesmo.
19. Em face do exposto, e
dia de quinze minutos por
tendo em conta a gravidade
candidato, observando, tamda infracção, proponho que o Senhor Dr.... seja punido
bém em média, sessenta candidatos por mês. Posteriorcom uma pena de quarenta e cinco dias de suspensão.
mente, declarou pretender alterar aquela hora por dia
para duas horas diárias.
20. Indiciando os factos apurados uma actuação ilícita,
também por parte da Escola de Condução..., mais pro12. Finalmente, afirmou não se recordar do candidato
ponho que se remeta certidão de todo o processo disciem questão, Sr.....
plinar ao Senhor Delegado do Procurador da República
13. Não foram realizados a acareação e o auto de recojunto do Tribunal Judicial de...
nhecimento requeridos pelo arguido, uma vez que a declaração do Sr... de que, para além do exame médico que
lhe foi efectuado pela Delegada de Saúde, não lhe foi
Porto, ...
feito nenhum outro, fosse na Escola de Condução, fosse
em qualquer outro local, e que no dia aprazado se deslocou à Escola para levantar o atestado, foi suficientemente clara, precisa e convincente para dispensar qual diligência confirmatória.
14. Sendo certo, a este propósito, que, nos termos do
art.º 34.º, n.º 2 do Estatuto Disciplinar dos Médicos, o
relator do processo disciplinar pode recusar diligências
que considere manifestamente impertinentes, dilatória
ou desnecessárias para o apuramento dos factos.
15. Aliás, a defesa escrita do arguido revela contradições
evidentes, como é exemplo o facto de começar por declarar já não se recordar do facto e, logo a seguir, afirmar que, «no caso dos autos», após a devida consulta,
ditou ao funcionário da Escola o resultado do exame
efectuado a fim de que o mesmo o fizesse consignar, à
máquina, no respectivo atestado, após o que o conferiu
e assinou, tendo existido apenas um pequeno lapso de
preenchimento.
16. Resulta do exposto terem resultado inteiramente provados os factos imputados ao Senhor Dr...., no Despacho de Acusação.
17. Tais factos consubstanciam um comportamento
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OPINIÃO
Faculdade de medicina e hospitais afiliados:
alterações na prestação de cuidados médicos
e de saúde e na investigação biomédica
Implicações para o ensino médico e para os hospitais universitários**
No mês de Setembro de 2001 participei, em Berlim, na reunião anual da
Associação Europeia de Educação
Médica, subordinada ao tema: «Educação Médica e Padrões Educacionais em
tempo de mudança». O encontro teve
lugar no Campus do Hospital Charité
(Virchow-Klinikum) da Faculdade de
Medicina de Berlim, que faz parte da
Universidade Humboldt.
À entrada da extensa área hospitalar
um medalhão lembra a figura tutelar
de Virchow, mas no interior de um dos
mais velhos hospitais da Europa sente-se bem o pulsar da modernidade,
quer pelo conjunto de novos edifícios
bem implantados no terreno e onde
se alojam, por exemplo, as novas tecnologias, quer pela actividade que decorre nas clínicas universitárias. O ensino médico em Berlim foi também
recentemente reformulado com a introdução de inovações tais como a
aprendizagem por problemas.
O objectivo principal desta comunicação é demonstrar que são precisos
novos paradigmas para o ensino médico construídos a partir da análise da
evolução dos cuidados médicos e de
saúde e, também, dos progressos da
investigação biomédica. O exemplo da
Charité em Berlim
serve apenas para
ilustrar que a inovação e a mudança podem ocorrer
em instituições
tradicionais e não
são apanágio exclusivo de novos
projectos.

Começarei por procurar demonstrar,
a partir de informações obtidas de
estudos internacionais fidedignos e não
exclusivamente opinativos, que a crise
do ensino clínico é universal embora
em Portugal as questões pareçam ser
sempre «do outro mundo».
Finalmente, procurarei tirar algumas
conclusões relativas à realidade portuguesa.
Antes de abordar a primeira questão
quero agradecer à Sociedade Médica
dos Hospitais Civis de Lisboa, na pessoa seu Presidente, o honroso convite, que tomei mais como um desafio
feito a um «não praticante» para falar
sobre a doutrina da fé. Vou fazê-lo
portanto com fé e com a experiência
de ter vivido os últimos anos como
Director de uma Faculdade onde as
relações entre instituições universitárias e hospitalares colocam desafios
muito especiais. Entendi também não
dever «voltar a cara» porque, para
além destas questões da fé e da experiência, existem entre a Faculdade de
Ciências Médicas e os Hospitais Civis
de Lisboa antigas e estreitas relações
bem personificadas na figura do Professor Nuno Cordeiro Ferreira meu
predecessor como Director da Faculdade e de quem tive a honra de ser
Subdirector durante 6 anos e que é
actualmente Coordenador dos Hospitais Civis de Lisboa.
A história dessas relações está bem
descrita num artigo publicado recentemente pelo Professor Jacinto Simões,
personalidade que também pertenceu
a ambas as instituições, no livro de
homenagem ao Dr. Mário Gomes Marques. Escreve a certa altura Jacinto

Simões: «Voltando ainda ao ensino da
medicina em Lisboa nos anos sessenta e na actualidade: foi criada uma nova
Faculdade de Medicina que tem praticado o ensino clínico em hospitais não
universitários, aproveitando-se inicialmente da escola clínica desses hospitais, mas que em breve voltou à estreita mentalidade dos anos que precederam a sua criação, quando o hospital universitário era uma instituição
fossilizada, assente num academismo
muitas vezes balofo. Apesar do ensino
ter sido obrigado a invadir hospitais
não universitários, mantém-se o fosso
entre a carreira académica e a carreira hospitalar, que, devido a diversas
causas que não cabe aqui analisar, se
tem degradado. Está chegado assim um
ponto em que é urgente corrigir os
erros – que parecem insanáveis – do
divórcio entre os hospitais centrais não
universitários e a Universidade e da
separação entre as carreiras académica
e hospitalar».
A minha proposta vai mais além porque considero que o conceito de hospital universitário não é estrutural mas
sim funcional e, nesse sentido, essa
designação pode e deve ser aplicada a
instituições hospitalares que satisfaçam
requisitos específicos ligados ao ensino e à investigação.
Vejamos brevemente o que tem sucedido neste campo a nível internacional:
Na reunião de Berlim que referi no
início, o Professor Olle ten Cate da
Universidade de Utrecht apresentou,
conjuntamente com colegas também
holandeses, de Gronningen e de
Maastricht, uma avaliação dos maiores
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desafios que o ensino médico enfrenta na Holanda e que são, no seu entender:
● carência de médicos;
● características da especialização
médica: «too old, too smar t, too
expensive»;
● mudanças nas relações médico-doente;
● necessidade de novos locais para o
ensino clínico, para além dos centros
médicos académicos.
Este último desafio já tinha sido identificado em Inglaterra no início dos
anos 90, mais especificamente em Londres, quando Sir Bernard Tomlinson
publicou, em 1992, um relatório sobre os cuidados de saúde, a educação
médica e a investigação (trilogia
inseparável na medicina moderna).
Uma das recomendações mais importantes e corajosas deste estudo, que
já foi cumprida, consistiu na fusão das
faculdades de medicina em Londres,
que passaram de 9 para 5, embora com
aumento do número de alunos.
Um ano depois o General Medical
Council publicou o importante texto:
Tomorrow’s Doctors, que propunha às
faculdades de medicina um novo currículo valorizando a integração entre
conhecimentos teóricos e a formação
clínica, que deveria ocorrer não apenas em ambiente hospitalar mas também na comunidade.
Estas recomendações produziram
mudanças significativas no ensino médico no Reino Unido, não só nas faculdades de medicina tradicionais muitas
das quais já em processo de mudança,
mas constituíram também uma doutrina sólida que permitiu a abertura
de novas escolas médicas, muitas vezes também ligadas à formação doutros profissionais de saúde. O General Medical Council, as Universidades
e o Governo (por esta ordem) acompanharam e avaliaram o processo mediante visitas periódicas de avaliação.
Muito recentemente, para ser mais
preciso neste mês de Fevereiro, o
General Medical Council publicou uma
nova edição do Tomorrow’s Doctors que
acentua a necessidade se serem ensinados comportamentos na formação
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dos médicos, essenciais nas suas relações com doentes, colegas e com a
sociedade.
A Federação Mundial de Educação
Médica elaborou também recentemente um documento normativo sobre:
«Padrões Internacionais de Educação
Médica», no qual reforça a necessidade da formação e do treino clínicos
decorrerem em locais diversificados,
onde sejam prestados cuidados médicos e de saúde a doentes com patologias diversificadas e mais próximas da
prática futura dos actuais estudantes
de medicina.
Estes documentos, produzidos a nível
nacional e internacional, reflectem a
preocupação de países e organizações
quanto à formação dos médicos face
às mudanças que ocorreram na medicina nas últimas décadas do século XX
e que vão continuar pelo menos durante a primeira metade do século
XXI.

Como pode ser
demonstrado que esse
«novo ensino médico»
forma profissionais
que vão praticar uma
medicina de elevada
qualidade?
Com efeito, em nenhuma outra altura
da história se verificaram progressos
tão importantes da medicina resultantes de investimentos também muito
significativos; por exemplo, o orçamento do Instituto Nacional de Saúde
Americano aumentou de 10.9 para
15.6 biliões de dólares entre 1993 e
1996, enquanto os investimentos da
indústria farmacêutica em projectos de
investigação e desenvolvimento subiram de 12 para 24 biliões de dólares
no mesmo período. No horizonte mais
ou menos próximo encontram-se as
aplicações clínicas da genómica, dos
novos materiais e das novas tecnolo-

António Rendas
Faculdade de Ciências Médicas
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gias, com promessas quase certas de
aumento da longevidade e de alívio do
sofrimento.
Infelizmente, os resultados não foram
sempre os melhores do ponto de vista da saúde das populações originando enormes assimetrias nos cuidados
de saúde bem patentes nos chamados
países mais desenvolvidos. Estas discrepâncias levaram, por exemplo, nos
Estados Unidos da América, à elaboração de documentos nacionais como
o Crossing the Quality Chasm - a new
health system for the 21st century, da
responsabilidade do Institute of
Medicine, organismo que presta assessoria ao governo. Esta iniciativa, que
creio ser a primeira a nível nacional
naquele país, no âmbito da organização do sistema de saúde, identifica o
último quartel do século XX como
caracterizado por «movimentos
brownianos nos cuidados de saúde».
Trata-se de um documento da maior
importância que merece uma análise
detalhada
pelas
implicações
globalizantes que suscita mas que não
posso aqui referir em detalhe.
Na área da educação médica o relatório considera importantes as seguintes iniciativas:
● reformular os programas de ensino
utilizando modelos de formação baseados na evidência e com uma abor-
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dagem multidisciplinar;
● modificar as práticas profissionais de
modo que os médicos e outros profissionais de saúde possam responder
às necessidades dos doentes e das
populações de uma forma eficaz e eficiente mediante a utilização das tecnologias da informação, por exemplo,
para o registo clínico.
Contudo, a questão que persiste é a
seguinte: como pode ser demonstrado que esse «novo ensino médico»
forma profissionais que vão praticar
uma medicina de elevada qualidade?
Actualmente existe um interesse crescente em investigar modelos de prática médica para responder estas e outras questões sobretudo relacionadas
com a formação pós-graduada e continuada.
Embora baseado em alguns notáveis
modelos europeus o paradigma actual
do «Hospital Universitário» vem dos
Estados Unidos da América, onde ainda constitui o local de eleição para a
realização daquilo a que os autores
americanos chamam o triple threa», ou
seja, a execução pelo mesmo profissional de actividades de prática clínica,
ensino e investigação, todas elas da
melhor qualidade. Vejamos brevemente a evolução deste paradigma para
voltarmos em seguida à realidade europeia.
Num artigo publicado em 1999, com
o patrocínio da Association of
American Medical Colleges (1), fez-se
uma revisão histórica da investigação
clínica nos Estados Unidos. O artigo
tem um título muito sugestivo: The
changing landscape of clinical research.
O processo é descrito desde a Segunda Guerra Mundial, que marcou o iní-

cio de um período de várias décadas
em que a investigação biomédica, básica e clínica, trouxe avanços significativos no diagnóstico e tratamento de
inúmeras doenças. Os financiamentos
dependiam nessa altura de projectos
apoiados pelo Instituto Nacional de
Saúde, e também pelas próprias Escolas Médicas, com os seus Hospitais Universitários dependentes de fundos federais e de receitas vindas da actividade clínica. O local de excelência para a
realização destas actividades de ensino, investigação e prestação de cuidados era, e continua a ser, o «Hospital
Universitário» ou «Centro Médico
Académico», conceito mais lato que
pode englobar várias instituições e
vários grupos multidisciplinares incluindo não só médicos mas também investigadores básicos e outros profissionais de saúde. Recentemente, esta
«paisagem» mudou com a entrada em
cena doutras entidades financiadoras
como as indústrias farmacêuticas, das
biotecnologias, do equipamento médico, dos biomateriais, entre outras, que
substituíram o Estado Americano e as
próprias instituições, não só como
principais financiadores mas também
como principais empregadores dos
investigadores biomédicos que já não
se concentram no «Hospital Universitário», aliás actualmente gerador de
muito menos lucros dependentes da
prestação de cuidados de saúde, em
virtude da aplicação das regras do
managed care. De igual modo, o número de médicos responsáveis por
projectos de investigação financiados
pelo Instituto Nacional de Saúde tem
diminuído nos últimos anos, colocando em perigo não só a liderança médica da investigação biomédica, mas
também a formação de investigadores
clínicos.
Estas dificuldades foram reconhecidas
e caracterizadas em importantes artigos publicados na década de 90 em
revistas americanas de grande prestígio. Cito apenas como exemplo um
artigo publicado no New England
Journal of Medicine, da autoria de
Iglehart, intitulado: Rapid changes for
Academic Medical Centers (2), que foi

acompanhado por um editorial de
Kassirer com um título ainda mais sugestivo: Academic Medical Centers under
siege (3). As receitas foram diversas
mas apontaram para a necessidade de
transformação dos Centros Médicos
Académicos sob pena de correrem o
risco de extinção. Uma das soluções
apontadas consistiu na fusão de algumas instituições como sucedeu em
Boston entre o Massachussets General Hospital e o Peter Bent Brigham,
iniciativa que seria impensável na década anterior!
Neste contexto quero referir apenas
dois artigos que considero importantes, porque apontam para a necessidade de serem aplicadas metodologias
de planeamento estratégico nos processos de transformação dos Centros
Médicos Académicos:
O primeiro, da autoria de Capper e
Fargason, da Universidade do Alabama
em Birmingham (4), considera, no âmbito do planeamento estratégico, as
várias opções evolutivas dos três principais vectores de actividade dos Centros Médicos Académicos (ensino, investigação e clínica) e propõe vários
modelos de desenvolvimento desde o
tradicional, que mantém as três actividades num elevado nível de diferenciação, até ao dos serviços académicos
que define como prioridade a prestação de serviços clínicos e um modelo
de formação mais orientada para os
cuidados primários de saúde. Em qualquer dos casos a abertura dos Centros à comunidade é considerada vital
para a sua sobrevivência.
O segundo artigo, da autoria de investigadores de Philadelphia (5), aplica a
metodologia do planeamento estratégico ao processo de transformação
dos Centros Médicos Académicos e
efectua uma análise muito interessante do «interior» da instituição focando
os seus pontos fracos e fortes nas áreas cultural, estrutural, técnica,
psicossocial e de gestão. Uma das razões apontadas para o falhanço do
processo de transformação é a incapacidade de fazer opções entre determinados programas em detrimento
doutros e, também, a ausência de reRevista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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lação entre as actividades e o financiamento.
Tudo aponta portanto que a vida não
está fácil para os Centros Médicos
Académicos situados do outro lado do
Oceano Atlântico. E o que se passa
deste lado, no Continente Europeu?
Apenas dois breves apontamentos sobre a situação em França e no Reino
Unido para reforçar a minha afirmação inicial de que este modelo
paradigmático do ensino clínico não
navega também em águas tranquilas no
espaço europeu.
Em França os dois Ministros envolvidos, ou seja, da Saúde e da Educação,
nomearam recentemente uma comissão com o objectivo de proceder à
modernização dos Centros Hospitalares Universitários, os clássicos CHU,
melhorando a gestão para responder
aos novos desafios dos cuidados de
saúde, da investigação e do ensino. O
documento final, publicado em Abril
de 2003, é um texto extenso que justifica uma análise detalhada impossível
de efectuar nesta altura, contudo, uma
das conclusões mais importantes aponta para a necessidade de uma contratualização entre o CHU e a Universidade, ou outras entidades, como forma de assegurar a concretização de
objectivos comuns.
E como está a situação no Reino Unido, ou seja, do lado de lá do Canal da
Mancha?
Mais uma vez existem estudos de qualidade e recentes que permitem fundamentar decisões. É o caso do relatório intitulado: University Clinical
Partnership. Harnessing Clinical and
Academic Resources, da autoria do
Nuffield Trust Working Group on
NHS/University relations. O texto
começa com uma descrição das relações entre os hospitais com ensino
clínico e as universidades definidas
como “o local onde o futuro enfrenta
o presente”, nas palavras de Sir Alfred
Daiton, publicadas em 1981. Mais uma
vez sou obrigado a abordar apenas
superficialmente o extenso manancial
de informação contida no documento
para me fixar no conceito de Centro
Clínico Universitário que é proposto
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como uma entidade funcional e não
estrutural, capaz de mobilizar recursos para executar as três missões essenciais: clínica, ensino e investigação.
Embora não goste do termo «virtual»
que é empregue no texto, reconheço
que ele valoriza o peso das tecnologias da informação como elemento essencial do projecto.Também subjacente está a necessidade de uma estratégia coerente de relacionamento sem a
qual a articulação não se efectua. Este

O ensino clínico da
Faculdade de Ciências
Médicas é, e sempre
foi, uma actividade
universitária de
qualidade, à
semelhança do que
sucede e disso
também não tenho
dúvidas, nas restantes
Faculdades de
Medicina Portuguesas.
processo está em curso em vários
centros ingleses com um envolvimento cada vez maior das entidades responsáveis pelo ensino e pela investigação nas estruturas hospitalares e
vice-versa.
Creio que fica assim bem provado que
existe uma clima de inovação no ensino médico a nível internacional, provocado pelas mudanças que estão a
ocorrer nos cuidados de saúde e que
afectam os hospitais e as restantes
unidades de saúde onde se efectua o
ensino clínico e uma parte da investigação biomédica.
Em nome desse clima de transformação creio ser mais importante definir
quais os projectos para os hospitais
universitários portugueses, do que

procurar viabilizar um modelo a partir de uma designação que, honrada
pelo tempo e pela qualidade dos serviços prestados, pode já não corresponder ao que existe actualmente nos
países onde foi, e continua a ser possível, a sua existência com sucesso.
Quero no entanto afirmar que sempre pugnei por hospitais universitários em Portugal porque sem eles, disso
estou convicto, não haverá entre nós
ensino clínico e investigação biomédica de qualidade, capaz de competir no
espaço internacional. Contudo, não é
essa designação actual dos hospitais
articulados com as faculdades de medicina, consignada na Lei da Gestão
Hospitalar, mais precisamente no seu
artigo 15.º, que tem a seguinte redacção: «Sem prejuízo da aplicação do
presente diploma aos hospitais com
ensino médico, pré e pós graduado, e
de investigação científica, os mesmos
são objecto de diploma próprio quanto aos aspectos relacionados com a
interligação ente o exercício médico
e as actividades da formação e da investigação, no domínio do ensino da
profissão médica».
Nesse sentido, não me parece lógico
falar-se em Portugal de «hospitais afiliados» porque essa designação é
inexistente entre nós, pelo menos do
ponto de vista legal. Mas também não
estou satisfeito com a designação de
«hospitais com ensino e investigação
articulados com faculdades de medicina», criada pela actual Lei da Gestão
Hospitalar.
Que eu tenha conhecimento é esta a
única legislação publicada recentemente que aborda a problemática do ensino e da investigação nos hospitais por-
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tugueses. Existe também uma proposta de legislação sobre hospitais com
ensino universitário cujo destino desconheço, apesar de ter sido discutida
pelas Faculdades de Medicina com o
Senhor Ministro da Saúde em Dezembro e de, no caso da Faculdade de Ciências Médicas, termos feito chegar os
nossos comentários à Tutela pelos canais que nos foram indicados. Existe
finalmente um despacho conjunto dos
Ministérios das Finanças e da Saúde
que classifica os Hospitais S.A. em vários níveis, embora não explique quais
os critérios utilizados para, por exemplo, classificar determinados hospitais
como dotados de capacidade de «ensino, formação e investigação médica»
ignorando essas capacidades noutros
que, legal e funcionalmente, estão articulados com faculdades de medicina.
Nesse sentido, é lamentável que sejam raros os relatórios sobre a actividade dos hospitais e das faculdades que
possibilitem uma análise objectiva e
transparente do que estas instituições
fazem, do que querem e para onde vão.
Claro que existem muitas opiniões mas
geralmente
não acompanhadas
de informações para
as fundamentar. É
também lamentável
que não
existam entre nós trabalhos com
a profundi-

dade daqueles que mencionei vindos
doutros países. Acho que a sua existência resolveria muitas questões e facilitaria muitas decisões, mas, se calhar,
é mesmo para ser assim. Uma palavra
de elogio merecido, é devida ao Professor Alberto Amaral que elaborou o
Plano Estratégico para a Formação na
Área da Saúde, infelizmente muito
pouco mencionado.
Enfim, é realmente outro mundo onde
só com muita fé se consegue continuar a acreditar. O que vale é que não
estamos sós, basta ir a Espanha para
constatar o sucesso das redes de investigação clínica, ou, como me apercebi recentemente, ao Minho onde,
tudo indica, está a «brotar» uma nova
faculdade de medicina com características inovadoras!
Porque não quero deixar-vos sem uma
nota de esperança junto, à guisa de
conclusão, algumas pistas para o futuro que resultam da análise ponderada
da realidade internacional e, também
da minha experiência na gestão da
Faculdade de Ciências Médicas (Caixa). São propostas simples que só dependem da vontade das pessoas e das
instituições. Mais uma vez manifesto a
minha inteira disponibilidade para as
discutir com total espírito de abertura, sentido de responsabilidade e sem
ideias preconcebidas, mas com a certeza de que o ensino clínico da Faculdade de Ciências Médicas é, e sempre
foi, uma actividade universitária de
qualidade, à semelhança do que sucede e disso também não tenho dúvidas,
nas restantes Faculdades de Medicina
Portuguesas.
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de 2004

Pistas para
o Futuro
Estabelecer critérios que possibilitem definir um serviço
hospitalar como universitário
e envolver o maior número
dos seus elementos no ensino e na investigação.
Redefinir as funções dos médicos nos serviços universitários estabelecendo condições
de trabalho e incentivos financeiros para aqueles que querem ensinar e investigar.
Reduzir as tensões entre hospitais e faculdades procurando desenvolver parcerias
compensadoras para ambas
as partes em áreas como: ensaios clínicos, transferência de
tecnologia e relações entre os
sectores público e privado.
Definir com toda a transparência as relações interinstitucionais quer no que diz respeito ao financiamento, quer
às carreiras e à natureza dos
contratos.
Desenvolver sistemas de organização da informação em
rede: clínica, de investigação,
pedagógica e de gestão, que
façam sentir cada participante como parte de um todo no
qual desempenha funções
bem definidas e reconhecidas.
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Desenvolvimento dos Serviços de Cuidados Paliativos

Haverá um marketing dos Cuidados Paliativos?
Na segunda metade do século XX, o
progresso tecnológico crescente e a diferenciação das especialidades médicas
determinavam que os cuidados de saúde prestados aos doentes crónicos se
centrassem cada vez mais no «ataque à
doença» e na busca da cura, do que propriamente nas necessidades do paciente e, mais dificilmente, até nas da sua família. A não-cura era (e ainda continua
frequentemente a ser) encarada por
muitos profissionais como uma derrota,
uma frustração, uma área de não-investimento e, como tal, os doentes incuráveis eram maioritariamente votados a
um abandono encapotado.A doença terminal e a morte foram «hospitalizadas»
e a sociedade em geral aumentou a distância face aos problemas do final de vida.
O movimento moderno dos cuidados
paliativos, iniciado em Inglaterra na década de 60, e que posteriormente se foi
alargando ao Canadá, Estados Unidos e
mais recentemente (no último quarteirão do século XX) à restante Europa,
teve o mérito de chamar a atenção para
o sofrimento dos doentes incuráveis,
para a falta de respostas por parte dos
serviços de saúde e para a especificidade dos cuidados que teriam que ser dispensados a esta população.Tratava-se de
um grupo numeroso e com enorme tendência a aumentar, dado o envelhecimento demográfico e o aumento das doenças crónicas não transmissíveis.
Os cuidados paliativos definem-se como
uma resposta activa aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que ela gera e de
proporcionar a máxima qualidade de vida
possível a estes doentes e suas famílias.
Este movimento da medicina do pós
guerra, correspondeu de certa forma a
um movimento marginal que pretendia
contrariar a crescente desumanização
dos cuidados prestados aos doentes ter-

minais nos grandes hospitais de agudos.
Apesar da pertinência da resposta
advogada pelos cuidados paliativos para
as questões em torno da humanização
dos cuidados de saúde e do seu inequívoco interesse público, o certo é que
hoje, no início do século XXI, este tipo
de cuidados não está ainda suficientemente divulgado e acessível àqueles que
deles carecem. No nosso país, mais concretamente, podemos dizer que os serviços organizados são escassos e insuficientes para as necessidades detectadas
– basta lembrar que o cancro é a segunda causa de morte em Portugal, com uma
tendência clara a aumentar.
Sendo quase consensual que os princípios e as práticas advogadas pelo movimento dos cuidados paliativos constituem uma resposta clara, estruturada e
fundamentada, para necessidades e problemas bem identificados na população
doente e em fim de vida, e dada a escassez das respostas no terreno, impõe-se
então uma reflexão sobre os métodos
utilizados e a utilizar para difundir e implementar este «novo» conceito. Será
que o poder regulamentar dos serviços
de saúde competentes é suficiente para
decretar a mudança? Será que este movimento se deve manter como marginal
ou poderemos melhorar a sua difusão
nos diferentes sectores da sociedade e
integrá-lo como de pleno direito nas
respostas dos serviços de saúde? Justifica-se em nossa opinião uma atitude próactiva por parte daqueles que estão mais
directamente envolvidos neste trabalho,
por forma a potenciar as desejáveis
directivas regulamentares – imprescindíveis, mas por si só insuficientes – e
contribuir para a mudança de atitudes
que tem como fim último aumentar a
acessibilidade dos doentes e famílias aos
serviços de cuidados paliativos. Essa divulgação activa, estruturada e esclarecida dos princípios dos cuidados paliati-

vos e das vantagens a eles associados
não é mais que um processo de
«marketing público e social».
Se entendermos marketing como «o
conjunto dos métodos e dos meios de
que uma organização dispõe para promover nos públicos pelos quais se interessa os comportamentos favoráveis à
realização dos seus próprios objectivos»
ou como «a relação de uma organização ou serviço com o exterior», faz todo
o sentido aplicar as regras do mesmo à
divulgação dos princípios, práticas e à
organização dos serviços de cuidados
paliativos.
Como tal, convém conhecer, pelo menos num nível básico, os pressupostos
do processo de marketing, que julgamos
pouco divulgados, nomeadamente junto
dos profissionais de saúde. A sua divulgação poderá ser fundamental para aumentar e melhorar as respostas de cuidados paliativos no âmbito do nosso sistema de saúde.
O objectivo deste trabalho é promover
uma análise sumária, e inevitavelmente
breve, do processo de marketing em torno dos cuidados paliativos.

Organizar o processo
Como processo estratégico que é, o
marketing dos cuidados paliativos pressupõe sempre duas etapas fundamentais: em primeiro lugar, a definição clara
de objectivos/metas a atingir (para onde
vamos?); numa fase mais tardia, a avaliação dos resultados alcançados (onde
chegámos).
No que respeita propriamente ao desenvolvimento do processo estratégico,
há etapas específicas que devem ser cumpridas e que analisaremos em seguida:
a) Conhecer a população-alvo – Podemos considerar que a população que
deverá receber informação estruturada
sobre cuidados paliativos é muito
diversificada, o que confere maior comRevista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004

41

plexidade a este processo. Esta população é toda aquela que é susceptível de
exercer influência na procura e utilização do conceito e serviços de cuidados
paliativos. Existe contudo, uma regra
básica, comum a todos os segmentos que
queiramos abranger: o problema e as
soluções deverão ser analisados através
dos seus olhos, das suas necessidades, e
não em função daquilo que julgamos ser
para nós o mais adequado.
A atitude na base do marketing será a
de conhecer as necessidades da população alvo, adaptar-se a elas e posteriormente influenciá-la favoravelmente. Dado
que, como dissemos, existe uma enorme diversidade de alvos a atingir, consideraremos aqui aqueles que nos parecem prioritários:
● Decisores das políticas globais de saúde (âmbito geral e local);
● Gestores e directores de instituições
no âmbito da saúde (hospitais de agudos, sobretudo) e do apoio social (lares
da 3ª idade, por exemplo);
● Doentes crónicos, seus familiares e
outros cuidadores envolvidos (particularmente associações de doentes);
● Médicos das especialidades com maior
prevalência de doenças incuráveis e progressivas (oncologia, medicina interna,
neurologia, infecto-contagiosas, medicina geral e familiar);
● Estudantes do pré graduado nas ciências da saúde, nomeadamente, nas áreas
da medicina e da enfermagem;
● Órgãos de comunicação responsáveis
pela difusão de matérias do interesse
público;
Relativamente a cada um destes grupos, deverá existir a preocupação de
individualizar necessidades ( por exemplo, um gestor estará mais preocupado com a rotação das camas de agudos e com a sua ocupação indevida por
doentes crónicos, enquanto que a família estará preocupada com o máximo conforto e com a acessibilidade
aos serviços de apoio). Essa preocupação só será realmente revelada através de estudos de mercado rigorosamente planeados e executados.
Depois, há que planear as diferentes
estratégias de resposta, sempre com o
espírito de obter sinergias que potenci-
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em o processo de mudança de atitudes
pretendidas.
b) Considerar as respostas actuais para
os cuidados aos doentes incuráveis e em
fim de vida («acções concorrentes») –
Na ausência de respostas específicas de
cuidados paliativos, o que fazem actualmente aqueles que considerámos a nossa população alvo? Quais as opções actuais assumidas pelos gestores, decisores,
famílias, profissionais de saúde? É muito
importante conhecer estes comportamentos e o motivo porque são
adoptados para podermos propor novas acções, tão concretas e específicas
quanto possível.As acções competitivas
ou concorrentes por parte dos doen-

Para os gestores
poderá ser
fundamental destacar
que os programas de
cuidados paliativos
permitem reduzir a
duração média e o
número de
internamentos
indevidos (...) e
optimizarão as
medicações utilizadas.
tes e familiares poderão, por exemplo,
situar-se ao nível da procura da cura impossível, da procura de apoio apenas para
as actividades de vida diária e não de
uma resposta global, do recurso a profissionais não preparados nas matérias
de cuidados paliativos. Face à pressão
social, cultural e dos próprios profissionais, estes doentes são maioritariamente hospitalizados e consomem intensamente recursos de saúde essencialmente
concebidos para doentes em situações
agudas (serviços de urgência e internamentos). Só conhecidas estas acções

Isabel Galriça Neto
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Cuidados Paliativos; Equipa de Cuidados
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poderemos vir a ressaltar correctamente
as vantagens que a resposta de cuidados paliativos tem para oferecer aos interessados.
c) Considerar as mensagens e as vantagens da resposta «cuidados paliativos»
– Para muitos, estes cuidados são ainda
encarados como cuidados na morte e
aos moribundos, passivos, de menor
qualidade e como que uma desistência
– «já não há nada a fazer». O conceito
de cuidados paliativos que queremos
divulgar acentua o alívio e a prevenção
do sofrimento, nomeadamente através
de uma intervenção activa na dor e outros sintomas, centra-se numa aliança
com o doente e a sua família, apoia-se
na interdisciplinaridade e nos cuidados
globais que viabilizem a máxima qualidade de vida possível. Trata-se, pois, de cuidados técnicos rigorosos a pessoas –
«vivas» –, mas com necessidades bem
diferentes das dos doentes agudos.Tendo presente esta ideia, importa, no entanto, ressaltar que as vantagens da oferta de cuidados paliativos para cada um
dos nossos grupos alvo poderão nada
ter a ver com este «conceito/causa». É
útil reter que as vantagens são algo de
subjectivo e próprio de cada segmento
alvo, e têm sobretudo que ser afirmadas
no presente e não apenas num futuro
vago. Para muitos dos defensores da causa dos cuidados paliativos, imbuídos de
um espírito de quase missão, estas ideias não estão suficientemente esclarecidas; eles poderão pensar que esta abordagem pragmática contraria os princípios básicos que defendem. Tal não acontece, e sem se respeitar esta singularidade e diversidade das vantagens, dificilmente conquistaremos a adesão daqueles que queremos envolver. Assim, para
os gestores poderá ser fundamental destacar que os programas de cuidados
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paliativos permitem reduzir a duração
média e o número de internamentos
indevidos, que reduzirão os custos com
exames complementares supérfluos e
optimizarão as medicações utilizadas. As
vantagens residirão, para este grupo,
sobretudo na contenção de custos.
E para os médicos em geral, que vantagens se deverão destacar? As intervenções de cuidados paliativos poderão reduzir o stress resultante das interacções
com famílias muito ansiosas e sem respostas, irão melhorar o controlo sintomático e satisfação dos doentes e irão
reduzir a sus pressão assistencial.
d) Fundamentar devidamente estas
mensagens – Uma vez percorridos os
passos anteriores, teremos sempre que
considerar que fontes e que evidências
suportam as acções que queremos propor e as vantagens inerentes. No caso
dos cuidados paliativos, essa evidência
provém de múltiplos trabalhos científicos na área do sofrimento em fim de
vida, dos índices de satisfação dos doentes e famílias cuidadas através do modelo de cuidados paliativos, da evidência sobre a qualidade do controlo sintomático, dos dados sobre redução dos
custos a partir da implementação de
programas integrais de cuidados paliativos. O rigor científico não deve ser
adulterado e, ainda que este grupo de
doentes coloque questões particulares
na realização de investigação, dispomos
já hoje de informação credível em quantidade que valida a opção pelos cuidados paliativos.
e) Avaliar as oportunidades para a difusão das mesmas – O pressuposto que
preside à difusão da mensagem é a ideia
de aumentar a massa crítica informada
e facilitar a sua adesão aos modelos dos
cuidados paliativos. Este processo, que
se pretende em crescendo, deve centrarse na identificação e também na criação
de oportunidades de divulgação das
mensagens já atrás apresentadas. É, por
isso, um processo estratégico, pró-activo e planeado. Essas oportunidades compreendem um momento (quando estará o público alvo disponível para receber a mensagem?) e uma forma (de que
modo/com que meios podemos fazer

passar a mensagem?). Os nossos alvos
estarão disponíveis para receber a mensagem quando sentirem a necessidade
da mesma (confronto com a realidade),
quando a puderem utilizar com confiança, quando não se sentirem ameaçados por ela. Se ocorrerem casos emblemáticos ou com marcada repercussão
pública, se houver um debate sobre a
eutanásia, se se debater e planear a formação médica pré e pós graduada, todas essas situações poderão constituir
excelentes momentos de divulgação dos
princípios e vantagens dos cuidados paliativos. Poderemos passar as mensagens
de diferentes formas: Informação (folhetos informativos, participações em seminários, cursos e congressos), Publicidade (revistas técnicas, newsletters, boletins da comunidade),Acções de relações
públicas (eventos com opinion makers,
dando prioridade aos que possam ter
mais impacto sobre os alvos selecionados), na internet, nos media, nunca esquecendo a difusão de profissional a
profissional e aquela que os doentes e
familiares vão fazendo depois de tratados por equipas de cuidados paliativos
(transmissão «boca a boca»).
f) Eleger uma imagem a promover – Essa
imagem tem que estar em consonância
com os princípios que advogamos para
os cuidados paliativos – destacamos rigor técnico, abordagem holística, qualidade de vida, trabalho de equipa. Serão
assim de afirmar na imagem e na própria comunicação (escrita, visual, etc – o
chamado «mix da comunicação») que lhe
está associada, atributos como a qualidade, bem estar, inovação, profissionalismo idêntico ao de outras áreas da saúde e, sobretudo, vida! Esta preocupação
deve estar presente na escolha dos textos, das músicas, das imagens, das cores,
das posturas associadas em qualquer
momento à transmissão das mensagens
e vantagens. Não é possível promover
estes cuidados associando-os a uma imagem que revele falta de qualidade, falta
de profissionalismo, tristeza, pouca preocupação com os detalhes, enfim, menor «agressividade» que a usada para
promover outras áreas de interesse social e público. No entanto, face à com-

plexidade dos determinantes culturais
em torno dos cuidados na doença avançada e em fim de vida, exige-se o bom
senso de não explorar abusivamente as
imagens de sofrimento e de não adulterar completamente a transmissão das
mensagens básicas que definem o conceito de cuidados paliativos.
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Em
resumo...
Sendo os cuidados paliativos
uma área de interesse público
e social inequívoco, podem e
devem estar sujeitos a um processo de marketing. Este tem
regras básicas pragmáticas, que
devem ser respeitadas para
optimizar os resultados, e que
a seguir sumariamos:
● Definir os objectivos/metas a
atingir;
● Conhecer detalhadamente a
população-alvo e as suas necessidades;
● Identificar as acções concorrentes;
● Definir as mensagens-chave da
resposta «cuidados paliativos» e
vantagens inerentes;
● Fundamentar devidamente essas mensagens;
● Identificar e criar oportunidades de difusão dessas mensagens;
● Eleger a imagem que se pretende promover e o processo de
comunicação inerente;
● Avaliar os resultados alcançados.
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Vasco Mendes
Um modelo de bondade
e lealdade
Os mortos difíceis não são os que nos combateram, os
que nos conjuraram, mas os que a toda a hora
morreram um pouco em nossa honra
Agustina Bessa Luís

Um dia o Vasco chegou ligeiramente tarde ao gabinete
que partilhávamos. Naquele seu jeito de me tratar com
uma grande deferência que a minha condição de Director de Serviço lhe impunha e eu tanto dispensava, pediu desculpa pelo atraso, que era devido a palpar no
seu abdómen uma tumefacção que o incomodava. Procurei disfarçar a minha preocupação imediata, considerando que quem tinha um aspecto como ele não podia
ter grande doença. Iniciou-se então uma caminhada
inglória cujo desfecho, previsível, nos deixa um vazio
profundo e uma enorme consternação.
Nos tempos de desvario e ingratidão que atravessam
as nossas instituições, quando muitos não respeitam o
fardo das responsabilidades de dirigir e outros o aceitam para exercer mal um poder que em condições normais nunca teriam, a figura do Vasco Mendes agiganta-se ainda mais e dele conservamos sempre a imagem
de um homem bom e um colaborador leal que a todos
se impunha. Com ele aprendi muito e recordarei sempre a paciência e solidariedade com que executava atitudes de firmeza que eram indispensáveis para o Serviço, mas que tanto contrariavam a sua índole extremamente conciliadora. O Vasco parecia um indeciso, mas
era antes um conciliador de riscos e uma grande figura
humana. O hospital e até a faculdade, que serviu dedicadamente esquecendo algumas indevidas desconsiderações, devem-lhe um tributo de gratidão pela relevância dos serviços prestados, onde o seu papel, de modelo constituirá sempre uma referência para todos que
com ele privaram. Devo-lhe uma fraternal solidariedade em todos os momentos, alguns menos bons, outros
felizmente, em maior número, de grande exaltação. Depois do afastamento deste excepcional colaborador a
minha vida no Serviço nunca mais foi igual. Se ele cá
estivesse dir-me-ia: Cardoso de Oliveira as pessoas fa-

zem a vida muito difícil, mas é preciso manter o optimismo e aligeirar as dificuldades.
O Vasco e todos os que o amavam não mereciam tamanha injustiça. O destino por vezes parece dar razão ao
aforismo agustiniano: «É assim a vida e a morte. Um
regresso de parte nenhuma, um encontro com a contradição».
Cardoso de Oliveira
Director de Serviço do Serviço de Cirurgia B do Hospital de São João.
Professor Catedrático
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HISTÓRIAS da HISTÓRIA
por Carlos Vieira Reis

Hospital Termal das Caldas da Rainha:
o mais antigo hospital termal

O Hospital Termal das Caldas da Rainha é, muito provavelmente, o mais antigo
hospital termal conhecido
no mundo.

zão da decisão de D. Leonor de
mandar construir este hospital. Uns
dizem que tendo ela sofrido um
aborto quando se encontrava em
Almeirim, este se teria complicado
com febre puerperal e nevralgias
pélvicas, que só viriam a curar quando a rainha tomou banho nas águas
sulfurosas das Caldas. Outros, dizem
que não foi essa a razão e que tudo
dependeu apenas de a rainha ter visto vários mendigos e pobres a banharem-se nuns charcos de água que
por aqui havia, quando passava por
este local e que se terá apiedado
deles, tendo decidido logo empreender esta obra.
Tenha sido por uma ou outra razão
ou por nenhuma delas, o certo é que
a obra se fez e representou um
grande avanço arquitectónico e funcional para aquela época. O hospital, para além dos banhos, estava do-

I

Inicialmente quando foi criado e
construído não era como agora o
vemos, uma vez que a frontaria actual corresponde já às alterações
que lhe foram introduzidas pelo rei
D. João V e supervisionadas pelo engenheiro militar Brigadeiro Manuel
da Maia.
O primeiro hospital data de 1484 e
foi mandado construir pela rainha
D. Leonor, esposa de D. João II e irmão do futuro rei D. Manuel, que
para além de ser a alma deste hospital foi também a criadora das Misericórdias.
Há duas razões para explicar a ra-
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O «Pocinho»
tado com enfermarias para homens,
para mulheres, para religiosos e pessoas honradas, para peregrinos e
passantes e para alguns empregados.

A rainha dotou o hospital com um
regulamento, chamado Compromisso e datado de 1512 e que determinava os direitos e obrigações dos
doentes e de todos quantos ali tra-

Reprodução do retrato da Rainha D.
Leonor, pintado por Malhoa em 1926
balhavam, bem como a forma de funcionamento. Nele se estabelecia que
o Hospital Termal abria no dia 1 de
Abril e encerrava a 30 de Setembro
de cada ano, data que viria ser alterado anos em 1775, pelo Marquês
de Pombal e D. José, que mandaram
que passasse a abrir apenas a 15 de
Maio.
O original do Compromisso encontra-se arquivado neste hospital, hoje
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha. Foi um documento elogiado
pela generalidade dos historiadores,
com a excepção de Braancamp
Freire que o achava um regulamento mal feito; mas há que ter em conta que ele tinha da rainha uma opinião pouco favorável, que talvez se
prendesse com a suspeita de que teria sido ela quem teria envenenado
o rei, seu marido, com arsénico, o

HISTÓRIAS da HISTÓRIA
que está em total desacordo com a
eram em mármore e traziam a água
ciso, o decente e o mais cómodo para
ideia de pessoa misericordiosa que
para a sala do pocinho, onde se pasos doentes».
dela se tinha.
sou a beber (séculos depois passou
O tratamento termal durava 24 dias,
Inicialmente tudo era comandado
a chamar-se «buvette» por influênassim repartidos:
pela rainha e, depois do Compromiscia francesa), e para as piscinas dos
- 1 dia para confissão e comunhão.
so, pelo Provedor, a quem ela
- 5 dias de xaropes e 1 de purconferia poderes quase reais
gas.
dentro do hospital. O Compro- 3 turnos de banhos durante
misso estabelecia que o Pro9 dias.
vedor não podia ser frade, nem
- 4 dias de folga entremeados
fidalgo acima de cavaleiro. Pasa purgas e banhos.
sou a usar como símbolo do
- 4 dias de convalescença.
poder, a bengala feita em cana
Segundo a estatística curavamda Índia, que a rainha costumase 600 doentes, por ano.
va usar.
O tratamento assentava nos
Foi por causa das águas termais
banhos e, posteriormente, coe da rainha D. Leonor, que nasmeçou também a beber-se a
ceu a que é hoje cidade das
água, depois de um militar franCaldas da Rainha, que à data de
cês, de seu nome Patoullier, de1500 não existia, nem como lufender que ela fazia bem a tudo.
Postal antigo mostrando o Hospital Termal, vendo-se
uma cadeira de transportar doentes
gar. Foi criada por decreto e
Isso ocasionou uma quase repor incentivos vários, dados inivolta dos empregados dos babanhos.
cialmente por D. Afonso V, em 1474
nhos que achavam que dessa maneiA piscina dos homens tinha a dimen– que pretendia que 4 homens ali
ra iam perder o emprego e, por isso,
são de 56 por 24 palmos e onde capassassem a viver e construíssem
tudo fizeram para desacreditar
biam 30 pessoas e a piscina das mucasa onde pudessem dar guarida a
Patoullier e o próprio efeito benéfilheres tinha a dimensão de 46 por
todos aqueles que quisessem usar
co da água. Mas, a verdade é que vin13 palmos e ali cabiam 20 pessoas.
das águas. E posteriormente por D.
gou a tese de que as águas também
Havia ainda uma outra, para o chaJoão II, em 1488, que oferecia privifaziam bem quando bebidas.
mado banho da rainha, onde só esta
légios a vinte homiziados que ali se
Embora se tenham feito ao longo dos
se banhava.
quisessem instalar e que por isso, deitempos várias análises às águas, toxariam de ser perseguidos
das se mostraram de muito
pela polícia e teriam ainda oupouco rigor científico, só metros benefícios.
recendo crédito a análise já feiDepois a rainha pôs ao servita no século XX.
ço do hospital as rendas de
Independentemente dos seus
várias terras, até aí pertença
efeitos e da sua importância no
de Óbidos, Aldeia Galega e
panorama termal do país, o
Merceana, para sustento do
hospital termal das Caldas da
hospital e dos pobres que ali
Rainha merece uma visita pelo
se fossem tratar. Assim se fez
seu interesse histórico, beleza
o lugar, depois a vila, hoje a
e pormenores, como por
cidade das Caldas da Rainha.
exemplo poder ver-se no márNão é certo que no local
more das banheiras, lindíssimos
Postal de 1905, mostrando o Hospital Termal, tendo à
onde se construiu o hospital
fósseis. Chamo ainda a atenção
esquerda o chafariz que já não existe naquele lugar
tenham sido encontrados vespara a belíssima igreja que se
tígios da presença romana e da utiliÀ entrada havia uma sineta que toencosta ao hospital.
zação das águas por eles, mas há
cava para marcar o início de funções.
quem defenda tal teoria. O que é cerChamavam-lhe a «campa».
Nota: As fotos foram retiradas do
to é que havia 3 nascentes e a rainha
Quando D. João V resolveu remodelivro de Vasco Trancoso «Caldas da
mandou estudar qual seria a indicada
lar e aumentar o hospital, as indicaRainha – Um Contributo Iconográpara abastecer os banhos do hospições que deu a Manuel da Maia fofico através do Bilhete Postal Ilustal da água milagrosa. As canalizações
ram as de que se devia fazer «o pretrado».
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Hoje é o primeiro dia
do resto da minha vida
Dilara fora desde sempre a primeira
da classe, com as melhores classificações de sempre, com os mais brilhantes caracóis negros flutuando sobre o
mais belo rosto moreno da vila alentejana onde nascera, atados no alto por
duas fitas vermelho cerise e encimando
uns olhos negros profundos, misteriosos.
Transportava ainda criança uma nuvem
trágica e assustadora no olhar muito
sério e orgulhoso mas simultaneamente poderoso que lhe valia o respeito
das colegas e mesmo dos adultos com
quem cruzava, como se possuída por
qualquer demónio.
Ninguém se atrevia a provocar a fúria
da neta da directora do colégio de
cunho evoluído para a época onde se
albergavam os filhos dos foragidos do
reino, dos que ousavam ofender o
poder vigente, os filhos ilegítimos de
ministros cujo fruto de relações mais
ou menos consequentes em termos
afectivos mas fora do casamento eram
primorosamente educados longe dos
Externatos do Sagrado Coração de
Maria, das Doroteias ou de S. José onde
permaneciam os descendentes legítimos abençoados convenientemente
pelos sacramentos sócio-religiosos.
E Dilara era também uma criança peculiar engrossando o caudal de figuras
estranhas, que pela Escolinha se arrastavam como zombies para a filosofia
do poder vigente, ao exibir pelo lado
materno um handicap, uma maculazita
que a haveria de perseguir pela vida
fora, uma amputação afectiva fazendo
dela uma deserdada social psicologicamente falando.
A mãe de Dilara fora uma jovem mãe
solteira abandonada pelo filho do Presidente da Câmara da vila monárquica
onde nascera que num acesso de lucidez entregara a menina à Doutora
Maria Antónia Formosinho, Directora

de um Colégio famoso em Lisboa e
que se ocupara desde então da educação da menina criada quase como
filha, abafando convenientemente o
devaneio do rapaz amigo de família.
Dilara trazia inscrito no seu DNA a
marca da aculturação do país profundo, da resistência às agruras da vida e
porque não dizê-lo do preconceito
aconchegado em água benta, baptismos
e crismas e comunhões solenes.
E este componente era também a sua

força, a sua resistência, o seu imperioso desejo de sobressair, de se superar
a si mesma e a todos.
Tal como um sobrevivente de guerra
ou de um campo de concentração que
durante longos períodos faz uma hierarquia de necessidades, adaptando-se
aos alimentos que surgem, racionando as provisões para dias mais difíceis,
e cujos descendentes paradoxalmente se definem como seres obesos e
disformes, representativos daquele
desejo contido de tudo comer porque
se calhar aquela fome condensada,
aquele desejo de alimentos de um
modo irracional, finalmente encontrara a liberdade no material genético dos
filhos, também Dilara haveria de vingar, como numa metáfora de guerra,

Leonor Almeida

aquela fome de posição social armazenada.
Num país cuja intelligentia masculina
frequentava as casas de fado e cabarets
de prostitutas finas como expressão
de poder ou sinal exterior de riqueza,
uma mediocridade alienada por máximas como Deus, Pátria e Autoridade,
exprimindo uma voracidade absurda
pela ostentação e ambição de poder,
não era de estranhar que Dilara amputada de pretensões de classe alta
com poder e posição social sofresse
os efeitos desse microclima, sentindo
paradoxalmente um desejo incontrolável de romper com as convenções,
de lutar contra o sistema e uma contraditória necessidade em subir a escadaria do sucesso.
Via-se uma multidão de jovens barbudos, miúdas adolescentes de camisa
quadriculada, jovens de ambos os sexos de calça de bombazina ou ganga,
botas universalmente cardadas todos
iguais e todos seguros de um futuro
de grandes causas, afogados em palavras de ordem de liberdade, de viva
Portugal livre e democrático, de fora
a censura, de nem mais um só soldado
para as colónias e de estereótipos
surrealistas de Maios de 68 com quase uma década de atraso, de liberdade
sexual, de make love not war, tudo numa
salada russa de reivindicações como
um grito de liberdade, como uma bomba de gaze que finalmente explode em
lava de regozijo.
Dilara tem vinte e três anos, mais bela
que um pónei de raça, esmera no trajar desadaptado para o momento, chapéu negro com tule a cobrir os olhos,
pele de raposa cinzenta sobre os ombros num momento de fundamentalismo pela defesa dos animais, sapato
alto de verniz com um salto muito fino
como uma agulha a fazerem-lhe doer
os pés de certezinha absoluta, a saRevista ORDEM DOS MÉDICOS . Abril 2004
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crificar-se assim pela revolução, como
as chagas de Cristo.
Ela sempre fora um pouco desajustada, ainda ontem andava de sandálias e
boina com estrela à Che, para hoje
trajar como uma tia do socialite pequeno-médio burguês, desiludida com
o seu Che Português, estudante de
Medicina na Faculdade de Medicina de
Lisboa, camarada da organização socialista onde militava desde há vários
meses em paridade com os ensaios
no teatro de pesquisa onde ensaiava
expressão corporal aprendendo coisas sobre a IV Internacional, sobre a
morte de Trotsky, que era um verdadeiro revolucionário, aprendizagem
feita entre os lençóis do seu barbudo
e a quem Dilara havia iniciado em troca de tanta formação política, na prática do amor.
De um modo ingénuo confidenciara-lhe durante uma troca de fluidos
político-sexuais a existência da
Amelinha, a sua pequena filha fruto
de um acidente de percurso ocorrido três anos antes antecipando em
alguns meses um curto casamento
com um colega de Direito e que terminara sem sequelas para ambos e
para a menina que era um doce.
A relação com o futuro médico esfriara, nem haviam combinado nada para
a marcha do Rossio até ao Camões
para o 1º de Maio, o primeiro dia do
trabalhador livre após um interregno
de quase cinquenta anos
Contudo o estudante de Medicina não
era um homem bruto ou primitivo,
distante em tudo dos homens das cavernas que conhecia da faculdade, reunindo no seu discurso argumentos
que configuravam a dialéctica da afirmação e da negação de modo equilibrado e perfeitamente compreensíveis como justificação dos seus actos.
Logo se encontrariam, tudo bem a
revolução era mesmo a prioridade,
não era altura para romances e ela
decidira que como sempre com ela
não se brincava, era uma mulher de
decisões determinadas, fortes, definitivas.
Vestira-se a rigor para a festa da revolução e ali estava ela perfilada com
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roupas luxuosas como o momento
pedia, no Largo Camões entre os soldados com cravos nas espingardas. Se
queriam preconceitos pois era com
preconceitos que se teriam de haver,
provocações era o seu forte, o seu
revolucionário era um refinado cretino, um caguinchas.Ainda sentia o seu
diálogo nos ouvidos:
– Desculpa lá pá, sabes pá, é a minha
mãe pá, é um bocado limitada, não
entende bem essas coisas pá, percebes não é, uma coisa era enfim percebes… era já teres tido uma vida
anterior, somos todos crescidinhos e
evoluídos pá, estamos na era da libertação sexual sem dúvida pá, outra
é consubstanciar isso mesmo num rebento pá.

E continuava convicto das suas verdades:
– É claro que eu não ligo a essas
cretinices, mas acho melhor afrouxarmos um bocado até porque pá há outras prioridades políticas de
momento…é a Revolução Dilara, temos um longo caminho a percorrer
pá …é o vinte cinco de Abril… camarada, o vinte cinco de Abril pá é o
ultimo dia de um passado que não
queremos pá, temos um futuro a
construir pá, as novas liberdades pá
são a nossa meta de momento pá, as
questões individuais pá, como as
afectivas pá, são preocupações pequenos –burguesas, é o começo de uma
nova realidade pá…
E ela a contar mentalmente os pás,
usados entre as frases para dar mais

força às ideias e a rever os olhos hipócritas do namorado a abrirem-se
para o mundo novo.
A permanência ocasional da lourita
enfezada mais velha que eles uns quatro ou cinco anos passara a ser uma
omnipresença nas peças de teatro, nas
reuniões da faculdade, nas reuniões
da organização, com um à vontade
prenunciando continuidade e Dilara
fartinha de saber como tudo se iria
desenrolar.
Deixou a farda revolucionária no
guarda-roupa da avó e comprou roupas a rigor como as que usavam as senhoras da Cruz Vermelha quando faziam peditórios para os soldados em
Angola ao som do hino Angola é nossa.
Era como se tivesse um interruptor
na cabeça e pudesse ligá-lo ou desligá-lo consoante o estado de espírito.
A Revolução iriam presenciá-la sim,
antes da marcha do primeiro de Maio
quando a encontrassem vestida a rigor com um copo de veneno de escaravelho, ou dos ratos caído no
chão, para beber à saúde da Revolução de Abril, do seu companheiro de
caca e da mãezinha dele e de todos
os preconceituosos da cidade dos
cravos.
Acabara por se decidir afinal por tomar uma caminho mais low -profile,
seguir um processo menos traumático ingerindo de um só naipe vinte cinco Valiums de 10 mg acompanhados
por generosos golos duma garrafa de
vodka Smirnnorf, cocktail a que associara por fim três litros de leite, na
esperança de apenas fazer sentir ao
amigo a responsabilidade pelo seu
suicídio inconsequente.
Não se tratara de um suicídio propriamente dito mas sim de uma manifestação suicidária para ser mais
correcto, pensava ao ralenti antes de
adormecer profundamente quase nas
nuvens, deveria ser assim que se sentiam os drogados de drogas pesadas
ainda parodiou consigo mesma e a
sorrir falou alto e bom som numa voz
arrastada:
– Em homenagem à Liberdade! Hoje
é o primeiro dia do resto da minha
vida!

NOTÍCIAS
Redução nos níveis de colesterol LDL
Resultados de um ensaio clínico baseado na comunidade
com Ezetrol (ezetimibe), envolvendo mais de 3000 doentes, demonstraram que a associação de ezetimibe à
terapêutica com estatinas reduziu os níveis de colesterol
LDL em 25% em comparação com uma redução de 3%
verificada com a continuação da dose de estatina em
monoterapia. A associação terapêutica foi bem tolerada
no estudo com um perfil global de segurança comparável à monoterapia.

Défice de vitamina B agrava função
mental nos idosos
Uma variante de um gene que codifica o lípido APOE4 é
conhecido como um factor de risco para a doença de
Alzheimer. Agora, e de acordo com um estudo publicado
na revista Neuropsychology, os indivíduos que transportam esta mutação são mais vulneráveis aos efeitos do
défice da vitamina B12 na função mental. Neste estudo,
que se baseou num conjunto de teste cognitivos, participaram mais de 160 idosos.

Candidatura ao Prémio AMI - Saúde
alargado até Junho
O prazo para entrega de candidaturas ao Prémio AMI-Saúde «Doenças Infecciosas e Parasitárias» – inicialmente previsto terminar no dia 25 de Abril - foi alargado. Os médicos investigadores interessados em concorrer ao prémio poderão formalizar as suas candidaturas até ao dia 30 de Junho. Este prémio foi lançado
pela Fundação AMI no dia 27 de Outubro de 2003, por
ocasião do seu vigésimo aniversário, contando com patrocínio da Ordem dos Médicos. O galardão será atribuído anualmente a partir do ano corrente. As obras a
concurso deverão ter sido publicadas pela primeira vez
numa revista médica (portuguesa ou estrangeira) ao
longo do ano anterior à edição do prémio. Para a edição de 2004 foi aberta uma excepção, sendo aceites
trabalhos publicados entre os dias 1 de Janeiro de 2002
e 31 de Dezembro de 2003. Além disso, para serem
elegíveis a concurso, as obras deverão ter como autores, pelo menos, um médico de expressão oficial portuguesa. A entrega dos galardões irá decorrer em Dezembro de 2004, em Lisboa.

Grupo BIAL comemora 80 anos
Fundado por Álvaro Portela a 19 de Abril de 1924, o
grupo Bial comemora 80 anos de existência. Em 1924,
poucos acreditariam que a criação de um pequeno laboratório na Rua Heróis de Chaves, no Porto, tivesse
algum sucesso. Oitenta anos depois é fácil adivinhar a
história e impossível não reconhecer os números: mais

de 500 trabalhadores, 5 mil novas moléculas sintetizadas nos últimos 10 anos e um volume de negócios que
ronda os 85 milhões de euros. Um grupo que desde
1998 assumiu uma postura claramente internacional –
com a criação de empresas em Espanha e Moçambique,
e com a distribuição dos seus produtos em mais de 20
países – e que encara este novo século como mais 100
anos de crescimento. No dia 19 de Abril foi lançado
pelo grupo BIAL um novo anti-inflamatório que segundo a empresa irá «melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas».
EXXIV (etoricoxibe) representa um avanço científico
no tratamento da dor e da inflamação em situações
alargadas, crónicas e agudas, associadas a osteoartrose,
artrite reumatóide e artrite gotosa. Este novo anti-inflamatório apresenta uma concentração plasmática
máxima na primeira hora após administração - resultando num rápido início de acção - tem uma biodisponibilidade oral de cerca de 100 por cento e uma semivida de 22 horas, o que permite um facilitado esquema
de uma toma por dia.

Ultrapassar um dos últimos tabus dos
cuidados de saúde
A companhia farmacêutica Pfizer Inc anunciou o lançamento de VICTORY – uma nova campanha a nível mundial que visa incentivar milhões de homens a cuidar da
sua saúde sexual. A campanha, patrocinada por essa empresa durante o ano em curso e que se realizará em
mais de 100 países, dá uma esperança renovada aos cerca de 100 milhões de homens com disfunção eréctil (DE),
em todo o mundo, que não estão tratados. Chamar a
atenção para a DE promovendo o seu debate fora do
cenário dos cuidados de saúde e tornando-a parte integrante da vida quotidiana dos homens e incitar os profissionais de saúde a questionar a saúde sexual dos seus
doentes durante os exames de rotina são alguns dos
objectivos desta campanha.

Bolsa de Investigação Biomédica
No dia 19 de Abril foi apresentada em Portugal a Fundação Salud 2000 e anunciada a abertura das Bolsas Serono
de Investigação a investigadores portugueses. A Fundación
Salud 2000 pretende promover a investigação portuguesa através da realização dessa bolsa intitulada «Bolsa
Serono de Investigação Biomédica em Portugal» e que
este ano se desenvolve na área da Neurologia. A partir
de 2004, a Fundación Salud 2000 passará também a atribuir em Portugal quatro outras bolsas de investigação
dirigidas a investigadores nacionais e espanhóis, e que se
desenvolvem nas seguintes áreas: «Investigação Clínica
em Infertilidade», «Investigação Clínica em Esclerose
Múltipla», «Investigação Clínica em Endocrinologia»,
«Psoríase: Imunologia e Clínica».
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NOTÍCIAS
22.º aniversário da Liga Portuguesa
Contra as Doenças Reumáticas
A Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas (LPCDR)
celebrou no dia 14 de Abril o seu 22.º aniversário. No dia
em que comemorou esse aniversário, a LPCDR chamou a
atenção para a luta que tem vindo a travar ao longo dos
anos no combate a um dos maiores problemas de saúde
pública em Portugal. Os seus principais objectivos são a
defesa dos interesses dos doentes reumáticos, nas vertentes social, laboral e familiar, e realçar as necessidades para
um maior número de especialistas, mais e melhores meios
de diagnóstico e centros de recuperação. As doenças reumáticas são a principal causa de incapacidade na União Europeia e uma das principais razões de absentismo e de reformas antecipadas em Portugal. Segundo dados da LPCDR,
cerca de 38% da população nacional sofre deste tipo de
doenças. Estima-se que a prevalência seja de 1 em cada 3
portugueses, por vezes com consequências incapacitantes.

Alta protecção solar
La Roche-Posay tem uma nova gama de produtos de
ultraprotecção UVA, Anthelios. Esta gama é adaptada às
necessidades de cada indivíduo e possui uma textura não
oclusiva. A protecção de Anthelios XL FPS 60+ contra as
reacções cutâneas (nomeadamente lupus eritematoso,
urticária solar e lucite estival benigna) induzidas pelos
UVA foi demonstrada em 17 estudos clínicos realizados
por especialistas em fotodermatologia.

OM Portuguesa faz 50 anos e reforça
presença em Portugal
A OM Portuguesa assinala os seus 50 anos de existência na indústria farmacêutica e reforça a sua presença
no nosso país. As comemorações tiveram lugar no dia
20 de Abril. A cerimónia contou com a presença do
Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, do presidente do
Infarmed, Rui Ivo, do presidente da Apifarma, Gomes
Esteves, e do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos,
Aranda da Silva.

Genéricos atingem quota de 6.39% em
Fevereiro
Em Fevereiro de 2004, as vendas de medicamentos genéricos ascenderam aos 10,4 milhões de euros, o que
correspondeu a uma quota (em valor) de 6.39% face ao
mercado total de vendas de medicamentos em ambulatório. Comparando o mês de Fevereiro de 2004 com o
mesmo mês no ano passado, constatamos que o mercado de medicamentos genéricos cresceu cerca de 29,4%
em valor e 21% em unidades vendidas. Estes dados resultam de uma análise ratiopharm baseada em informações do I.M.S.
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Dia Mundial do Lupus
A Associação de Doentes com Lupus, Instituição Particular
de Solidariedade Social de Utilidade Pública, anunciou que a
Organização Mundial de Saúde reconheceu o dia 10 de Maio
como o Dia Mundial do Lupus, doença que atinge mais de
10 mil pessoas em Portugal, e mais cinco milhões a nível
mundial, na sua grande maioria mulheres.
O Dia Mundial do Lupus será anunciado no âmbito do 7.º
Congresso Internacional de Lupus que se irá realizar, entre
9 e 13 de Maio, em Nova Iorque. Neste evento estará presente, a representar o nosso país, a direcção da Associação
de Doentes com Lupus Portuguesa.

Benefícios para um maior número
de doentes com Hepatite C
Os resultados de dois estudos na área da Hepatite C com
interferão peguilado alfa-2a e ribavirina foram apresentados
em Abril, em Berlim, na 39ª Reunião Anual da Associação Europeia para o Estudo do Fígado. Os ensaios internacionais –
um, destinado a doentes co-infectados com HIV/HCV e outro
realizado em doentes com HCV e valores de ALT normais –
demonstraram que a combinação terapêutica com interferão
alfa 2-a e ribavirina é uma opção de tratamento eficaz, segura
e aplicável. Em pessoas co-infectadas com HIV/HCV a combinação terapêutica atingiu uma taxa de Resposta Virológica
Mantida (RVM) de 40 % – sendo a mais elevada alguma vez
reportada em ensaios com doentes co-infectados. Os novos
dados destes estudos poderão ajudar os médicos a identificar
os doentes com maior probabilidade de obter RVM: 71% dos
doentes co-infectados tiveram EVR («Early Virological
Response») após 12 semanas de tratamento, com doses fixas
de interferão peguilado alfa-2a 180µg/ semana e de ribavirina
na dose diária de 800mg, e desses, mais de metade ( 56%)
obteve RVM. De entre os doentes com infecção pelo HCV
genótipo 1, 45% dos que tiveram EVR vieram a conseguir RVM.

Notas de uma parceria
No dia 15 de Abril foi apresentado
no Centro de Congressos de Lisboa o livro «Notas de uma Parceria
II», resultado da parceria
estabelecida entre a Apifarma e as
Associações de Doentes, parceria
essa cuja génese se situa em Dezembro de 1999, com apenas quatro associações. Hoje são 22 as Associações que aderiram a este projecto,
cujos objectivos se prendem com a permuta de informações
entre as Associações e a Indústria Farmacêutica e uma maior
participação dos doentes nas estratégias da área da saúde. O
livro contém informações, históricas e clínicas, sobre as 22
associações de doentes que estão envolvidas nesta parceria.

LEGISLAÇÃO
PUBLICADA EM MARÇO DE 2004
Vasco Coelho – Consultor Jurídico S. R. S.

1.ª Série - Março
Portaria n.º 196/2004, de 2004-03-01
Ministérios da Economia e da Saúde
Aprova o Regulamento do Sistema Nacional de Vigilância de Dispositivos Médicos
Portaria n.º 236/2004, de 2004-03-03
Ministério da Saúde
Revoga a Portaria n.º 1100/2000, de 17
de Novembro, que estabelece normas
relativas aos medicamentos que devem
ser considerados medicamentos não sujeitos a receita médica
Portaria n.º 205/2004, de 2004-03-03
Ministério das Finanças
Estabelece as linhas de orientação da
política salarial para o ano 2004 dos funcionários e agentes da administração central, local e regional, procedendo à actualização das tabelas de ajudas de custo,
subsídios de refeição e de viagem e marcha, bem como das pensões a cargo da
Caixa Geral de Aposentações
Portaria n.º 248/2004, de 2004-03-08
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal do Hospital
de Santa Marta, S. A.
Portaria n.º 260/2004, de 2004-03-09
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal do Hospital
Dr. Francisco Zagalo
Portaria n.º 259/2004, de 2004-03-09
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, Centros de
Saúde de Baião, Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira
Portaria n.º 265/2004, de 2004-03-12
Ministério da Saúde
Altera a Portaria n.º 695/95, de 30 de
Junho, que aprova o Regulamento dos

Internatos Complementares
Portaria n.º 287/2004,de 2004-03-20
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal do Centro
Psiquiátrico de Recuperação de Arnes
Portaria n.º 288/2004,de 2004-03-20
Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Regiões de Saúde de Aveiro, Coimbra,
Guarda e Viseu
Lei n.º 10/2004, de 2004-03-22
Assembleia da República
Cria o sistema integrado de avaliação do
desempenho da Administração Pública
Declaração de Rectificação n.º 28/
2004, de 2004-03-23
Presidência do Conselho de Ministros
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º
31/2004, do Ministério da Saúde, que prorroga até 31 de Dezembro de 2004 o prazo previsto no n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de Dezembro, que estabelece o sistema de preços de referência para efeitos de comparticipação pelo Estado no preço dos
medicamentos, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 31, de 6 de Fevereiro de 2004
Portaria n.º 312/2004, de 2004-03-23
Ministérios da Ciência e do Ensino Superior e da Saúde
Altera a Portaria n.º 219/91, de 16 de
Março, que determina que as faculdades
de medicina e de ciências médicas bem
como outras instituições hospitalares e
estabelecimentos de saúde passam a estar articulados institucionalmente, nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 94/
91, de 26 de Fevereiro
Portaria n.º 337/2004, de 2004-03-31
Ministérios da Saúde e da Segurança Social e do Trabalho
Estabelece o novo regime jurídico de protecção social na eventualidade doença, no
âmbito do subsistema previdencial de
segurança social

2.ª Série - Março
Despacho n.º 4534/2004 (2.ª série), de 2004.03.05
Constituição de grupo de trabalho
para elaboração de parecer sobre a
criação do “contact center” do SNS.
Despacho conjunto n.º 133/2004,
de 2004.03.10
Aprova, ao abrigo do disposto no n.º
9 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
86/2003, de 26 de Abril, as condições
de lançamento da parceria relativa à
construção e gestão do Hospital de
Loures, incluindo o programa de concurso e o caderno de encargos.
Regulamento n.º 12/2004 da Ordem dos Médicos Dentistas, de
2004.03.10
Aprova o regulamento de inscrição
na Ordem dos Médicos Dentistas
Despacho n.º 5077/2004 (2.ª série), de 2004.03.13
Determina a composição da comissão de acompanhamento do regime
remuneratório experimental da carreira médica de clínica geral
Por taria n.º 316/2004, de
2004.03.13
Actualiza o montante da comparticipação prevista na Portaria n.º 981/
99, de 30 de Outubro e revê o disposto na referida portaria.
Despacho n.º 5542/04, de
2004.03.20
Determina o envio trimestral ao
INFARMED dos relatórios e pareceres das comissões de farmácia e
terapêutica dos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde.
Despacho n.º 6864/04, de
2004.03.31
Actualiza o anexo dos medicamentos que beneficiam de regime especial de comparticipação abrangidos
pelo Despacho n.º 21 212/2003, de
4 de Novembro de 2003 - doença
de alzheimer ou demência de
alzheimer.
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C U LT U R A
MADREDEUS
Um Amor Infinito

O novo disco do grupo Madredeus editado a 17 de Maio intitula-se Um Amor
Infinito.
Passaram 17 anos desde que foi editado
o primeiro disco dos Madredeus. Conforme explica Pedro Ayres Magalhães este
grupo «foi criado para dizer através da
música e da escrita de poesia, coisas que
de outro modo não se podem dizer, ou
não chegam a ser ouvidas, coisas de Lisboa, coisas de Portugal, coisas de toda a
Humanidade, coisas da Terra e coisas do
Céu, na nossa época». «Este novo disco,
que é apresentação do nosso futuro concerto, encerra no entanto, um desejo particular, que é o de se querer tornar num
gesto de agradecimento e insinuar o nosso reconhecimento a todas essas pessoas que pelo menos numa noite partilharam e ajudaram a definir, a nossa fantasia
e o nosso sentimento. Encontrámos, na
nossa estrada, um amor Infinito, concerto após concerto, ano após ano, disco
após disco, gostávamos que isto se soubesse e queríamos aproveitar esta oportunidade para o agradecer».
Redescubra as guitarras, os poemas, os
arranjos musicais, e a voz de Teresa Salgueiro em Um Amor Infinito.

CLÃ
Rosa Carne
No dia 3 de Maio foi editado Rosa Carne, o novo disco dos Clã, cuja apresentação teve lugar a 29 de Abril no Teatro Sá
da Bandeira no Porto. Com música de
Hélder Gonçalves, este disco conta com
letras de Adolfo Luxúria Canibal,Arnaldo
Antunes, Carlos Tê, John Ulhoa, Regina
Guimarães e Sérgio Godinho. O primeiro single a ser retirado de Rosa Carne é

a belíssima canção «Competência Para
Amar», com letra de Carlos Tê. Os 14
temas novos vão poder ser ouvidos lado
a lado com os anteriores sucessos dos
Clã (Manuela Azevedo, Hélder Gonçalves, Miguel Ferreira, Pedro Biscaia, Pedro
Rito, Fernando Gonçalves) na digressão
em curso. Datas dos próximos concertos: • 19 de Maio – Festas da Ascensão,
Chamusca • 29 de Maio – FNAC Norte
Shopping, Porto • 11 de Junho – Festival
Super Bock Super Rock, Lisboa • 12 de
Junho – Vila Real • 18 de Junho – Ferreira
do Alentejo • 19 de Junho – Vila do Conde • 24 de Junho – Ilha Terceira,Açores •
16 de Julho – Vila Flor • 25 de Julho –
Mondim de Basto • 30 de Julho – Guimarães • 07 de Agosto – Graciosa, Açores • 14 de Agosto – Festa da Sardinha,
Portimão • 23 de Agosto – Fatacil, Lagoa
• 6 de Setembro – Palmela

DVD de tributo a Ayrton
Senna
Dez anos após a sua trágica morte, a 1
de Maio de 1994, durante o Grande
Prémio de San Marino, no Circuito de
Imola, homem e piloto revelam-se num
DVD que oferece de Ayrton Senna as
perspectivas de quem conviveu com ele
mais de perto através de um conjunto
de documentários e entrevistas. Ayrton
Senna continua a ser considerado por
muitos como o melhor piloto de todos
os tempos. Família, companheiros de
equipa, amigos e antigos rivais revelam
neste DVD duplo algumas das facetas
menos conhecidas da personalidade de
Senna. Produzido em colaboração pela
Família Senna e pela Fundação Ayrton
Senna, o novo documentário The Right
to Win exibe ao longo de 52 minutos um

conjunto de entrevistas que nos ajudam
a perceber e apreciar um dos maiores
heróis da história de Fórmula 1, dandonos, ao mesmo tempo, uma visão bem
clara deste desporto que ele amava. Outras personalidades de Fórmula 1, como
Gerhard Berger, Damon Hill, Frank
Williams e Jo Ramirez dão-nos a sua perspectiva sobre a determinação extrema
de Senna em vencer, sobre a sua excepcional capacidade de concentração, a sua
rivalidade com Prost, a sua paixão pela
pista de Mónaco, a sua infância no Brasil,
a sua tremenda capacidade física e mental e a sua última corrida em Imola, em
1994.
Parte das receitas deste DVD duplo,
legendado em português, revertem a favor da Fundação Ayrton Senna.

Exposição
Uma viagem pelos mapas
Fundação Calouste Gulbenkian
28 de Abril a 12 de Maio
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