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J. Germano de Sousa
E D I T O R I A L

Decisões inadmissíveis

P arece inevitável. Ciclicamente, os diferentes poderes políticos
cedem à tentação de retirar competências que são
exclusivamente dos médicos. A falta de conhecimentos,

políticas assentes no populismo ou o desejo de ir ao encontro de
interesses específicos estão muitas vezes na origem de decisões
inadmissíveis.
O caso mais recente foi a proposta do Ministério da Saúde que
pretendia definir o conteúdo da profissão de podologista. O texto
foi liminarmente recusado por mim e posteriormente pelo CNE,
pois a sua aprovação traduzir-se-ia na legalização de actos médicos
executados por profissionais sem licenciatura em medicina. Actos
médicos esses que, tal como eu refiro na carta que enviei ao Senhor
Ministro da Saúde, são de tal modo complexos que os reservamos,
habitualmente, para determinadas especialidades.
Estamos convencidos que a razão e o bom senso irão imperar e que
tal legislação nunca verá a luz do dia e que não passará de um mero
documento sem interesse e votado ao esquecimento.

esta edição da Revista da Ordem dos Médicos, destaque para
um artigo que retoma o sempre actual tema das relações
entre os médicos e a indústria farmacêutica.

Depois de suspeitas generalizadas, é hoje claro que a apregoada
promiscuidade entre os médicos e a indústria não corresponde à
realidade. É certo que foram identificadas algumas condutas menos
correctas, mas a tentativa de generalizar essas situações a toda uma
classe é injusta.
Mesmo assim é importante ter presente os códigos éticos e
deontológicos e as regras que pautam as relações entre médicos e a
indústria farmacêutica e relembrar as importantes áreas de
colaboração entre os dois sectores.
É colaborando, no respeito pelas competências de cada classe, que
se progride e garante aos portugueses uma assistência médica de
melhor qualidade e mais eficaz.

N
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I N F O R M A Ç Ã O
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

ORDEM DOS MÉDICOS
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Classificação de Serviços Especiais de Dermatologia – CNVRAM.
O CNE aprovou a proposta apresentada pelo Colégio da Especialidade de Dermatologia

de Classificação de Serviços Especiais de Dermatologia – CNVRAM.

SERVIÇOS ESPECIAIS DE DERMATOLOGIA

C K
 

15.00 CRIOTERAPIA

15.00.00.01 Crioterapia com neve carbónica (por sessão) 4 8
15.00.00.02 Crioterapia, com azoto líquido, de lesões benignas (por sessão)

Até 5 lesões (face, mucosas) e até 10 lesões (outros locais) 4 8
15.00.00.03 Crioterapia, com azoto líquido, de lesões benignas (por sessão)

> de 5 lesões (face, mucosas) e > 10 lesões (outros locais) 4 12
15.00.00.04 Crioterapia, com azoto líquido, de lesões malignas (excepto face) 4 30
15.00.00.05 Crioterapia, com azoto líquido, de lesões malignas (face) 4 40

 
15.01 ELECTROCIRURGIA   

15.01.00.01 Electrocoagulação ou electrólise de pêlos (por sessão) 4 8
15.01.00.02 Electrocirurgia de lesões benignas (até 10 sessões) 4 10
15.01.00.03 Electrocirurgia de lesões benignas (> de 10 sessões) 4 20
15.01.00.04 Electrocirurgia > curetagem de lesões malignas 4 30

 
15.02 FOTODERMATOLOGIA   

15.02.00.01 Determinação de DEM 5 20
15.02.00.02 Irradiação cutânea com UVA/UVB ou radiação visível 5 20
15.02.00.03 Provas fotoepicutâneas 40 25
15.02.00.04 Fototerapia com UVA/UVB (por sessão) 5 8
15.02.00.05 Fotoquimioterapia tópica (por sessão) 5 8
15.02.00.06 Fotoquimioterapia sistémica (PUVA) (por sessão) 5 8

 
15.03 LASERTERAPIA   

15.03.00.01 Laserterapia CO2 tumores benignos e pré-malignos (tronco) (até 10 lesões) 50 30
15.03.00.02 Laserterapia CO2 tumores benignos e pré-malignos

(cabeça, pescoço, mãos, genitais) (até 5 lesões) 50 30
15.03.00.03 Laserterapia CO2 tumores malignos 50 50
15.03.00.04 Laserbrasão total da face com laser CO2 ou Erbium / YAG 50 90
15.03.00.05 Laserbrasão parcial da face com laser CO2 ou Erbium / YAG 50 50
15.03.00.06 Laserbrasão de outras regiões com laser CO2 ou Erbium / YAG 50 40
15.03.00.07 Laserterapia por laser de Krypton, de Vapor de Cobre ou Diodo de 810 mm 50 50
15.03.00.08 Laserterapia por laser de KTP ou Neodimiun/YAG frequência dobrada 50 50
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15.03.00.09 Laserterapia por laser Q-switched ou longo pulso de Rubi, Alexandrite ou Neodiminium/YAG 100 60
15.03.00.10 Tratamento de lesões vasculares com outros lasers (até 10 cm2) 230 40
15.03.00.11 Tratamento de lesões vasculares com outros lasers (> 10 cm2 e até 20 cm2) 250 60
15.03.00.12 Tratamento de lesões vasculares com outros lasers (> 20 cm2) 320 80

 
15.04 OUTROS EXAMES DE DIAGNÓSTICO   

15.04.00.01 Exame por luz de Wood 2 2
15.04.00.02 Androscopia 15 15
15.04.00.03 Dermatoscopia 2 4
15.04.00.04 Capilaroscopia 2 4
15.04.00.05 Dermatoscopia Digital Computorizada (c/ relatório e registo imagiológico) 35 30
15.04.00.06 Testes imunológicos (Ver imunoalergologia, Cód. 11)  
15.04.00.07 Exames bacteriológicos, micológicos e paraitológicos (Ver Patologia Clínica, Cód. 74)  
15.04.00.08 Exames citológicos (Ver Anatomia Patológica, Cód. 80)  

15.05 OUTROS PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS   

15.05.00.01 Cirurgia pelo método MOHS 30 50
15.05.00.02 Enxertos de cabelo (técnica Orentreich) por selo 1 3
15.05.00.03 Injecção terapêutica intralesional 6
15.05.00.04 Quimiocirurgia com pasta de zinco 10 20
15.05.00.05 Iontoforese (por sessão) 4 6
15.05.00.06 Terapêutica fotodinâmica de lesões pré-malignas ou malignas 30 50
15.05.00.07 Terapêutica por luz não coerente pulsada de alta intensidade e comprimento de onda variável 150 80
15.05.00.08 Endermologia (por sessão) 5 10

 
30 PELE, ANEXOS E PARTES MOLES   
 

30.00.00.08A Excisão de tumores malignos (tronco e membros) 40
30.00.00.08B Excisão de tumores malignos (cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais e mucosas) 80
30.00.00.12 Curetagem/ remoção mecânica de lesões benígnas 3 15
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Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

Foram aprovados os critérios de ad-
missão por consenso na sub-especia-
lidade de Hepatologia que se trans-
crevem:

“Numa fase inicial transitória, após a
publicação destes critérios, decorre-
rá um período de 6 meses durante o
qual se poderão candidatar os médi-
cos com capacidade para a Subespe-
cialidade de Hepatologia.
O reconhecimento desta Subespeci-
alidade basear-se-á no exercício pro-
longado da actividade e na realização
de estágios em Unidades diferencia-
das e será feito por um Júri Nacional
a nomear pela Ordem dos Médicos,
ouvido o Colégio da Especialidade de

Gastrenterologia.

Sub-Especialidade de Hepatologia
Critérios de admissão por consenso

Os interessados deverão solicitar a
admissão por consenso á Subespeci-
alidade de Hepatologia, em requeri-
mento dirigido ao Conselho Nacio-
nal Executivo, através da sua Secção
Regional, apresentando os seguintes
documentos:
1 - Certificado de inscrição na Or-
dem dos Médicos, comprovando es-
tar na posse de todos os seus direi-
tos.
2 - Comprovativo de que está inscri-
to na Ordem dos Médicos como Es-
pecialista de Gastrenterologia.
3 - Cinco exemplares do Curriculum
Vitae com o máximo de 5 folhas A4
comprovando:

- Exercício profissional efectivo e con-
tinuado na área da Hepatologia du-
rante um período mínimo de 3 anos.
- Reconhecida capacidade e zelo no
exercício da sua actividade clínica na
área da Hepatologia.
- Ter dado contributo significativo
para o desenvolvimento da Hepato-
logia na actividade assistencial ou na
actividade científica.
- Ter frequentado com aproveitamen-
to actividades de formação pós-
-graduada e de formação contínua na
área da Hepatologia.
4 - Ter apreciação favorável do Júri
quanto a experiência clínica e compe-
tência técnica em Hepatologia de-
monstrada no Curriculum Vitae.

Foram aprovados os critérios de ad-
missão de idoneidade e formação na
sub-especialidade de Hepatologia
que se transcrevem:

“A idoneidade para a formação em
Hepatologia é nominal e requerida
pelos Serviços interessados. A for-
mação deve ser feita em Serviços de
Gastrenterologia ou em Unidades de
Hepatologia neles inseridas.
O reconhecimento da capacidade
formativa compete à Ordem dos Mé-
dicos e deve basear-se em parecer
do Colégio da Especialidade de

Sub-Especialidade de Hepatologia
Critérios de idoneidade e formação

Nota: Estes documentos foram aprovados na Reunião do CNE de 18 de Maio de 2004.

Gastrenterologia. Do requerimento
de candidatura à idoneidade para a
formação em Hepatologia deve obri-
gatoriamente constar ou haver re-
ferência a:
1 - Curriculum Vitae dos Especialis-
tas responsáveis pela formação com
realce para a formação que obtive-
ram e para a actividade exercida na
área da Hepatologia.
2 - Dados estatísticos referentes ao
Internamento e à Consulta Externa,
nomeadamente a uma Consulta di-
ferenciada de Hepatologia.
3 - Organização e pessoal médico e

não médico envolvido na Consulta
de Hepatologia.
4 - Dados estatísticos referentes a
técnicas util izadas em patologia
hepatobiliar.
5 - Serviços de apoio, nomeadamen-
te Serviço de Urgência, Imagiologia
diagnóstica e de intervenção, Anato-
mia Patológica, Cirurgia e Oncologia.
6 - Biblioteca (livros e revistas da
área da Hepatologia disponíveis).
7 - Actividades de investigação.
8 - Centros de Transplantação He-
pática em que será feita a formação
nessa Área.”
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A
Sua Excelência
O Ministro da Saúde
Ministério da Saúde
Av. João Crisóstomo, 9
1000 LISBOA

ASSUNTO: PROJECTO DE DECRETO-LEI QUE REGULAMENTA

O ACESSO E EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PODOLOGISTA

Excelência,

Tendo recebido o projecto de Decreto-Lei que regulamenta o acesso e exercício da profissão de podologista,
e ainda antes do mesmo ser presente ao Conselho Nacional Executivo, venho comunicar-lhe a minha opi-
nião em relação ao mesmo a qual é totalmente negativa.

O conteúdo do referido projecto, designadamente no seu artº 3º, é inaceitável pois configura, permite e
legaliza a prática de actos médicos por não licenciados em medicina com todos os riscos para a saúde que
esse facto envolve e com as consequentes repercussões profissionais que acarreta.

Como não desconhece, a patologia do pé envolve problemas de tal forma complexos que só médicos com
experiência em ortopedia, cirurgia pediátrica, medicina física e de reabilitação e medicina desportiva se
envolvem na sua avaliação e terapêutica.

É pois com muita perplexidade e preocupação que vejo ser admitida a hipótese de permitir que profissionais
pedicuros possam, por muitos graus universitários que possuam, serem equiparados a médicos especialistas
nos âmbitos já referidos.

Estando certo que concorda com as minhas críticas, peço-lhe a retirada deste projecto, pois a sua transfor-
mação em Decreto-Lei iria ferir gravemente a prática da Medicina em Portugal.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os melhores cumprimentos,

J. Germano de Sousa

PRESIDENTE

I N F O R M A Ç Ã O

Acesso e exercício da profissão de podologista
Em face do projecto de Decreto-Lei para regulamentação do acesso e exercício da profissão de podologista,
enviado à Ordem dos Médicos para parecer, considerou o Presidente da OM ser fundamental comunicar ao
Ministro da Saúde a sua opinião desfavorável em relação ao referido diploma, o que fez, através da carta que ora
se transcreve para conhecimento de todos os colegas.
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ELEIÇÕES PARA AS COMPETÊNCIAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

20 de Outubro de 2004

Horário: das 9:00 às 20.00 horas

Local: Secções Regionais da Ordem dos Médicos

CALENDÁRIO ELEITORAL

2004

Agosto 20 Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta em cada Secção Regional.

Agosto 26 Prazo limite para reclamação dos cadernos eleitorais.

Setembro 01 Prazo limite para as decisões das reclamações.

Setembro 10 Prazo limite para formalização das candidaturas.

Setembro 16 Prazo limite para regularização das candidaturas.

Outubro 07 Prazo limite para o envio dos boletins de voto e relação dos candidatos.

Outubro 19 Prazo limite para a recepção dos votos enviados pelo correio e por entrega directa, em
carta endereçada ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral respectiva.

Outubro 20 Constituição das Assembleias Eleitorais (Secções de Voto), acto eleitoral e contagem dos
votos a nível regional.
(A Mesa Eleitoral Nacional funciona na Secção que tem o Coordenador da Competência)

Outubro 26 Apuramento final dos resultados a nível nacional.

Novembro 02 Prazo limite para a impugnação do acto eleitoral.

Novembro 08 Prazo limite para a decisão das eventuais impugnações.

Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
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ORDEM DOS MÉDICOS

CALENDÁRIO ELEITORAL

- TRIÉNIO 2005/2007 -

2004

Setembro 1 - Prazo limite para o anúncio da data
das eleições (artº. 5º., R.E.)

Setembro 1 - Data limite para afixação dos cader-
nos eleitorais (artº. 7º., nº. 1, R.E.)

Setembro 16 - Reclamações dos cadernos eleitorais
(artº. 8º., nº. 1, R.E.)

Outubro 1 - Decisão das reclamações e afixação
definitiva dos cadernos eleitorais (artº.
8º., nº. 2, R.E.)

Outubro 26 - Prazo limite para a apresentação das
candidaturas aos Órgãos Regionais e
Órgãos Distritais (artº. 10º., nº. 1, R.E.)

Novembro 2 - Prazo para a verificação da regulari-
dade das candidaturas e das condições
de elegibilidade dos respectivos candi-
datos aos Órgãos Regionais e Órgãos
Distritais (artº. 16º, n.º 1, R.E.)

Sem data fixa - O prazo limite para a regularização
das candidaturas aos Órgãos Regionais
e Órgãos Distritais é de 3 dias úteis a
contar da notificação aos respectivos
mandatários (artº. 16º, nº. 3, R.E.)

Novembro 15 - Prazo limite para a apresentação das
candidaturas a Presidente da Ordem dos
Médicos (artº. 12º, nº.1, R.E.)

Novembro 22 - Prazo limite para a verificação das
condições de elegibilidade das candida-
turas a Presidente da Ordem dos Mé-
dicos (artº. 16º, nº.1, R.E.)

Sem data fixa - O prazo limite para a regularização das
candidaturas a Presidente da Ordem dos
Médicos é de 3 dias úteis a contar da
notificação aos respectivos mandatários
(artº. 16º, n.º 3, R.E.)

Sem data fixa - O Sorteio das Listas será feito até 5
dias após a aceitação definitiva de todas
as candidaturas (art.º 17º, R.E.)

Novembro 30 - Prazo limite para o envio dos boletins
de voto, relação dos candidatos e normas
do acto eleitoral (artº. 19º, R.E.)

Dezembro 15 - Constituição das Assembleias e Secções de
voto e acto eleitoral. Abertura das urnas e
contagem dos votos (definitiva para os Ór-
gãos Distritais e provisória para os Órgãos
Regionais e Presidente) (art.º 5º e 29º, R.E.)

Dezembro 20 - Prazo limite para as reuniões das Co-
missões Eleitorais Regionais e Comissão
Eleitoral Nacional para o apuramento fi-
nal dos resultados eleitorais a nível regio-
nal e para o Presidente (art.º 33º, R.E.).

Sem data fixa - O prazo limite para a impugnação dos
Actos Eleitorais para o Presidente e para
os Órgãos Regionais é de 10 dias a con-
tar da data do apuramento final dos re-
sultados eleitorais (art.º 34º, n.º 1, R.E.)

2005

Janeiro/Sem data fixa - O prazo limite para a decisão acer-
ca das impugnações é de 10 dias a
contar da apresentação das
impugnações (art.º 34.º, n.º 2, R.E.).

I N F O R M A Ç Ã O
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Suspensão das relações do CRN com
o Ministério da Saúde
Face ao projecto de lei que adiante se transcreve, visando entregar a podologistas competências dos médi-
cos, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos deliberou suspender as suas relações com o
Ministério da Saúde. Esta posição foi divulgada publicamente através do comunicado que se transcreve.

«1 - A Ordem dos Médicos recebeu para parecer um pro-
jecto de Decreto-Lei que visa regular o acesso à profissão
de podologista e o seu exercício.

2 - Neste projecto, define-se por podologia a ‘actividade
que, na área da saúde, tem como objectivo a prevenção,
diagnóstico e terapêutica das afecções, deformidades e al-
terações dos pés’.

3 - Porque está em causa a saúde dos doentes e não estan-
do definido acto médico, a posição do Conselho Regional

do Norte da Ordem dos Médicos é a seguinte:

- ou o Senhor Ministro da Saúde retira da sua agenda este
projecto ou entendemos que só lhe resta demitir-se.

4 - Até que o Senhor Ministro da Saúde demonstre formal-
mente que este projecto foi retirado da sua agenda, ou se
demita, o CRN-OM delibera suspender todas as suas rela-
ções com o Ministério da Saúde.
Porto, 21-04-2004
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Projecto de Decreto-Lei que regulamenta o
acesso e exercício da profissão de podologista
(apresentado pelo Ministro da Saúde à Ordem dos Médicos)

«A regulamentação da profissão de
podologista há muito tem vindo a ser
reclamada.
Por razões de diferente natureza, nunca
tal desiderato chegou a ser concretiza-
do.
Contudo, impõe-se levar a cabo a sua
regulamentação, enquadrando, em ter-
mos legislativos, os seus aspectos funda-
mentais, designadamente os que se re-
lacionam com o acesso e o exercício da
mesma.
Aliás, o presente diploma legislativo pode
mesmo considerar-se uma sequência
natural do reconhecimento oficial do en-
sino da Podologia em Portugal.
Na verdade, em Portugal, o ensino da
Podologia teve início em 1997, no âmbi-
to de instituições privadas de ensino su-
perior, com reconhecimento do grau de

bacharel, acompanhando os modelos já
instituídos noutros países, nomeadamen-
te em Espanha e França, nos quais é ine-
quívoco o reconhecimento dos méto-
dos e técnicas próprios desta nova área
da saúde.
Porém, no nosso País, o ensino da
podologia não foi acompanhado da re-
gulamentação da actividade dos respec-
tivos profissionais.
Ora, constatando-se que, à semelhança
daqueles países, também entre nós já
existe um número considerável de pro-
fissionais nesta nova área da saúde, urge
proceder à regulamentação desta pro-
fissão, de forma a assegurar, desde logo,
o cumprimento dos requisitos
habilitacionais e as condições essenciais
do exercício da mesma.
Por outro lado, impõe-se também acau-

telar os sempre possíveis ou eventuais
reflexos negativos para a saúde pública,
para os profissionais e para os utentes
dos cuidados de saúde respectivos, re-
sultantes da ausência de um quadro le-
gal regulamentador.
Com o presente diploma legislativo
pretende-se, precisamente, colmatar esta
lacuna.
Neste sentido, através do presente
Decreto-lei procede-se à caracterização
dos actos que se inserem no conteúdo
funcional da profissão, de natureza libe-
ral, sujeitando o seu exercício à posse
de formação específica e ao correspon-
dente título profissional.
Foram ouvidos o Ministério da Ciência
e do Ensino Superior, a Ordem dos Mé-
dicos e a Comissão Nacional de Protec-
ção de Dados.

Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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Assim, nos termos do disposto na alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-
tituição, o Governo decreta, para valer
como lei geral da República, o seguinte:
Artigo 1.º
Objecto e âmbito
1. O presente decreto-lei regula o aces-
so à profissão de podologista e o seu
exercício.
2. São abrangidos pelo presente diplo-
ma os podologistas que exerçam a sua
actividade em território nacional, qual-
quer que seja o regime em que a mes-
ma seja prestada.
Artigo 2.º
Definições
1. Define-se por podologia a actividade
que, na área da saúde, tem como objec-
tivo a prevenção, diagnóstico e terapêu-
tica das afecções, deformidades e alte-
rações dos pés.
2. Define-se por podologista o profissi-
onal habilitado com um curso superior
reconhecido pelos Ministérios da Ciên-
cia e do Ensino Superior e da Saúde, a
quem foi atribuído um título profissio-
nal que lhe reconhece competência para
a prestação de cuidados de saúde em
podologia.
3. A profissão de podologista desenvol-
ve-se com autonomia técnica de exercí-
cio profissional e em complementarida-
de funcional com outros grupos profis-
sionais da saúde.
Artigo 3.º
Caracterização dos actos de podologia
1. O podologista desenvolve a sua acti-
vidade no âmbito da prestação de cui-
dados de saúde de podologia, compe-
tindo-lhe, designadamente:
a) Actos de prevenção, que se caracteri-
zam pelo estudo, investigação e avalia-
ção podológica dirigida à prevenção de
doenças, alterações e malformações dos
pés, bem como de diagnóstico precoce
de alterações morfológicas, estruturais
e funcionais das crianças (podopediatria),
dos desportistas (podologia desportiva),
dos trabalhadores (podologia laboral),
dos idosos (podogeriatria) e dos doen-
tes de alto risco;
b) Actos de diagnóstico, que consistem
em determinar a patologia e as causas
que a produzem, utilizando todos os
meios exploratórios e diagnósticos com-

plementares, mediante solicitação dos
exames que entenda necessários;
2. Compete-lhe, ainda, a terapêutica de
toda a patologia, malformações e
afecções dos pés, sua etiologia e conse-
quências, utilizando todos os procedi-
mentos mais adequados, tais como:
a) Quiropodologia – área podológica na
qual se realizam tratamentos conserva-
dores, com aplicação, se necessário, de
anestesia tópica, das alterações da capa
óssea da pele e seus anexos.
b) Ortopodologia – área podológica que
actua em alterações congénitas e/ou ad-
quiridas do tipo morfológico, estrutural
e funcional, aplicando tratamentos
correctores, compensadores ou paliati-
vos mediante a realização e aplicação ou
prescrição de próteses ou ortóteses.
c) Tratamentos cruentos podológicos -
área que abrange a realização de trata-
mentos específicos no pé, sem dor, me-
diante a aplicação de anestesia local, de
forma a tratar definitivamente alterações
podológicas.
d) Farmacologia – área que abrange a
administração de medicamentos com
acção específica no campo podológico,
mediante um simpósio terapêutico es-
pecífico para a podologia.
e) Reabilitação podológica – área cujo
objectivo é o de conseguir a condição
funcional do pé, através de indicações
de atitudes pontuais e terapeutas espe-
cíficas, uma vez ultrapassado o processo
patológico, traumático ou outro.
Artigo 4.º
Acesso à profissão
O acesso à profissão de podologista é
reservado aos detentores de título pro-
fissional emitido pelo Ministério da Saú-
de.
Artigo 5.º
Título profissional
1. O título profissional a que se refere o
artigo anterior é atribuído àqueles que
comprovem ser possuidores de diplo-
ma do curso superior previsto no n.º 2
do artigo 2.º, ou seu equivalente legal,
desde que o requeiram nos termos do
número seguinte.
2. O título profissional de podologista é
requerido ao Ministério da Saúde, de-
vendo ser acompanhado de fotocópia
do bilhete de identidade ou passaporte,

de fotocópia do respectivo certificado
de habilitações e de duas fotografias, sem
prejuízo de outros procedimentos es-
peciais aplicáveis a cidadãos oriundos de
Estados membros da União Europeia.
3. O título profissional consiste numa
cédula profissional de modelo a aprovar
por despacho do Ministro da Saúde.
4. A alteração dos elementos a que se
refere o n.º 2 deste artigo deve ser
comunicada ao Ministério da Saúde até
30 dias após a sua verificação.
5. No caso de cidadãos oriundos de Es-
tados membros da União Europeia, a
atribuição do título profissional depen-
de do reconhecimento legal do respec-
tivo diploma, certificado, título ou seu
equivalente legal, de acordo com a legis-
lação comunitária e o direito interno
português.
Artigo 6.º
Registo profissional
A emissão do título profissional pelo Mi-
nistério da Saúde determina automati-
camente a organização de um registo, o
qual fica sujeito ao pagamento de uma
taxa, de montante a fixar por portaria
conjunta dos Ministros das Finanças e
da Saúde, consignada ao Ministério da
Saúde de acordo com o previsto na alí-
nea e) do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-lei n.º 8-A/2002, de 15 de Ja-
neiro.
Artigo 7.º
Fiscalização
O exercício da profissão de podologista
está sujeito à fiscalização do Ministério
da Saúde, com vista à verificação e ma-
nutenção da qualidade dos serviços pres-
tados aos utentes, e da saúde pública em
geral, nos termos da lei, e compreende,
designadamente o acompanhamento do
exercício profissional.
Artigo 8.º
Licenciamento dos estabelecimentos de
podologia
Compete ao Ministério da Saúde o li-
cenciamento dos estabelecimentos de
podologia, em moldes a regulamentar em
diploma específico.
Artigo 9.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor
no prazo de trinta dias após a sua pu-
blicação.
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ELEIÇÃO DOS DELEGADOS
DA ORDEM DOS MÉDICOS

NO DISTRITO MÉDICO DE BRAGA

Triénio 2005 - 2007

Dia 15 de Outubro de 2004

Centros de Saúde Hospitais

Amares Barcelos

Barcelinhos Braga

Barcelos Fafe

Braga I Guimarães

Braga II V. N. Famalicão
Braga III

Cabeceiras de Basto

Celorico de Basto

Esposende Até 30/07/2004 - Publicitação do Processo

Fafe Eleitoral

Guimarães
Póvoa de Lanhoso Até 03/09/2004 - Envio das Listas Candidatas

Taipas para a Ordem dos Médicos

Terras de Bouro

Vieira do Minho 15/10/2004 - Acto Eleitoral

V. N. Famalicão I

V. N. Famalicão II
Vila Verde

Vizela

    Envio das listas de candidatos para o Conselho Distrital de Braga
    Rua do Raio, Ed. Visconde do Raio, 181, 1.º piso - 4710-923 Braga

                    Data limite - Dia 3 de Setembro de 2004
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A conferência realizada pela Apifarma, intitulada «Deontologia
na Indústria Farmacêutica: uma perspectiva multidisciplinar»,
contou com as intervenções do presidente desta associação,
Gomes Esteves, Maria Clara de Melo, do Conselho Deontológi-
co da Apifarma, Germano de Sousa, bastonário da Ordem dos
Médicos, Aranda da Silva, bastonário da Ordem dos Farmacêu-
ticos, José Miguel Júdice, bastonário da Ordem dos Advogados e
do ministro da saúde, Luís Filipe Pereira, entre outros.
Desta conferência retiraram-se algumas conclusões impor-
tantes nomeadamente a certeza de que a indústria farmacêu-

Médicos, formação contínua,
deontologia e indústria farmacêutica

A APIFARMA realizou no passado dia 18 de Maio, no Auditório Cardeal Medeiros
da Universidade Católica Portuguesa, uma conferência sobre deontologia, cujo
programa abordou temas como o papel da indústria farmacêutica na formação
dos profissionais de saúde, o dilema dos profissionais de saúde enquanto recep-
tores da informação e como utilizadores dos bens de saúde, papel do Ministério
da Saúde na formação médica pós-graduada, etc.

tica tem um papel importante nesta área, papel esse que é
representado pela missão de dar informação sobre a activida-
de que desenvolve. Porém, este direito da indústria tem que
ser encarado com total transparência. Já existe regulação, quer
ao nível da legislação em vigor, quer ao nível dos códigos deon-
tológicos, mas todos os intervenientes concordaram que as
práticas de auto-regulamentação são muito importantes, de-
vendo ser prioritárias particularmente nas áreas que envol-
vem a formação médica.
Sendo a formação pós-graduada fundamental, e não sendo a
mesma assegurada pelo Estado, como deveria ser, a coopera-
ção de terceiros torna-se indispensável para que a formação
contínua possa ser uma realidade. Neste contexto, a indústria
dá um contributo decisivo para a formação médica contínua e
é indispensável para o progresso do conhecimento científico.
Mas, como em todas as situações, é preciso não esquecer os
limites, os quais, no que diz respeito à formação pós-graduada,
se prendem com a utilidade do resultado da acção formativa e
não com «a fronteira da vantagem indirecta de quem colabo-
ra na formação». Como tal, é reconhecido por todos que o
teor da informação a veicular deve obedecer aos normativos
legais que implicam a apreciação prévia e que a sua difusão
apenas deverá ser efectuada com recurso aos meios legal-
mente definidos. Concluiu-se, naturalmente, que a utilização
de campanhas de marketing deverá salvaguardar a indepen-
dência dos profissionais médicos e que, de forma alguma, po-
derá induzir a utilização abusiva dos bens de saúde, designada-
mente dos medicamentos. O médico é completamente inde-
pendente nas suas decisões, não podendo ser subordinado à
orientação técnica e deontológica de estranhos à profissão
médica. A formação médica contínua e a informação prestada
aos médicos deve ser completamente transparente. Embora a
indústria farmacêutica possa participar no financiamento des-
sa formação e desenvolva a sua própria informação, é funda-
mental que os médicos e a indústria farmacêutica sejam cada
vez mais independentes e intervenientes, para poderem ser
os garantes da transparência.



18 Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Julho/Agosto 2004

A C T U A L I D A D E

À eleição para os Corpos Gerentes
da SOPEAM, que teve lugar no dia 22
de Maio, concorreram duas listas, ten-
do a eleição sido ganha pela lista A,
constituída da seguinte forma:
•••••

••••

••••

 Assembleia Geral - Carlos Soares
de Sousa, presidente, Ofélia Bomba,
vice-presidente, Maria Manuel Açafrão,
secretário e Maria Teresa Sousa Fer-
nandes, secretário.
•  Conselho Fiscal - Henrique Cor-
reia de Pinho, presidente, Joaquim Pinto
Serra, vogal e Carlos Bandeira Duar-
te, vogal.
•  Direcção - Luís Lourenço, presiden-
te, Baltazar Caeiro, vice-presidente,
Maria das Dores Borges de Sousa, se-
cretário-geral, Maria José Leal, secre-
tário-adjunto, Leonor Duarte, tesou-
reiro, Júlio Pego, vogal e Carlos Cruz
Oliveira, vogal.

Eleições e Prémios SOPEAM 2004
No dia 22 de Maio de 2004 realizou-se, na Biblioteca Histórica da Ordem dos Médicos, a
Assembleia Geral Ordinária da SOPEAM, na qual teve lugar a Eleição dos Corpos Gerentes
para o biénio de 2004-2005. Em sessão solene, foram igualmente atribuídos os prémios anuais
referentes a 2003 desta sociedade.

Literatura e pintura
premiadas pela SOPEAM

Após a Assembleia Geral Ordinária da
SOPEAM, seguiu-se uma sessão sole-
ne presidida por Germano de Sousa,
bastonário da Ordem dos Médicos,
durante a qual foi efectuada a atribui-
ção dos prémios anuais da SOPEAM
referentes a 2003.

•••••  Concurso Literário 2003

No Concurso Literário, o Prémio
Abel Salazar – Ensaio – foi atribuí-
do à obra «As fezes» de Armando
Moreno.
O Prémio Fialho de Almeida –
Ficção – foi atribuído a Mariana
Bettencourt, pela autoria da obra

Baltazar Caeiro, Luís Lourenço, Germano de Sousa e Carlos Vieira Reis

«Construção de Pontes». Relativa-
mente ao Prémio Fialho de Almei-
da foi também atribuída uma men-
ção honrosa, a Fernando Chiotti
pelo livro «Soltam-se as Amarras».
O Prémio Revelação – Ficção –
não fo i  a t r ibu ído, tendo s ido
conferida uma menção honrosa a
Olívia Robusto por «Os Contos
do Golfe».

•••••  Concurso de Pintura 2003

No Concurso de Pintura 2003, o
Prémio Mário Botas galardoou
Ana Bela Couceiro, pela obra
«Forget me Not». Foram igualmen-
te atribuídas duas menções honro-
sas: a primeira menção foi atribuí-
da a Filomena Facha, por «Ponte
de Fuga» e a segunda a António
Ramalho por «A Vida é uma Com-
posição de Tons Claros e Escuros».

Terminada  a  a t r ibu ição  dos
prémios, foi a vez da intervenção
de Carlos Vieira Reis, que se des-
pediu dos presentes na qualidade
de presidente cessante da Direc-
ção da SOPEAM, cargo que exer-
ceu com competência e muita de-
dicação. Carlos Vieira Reis irá bre-
vemente tomar posse como presi-
dente da UMEM (União Mundial de
Escritores Médicos). Seguiram-se a
apresentação e as palavras de Luís
Lourenço, na condição de novo
presidente da SOPEAM. A sessão
foi encerrada pelo presidente da
Ordem dos Médicos, Germano de
Sousa. No final houve um almoço
de confraternização no restauran-
te da Ordem dos Médicos.
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Vice-presidente,
secretário-geral
e presidente da
direcção da
SOPEAM
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Armando Moreno recebe o prémio Abel Salazar

Baltazar Caeiro, Maria das Dores Borges de Sousa, Germano de Sousa, Luís Lourenço,
Ofélia Bomba, Carlos Cruz de Oliveira e Pinto Serra

Ofélia Bomba, vice-presidente
da Assembleia Geral

Fernando Chiotti – Menção Honrosa
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Ocorreu no passado dia 19 de Junho, sábado, na sala de confe-
rências do Hospital D. Estefânia (HDE), um desfile de moda
protagonizado por 28 crianças do Núcleo de Spina Bífida (SB)
deste hospital. Este Núcleo, que existe desde 1985, é constituído
por uma equipa multidisciplinar com médicos, enfermeira, psicó-
loga e assistente social; à data actual segue regularmente em con-
sulta 137 crianças/adolescentes/jovens adultos afectados de SB,
entre os 6 meses e os 25 anos de idade.
A população com este tipo de patologia tem na sua maioria pro-
blemas motores importantes, devido à paralisia mais ou menos
acentuada dos membros inferiores, que os obriga a recorrer a
cadeira de rodas, canadianas e a aparelhos curtos e longos. Estes
jovens incluem-se nos 5% da população portuguesa com defici-
ência motora que habitualmente vive arredada dos estereótipos
da moda, que em regra os marginaliza, sem lhes dar a mínima
hipótese de poder ultrapassar as suas “diferenças” com imagina-
ção e elegância.
Numa tentativa de chamar a atenção dos estilistas, costureiros
e fabricantes de roupa para estas pessoas, que independente-
mente das suas necessidades específicas também gostam de
se sentir bonitas, decidimos realizar um desfile de moda com
roupas oferecidas pela Benetton e pela Sacoor e que desde
logo foi aceite com muito entusiasmo pelas crianças e famílias.
Tivemos igualmente a colaboração de duas cabeleireiras da
Lúcia Piloto e duas esteticistas da Avène, que contribuíram
para transformar os nossos modelos em verdadeiras estrelas,
aplaudidas pelos seus familiares, pelos profissionais de saúde
que as têm acompanhado ao longo da vida e por muitos sóci-
os da Associação de Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal,
que apoiou incondicionalmente esta iniciativa. O actor Antó-
nio Ramalho e o jogador de hóquei Filipe Gaidão foram os
grandes animadores do desfile. Às crianças que desfilaram a
Swatch ofereceu relógios. Seguiu-se um lanche de convívio no
jardim do hospital, com jogos e animação.
A alegria, o entusiasmo e o profissionalismo destes modelos tão
especiais foi comovente para todos os que tiveram a oportuni-
dade de assistir a este evento. Neste dia o Hospital D. Estefânia,
o maior hospital pediátrico português, teve oportunidade de mos-
trar mais uma vez à sociedade a sua vertente de hospital aberto,
que a par da prestação de cuidados de saúde diferenciados às
crianças e jovens, tenta contribuir para a sua completa inserção
na comunidade, de modo a poderem realizar-se como cidadãos.

Lisboa, 26 de Junho de 2004

Eulália Calado
Consultora de Neurologia Pediátrica e Coordenadora do Núcleo de Spina Bífida

Desfile de moda das crianças do Núcleo
de Spina Bífida do Hospital D. Estefânia
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Nuno Ferreira, do Departamento de Educação Médica da
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médi-
cas, fez uma breve introdução ao tema «a humanização da
medicina (a pessoa como um todo)», referindo que a sua
escolha se prende com o facto de a medicina ser cada vez
mais uma área em que predomina o saber técnico: «Cada
vez mais vemos a medicina afastada da noção clássica de
arte, da dimensão humana. E, nessa perspectiva, parece-nos
que hoje em dia, no afã de conseguirmos uma vitória esma-
gadora sobre a doença, corremos de fac-
to o risco de deixarmos o doente à mar-
gem de todo este processo, um proces-
so em que, afinal, ele é o elemento cen-
tral». Adjectivando de, no mínimo, «cu-
rioso» um artigo do New England
Journal of Medicine em que os médicos
eram classificados como bons ou me-
nos bons consoante a produção cientí-
fica que tinham, consoante o número
de artigos que publicavam, Nuno Fer-
reira referiu que, apesar dessa activida-
de ser algo, naturalmente, relevante, «de
facto, parece não haver qualquer abor-
dagem à qualidade da relação do médi-
co com o doente, razão que nos leva a
considerar pertinente reflectir sobre
este assunto». Foi precisamente para
partilhar as suas reflexões nesta área, que a Associação de
Estudantes convidou Walter Osswald, «um grande especia-
lista na área da bioética».
Esperança Pina, director do Departamento de Deontolo-
gia, Bioética e Direito Médico da Faculdade de Ciências
Médicas de Lisboa, também envolvido na organização deste
ciclo de conversas, fez uma breve apresentação de Walter
Osswald, na qual referiu não só a profunda amizade e ad-
miração que os une, mas também parte do percurso pro-
fissional do orador, que, nomeadamente, fez parte da Co-
missão Nacional para a Humanização da Medicina, foi con-

A mais importante questão
da medicina portuguesa

Walter Osswald foi o interlocutor principal de mais uma conversa sobre «bioética na
relação médico-doente», organizada pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, no
passado dia 2 de Junho. Desta feita, o tema em análise foi a humanização da medicina,
aquela que, segundo este orador é «a mais importante questão da medicina portugue-
sa», tese que explicou ao longo da sua intervenção.

selheiro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da
Vida, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Farmaco-
logia, é director do Instituto de Bioética da Universidade
Católica, presidente do Conselho Cientifico das Ciências
da Saúde da Fundação para a Ciência e Tecnologia, é autor
de centenas de trabalhos nas áreas de deontologia, tera-
pêutica, e bioética, médico, professor, etc....
Walter Osswald prefere definir-se ‘apenas’ como um estu-
dioso, universitário e médico, «pois nunca se deixa de ser

médico». Depois de agradecer à orga-
nização, salientando o prazer que tem
em constatar que «há estudantes de me-
dicina que são capazes de acreditar que
a medicina vale a pena, não apenas no
plano do êxito, mas sim por aquilo que
é importante e constitui o núcleo da me-
dicina: a capacidade de se interessar e
de querer ajudar quem está doente», o
orador explicitou que iria efectuar uma
apresentação cujo corolário seria pro-
var a sua tese de que «a humanização
dos cuidados de saúde é o problema de
maior relevo em toda a ética médica»,
algo que, como referiu, já foi defendido
por outros autores. «Esta é a questão
mais importante da medicina portugue-
sa: não é a qualidade, pois a qualidade da

nossa medicina não fica atrás da dos outros países, não são
os problemas logísticos ou de carreira, que existem em
todos os países, não é, seguramente, a questão da respon-
sabilidade médica, agora em grande destaque. A questão
magna e essencial é a desumanização da medicina e a ne-
cessidade de inverter esse processo, de humanizar».

Humanizar é tornar humano

Mas o que é a humanizar? «Humanizar é tornar humano».
Concordando que é um pouco surpreendente que os cui-
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dados de saúde necessitem de ser humanizados pois, «em
princípio, os cuidados de saúde são uma expressão da ca-
pacidade de pensar nos outros, nomeadamente os mais fra-
cos e fragilizados, os doentes; são cuidados que, por natu-
reza, correspondem à prática de nobres e elevadas qualida-
des humanas – ir ao encontro do doente, cuidar dele, ou
prestar-lhe cuidados que evitem a doença é uma atitude
que implica solidariedade, benevolência, compaixão», Walter
Osswald explica este aparente paradoxo com uma pergun-
ta cuja resposta parece necessariamente afirmativa: «Não
terão, hoje em dia, os cuidados de saúde perdido a qualida-
de humana?». De facto, com o progresso médico dos últi-
mos 50 anos, houve uma evolução extraordinária (desco-
bertas no mundo da biologia, inovações na área tecnológica
e desenvolvimento de equipamentos...) mas que acarreta
um afastamento na relação médico-doente: «Nenhuma área
da medicina ficou órfã de extraordinários progressos, bas-
tando citar a psicofarmacoterapia, os avanços da imagiologia,
o esclarecimento do genoma humano, as transplantações,
tudo isto são extraordinárias transformações técnicas com
progressos, sem dúvida, superiores aos registados nos 25
séculos que nos separam do venerável Hipócrates. Mas, tudo
isto trouxe um elevado preço a pagar: o da anonimização
do médico. Se antigamente o doente conhecia o seu médi-
co, agora passou a ser tratado por uma equipa. ‘O meu
médico’, é uma expressão já pouco usada». «A organização
tentacular dos serviços e sistemas de saúde, com crescente
anonimização do paciente, reduzido à condição de utente
portador de um cartão, a dificuldade de uma sadia relação
médico-doente, quando o próprio progresso exige a inter-
venção de equipas de saúde, em que o rosto do médico
‘assistente’ se desfoca e dilui na fotografia do grupo; a en-
trada nesta relação de terceiros (a segurança social, a com-
panhia de seguros, a administração central, o empregador)»,
são apenas alguns dos factores facil-
mente identificáveis que confluíram na
desumanização a que se assiste. E se é
um facto que «não se pode ignorar as
questões económicas», não é menos
verdade que tê-las em conta implica
«dolorosas escolhas»: «A intromissão
do económico, ainda que legítima, veio
alterar esta relação e introduzir um
facto estranho - não médico - numa
relação que em princípio deveria ser
diferente; (...) A escalada dos preços
dos serviços de saúde (vencimentos
dos profissionais, custos do interna-
mento hospitalar, espiral dos preços
dos medicamentos e, sobretudo, incre-
mentos exponenciais do peso econó-
mico das tecnologias mais sofisticadas)
veio pôr em dúvida a sustentabilidade
do financiamento público dos serviços
de saúde, com consequências desuma-

nizantes das decisões ditas economicistas, a selecção de
grupos de doentes».

Locais e agentes prioritários
para a intervenção humanizadora

Essencialmente, todos os locais são prioritários no proces-
so de humanização, assim como os agentes desse processo
deveriam ser todos os cidadãos. Contudo, é necessário
definir concretamente prioridades ou podemos correr o
risco de nada ser feito. Assim, Walter Osswald aponta como
locais prioritários de intervenção os Centros de Saúde («que
muitas vezes estão degradados, e em Lisboa há instalações
piores do que em Beja ou Serpa»), seguidos dos Hospitais
Centrais.
Em sentido fásico-conceptual, quanto às fases do percurso
do paciente numa instituição de saúde, é difícil estabelecer
prioridades, «pois todas necessitam, e muito, de ser
humanizadas: o atendimento (primeiro contacto da pessoa
com o serviço de saúde), o acolhimento (como é que as
pessoas entram em relação com a instituição), o acompa-
nhamento (que muitas vezes está repleto de papéis para
preencher, assinar...), os cuidados continuados (é necessá-
rio saber que articulação/comunicação existe entre um
centro de saúde e um hospital), os paliativos e os terminais
merecem um enorme investimento humanizador, para além
do que é necessário fazer quanto ao relacionamento com
os familiares dos doentes (que sofrem necessariamente com
o sofrimento das pessoas que amam) e às condições de
trabalho dos próprios profissionais de saúde (quando gabi-
netes têm que ser partilhados por vários médicos, quando
os profissionais nem sequer têm onde deixar os seus ob-
jectos pessoais, isto é humano?)».
Mas quem irá proceder a esta humanização urgente? A quem
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cabe humanizar os cuidados de saúde? Se tivermos em conta
que a opção pelo todo «pode redundar em desculpabilização
e inacção» pois «o que é de todos acaba por não ser assu-
mido por ninguém em particular», dir-se-á que os agentes
devem ser «todos, mas especialmente os médicos» e, como
especificou Walter Osswald, todos os profissionais cuja ra-
zão de ser deriva da existência de doentes. «Não apenas os
médicos e enfermeiros, mas todos os que intervêm na com-
plexa rede da prestação de cuidados, mesmo que de forma
indirecta. (...) A recepcionista que do lado de lá do balcão
se confronta com o lado de cá da vulnerável vida, o médico
que ouve as queixas, o enfermeiro que muda o penso ou
presta cuidados higiénicos, a empregada que traz o tabulei-
ro com a refeição, o capelão que ministra sacramentos, o
profissional que comunica aos familiares o falecimento do
seu ente querido – todos eles, e muitos mais, têm de ser
agentes da humanização».

Humanização e
concepção holística da
pessoa humana

Considerando que ao aprofundar
a questão filosófica do que é a
pessoa humana se corre o risco
«de nos perdermos na floresta
das interpretações com que as di-
versas correntes filosóficas têm
contribuído para o estudo desta
questão», Walter Osswald consi-
dera que essas dificuldades «não
nos devem demover do nosso
propósito inicial, aconselhando-se
apenas a optar pela virtude da prudência, contentando-
-nos com inquirir acerca do que convém ou não convém
ao ser humano, acerca do que lhe é próprio e caracterís-
tico e tem de ser respeitado e fomentado quando a sua
condição de doente actual ou potencial o leva a procurar
os serviços de saúde». Assim sendo, não existe a mesma
dificuldade quando nos propomos a enunciar algumas ca-
racterísticas consensuais do Homem: a sua dignidade in-
trínseca, a sua liberdade e autonomia, a sua responsabili-
dade, a sua necessidade de viver em sociedade, de reco-
nhecer que não pode viver sozinho, isto é, de reconhecer
o valor da alteridade. «Estas são as características essen-
ciais do que é um ser humano. Portanto, humanizar a saú-
de é ter em conta, e respeitar, as características das pes-
soas, não as transformar em números, ou em meros can-
didatos a uma operação numa qualquer lista de espera».
«Humanizar os cuidados de saúde será, pois, pôr em prá-
tica tudo o que possa contribuir para o respeito maior da
dignidade de cada pessoa, tudo o que evite a discrimina-
ção, humilhação, sensação de vergonha ou de ser despre-
zado, de ser maltratado ou menosprezado; humanizar será
ter em atenção permanente as condições do exercício da

liberdade do doente, que na prática desagua na sua auto-
nomia, respeitável até ao limite do absurdo (por ex., a
recusa de se sujeitar a uma terapia que se prevê salvadora
da vida); humanizar será ainda confrontar o paciente com
a sua responsabilidade pessoal (educar para a responsabi-
lização: mostrar que também há deveres, que não há di-
reitos sem deveres) e incentivá-lo a colaborar nas deci-
sões, sem lhe negar a possibilidade de abdicar desse direi-
to, para confiadamente se entregar ao cuidado dos profis-
sionais de saúde; humanizar será ainda ajudar o doente a
entender que o seu caso não é único nem necessariamen-
te prioritário, por serem muitos os que sofrem e o seu
sofrimento poder ser aquele que mais necessita de aten-
ção (dever de ser solidário com os outros doentes)». Mas
não esqueçamos que o proporcionar boas condições ma-
teriais também é humanizar: desde o proporcionar de con-

forto nos ambientes em que o
doente tem que esperar, ao aque-
cimento ou ar condicionado, o
mobiliário, a limpeza, etc.. Tal
como o é prover os hospitais de
serviços a que os doentes pos-
sam precisar de recorrer (tele-
fones, correios, florista, cabelei-
reiro-barbeiro, venda de livros e
jornais, biblioteca itinerante). «É
ainda humanizar facilitar as visi-
tas, permitir que um familiar es-
colhido pelo doente possa estar
junto dele durante longo perío-
dos (e eventualmente lhe preste
assistência na higiene e na alimen-
tação), promover o contacto do

doente com o ministro da sua religião, sempre que o pre-
tenda. Humanizar é, em resumo, esforçar-se por colocar
o doente no centro dos serviços de saúde, que só exis-
tem em sua função».

Discussão e conclusões

Encontrar este equilíbrio humanizador pode parecer uma
tarefa hercúlea, mas Walter Osswald é apologista de so-
luções aparentemente tão simples - «atender com cor-
tesia, informar com exactidão, mostrar disponibilidade,
escutar com atenção e paciência, interessar-se, procurar
partilhar as melhores soluções, esclarecer, dizer a verda-
de (se desejada) com carinho e gradualidade, tentar com-
preender as queixas dos maçadores ou dos impertinen-
tes, corrigir inverdades, abusos ou falsas acusações a que
a condição humana (por nós partilhada com os doentes)
não é imune» – que nos levam a colocar a questão: en-
tão o que é que falha? Uma questão que foi verbalizada
por Alexandre Santos, membro da Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Ciências Médicas, ao questionar,
já na fase final desta conversa, quais tinham sido as maio-
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res dificuldades encontradas por Walter Osswald na
Comissão Nacional para a Humanização da Medicina. O
orador explicitou então que, durante os cinco anos em
se encontrou nessa comissão, da análise das reclama-
ções dos doentes, concluiu que a esmagadora maioria
das reclamações era por falta de humanidade e não quei-
xas motivadas por aspectos técnicos (as motivações eram
a ausência de capacidade de diálogo, as atitudes
prepotentes, a falta de resposta, a falta de respeito, a
impossibilidade de visitar doentes, etc.). «Existe muito
boa vontade das pessoas. Trabalhei com três Ministros
da Saúde e não encontrei da parte deles qualquer difi-
culdade, mas sim um grande interesse, tendo-nos sido
atribuído um orçamento crescente para o desenvolvi-
mento do nosso trabalho. A maior dificuldade é que não
existe uma verdadeira consciência nem do problema, nem
do que se deve fazer para o resolver. Assim como há
pessoas de boa vontade também há uma grande massa a
quem este problema não diz nada. É preciso fazer aquilo
a que se costuma chamar ‘uma revolução de mentalida-
des’ e isso é a coisa mais difícil que há no mundo, pois as
pessoas estão instaladas nas suas convicções. É mais fácil
uma atitude «aristocrática» da medicina do que ter uma
atitude humanista em que se afirma que cada pessoa vale
por aquilo que é: uma pessoa humana. E este é o proble-
ma principal. Não são as questões materiais, são as difi-
culdades que nascem da nossa própria natureza huma-
na». Para que esta ‘revolução de mentalidades’ seja pos-
sível é necessário que todos «reflictam na sua tarefa/
missão, lhe delimitem os contornos, tornem-se convic-
tos adeptos da intervenção humanizadora, assumam-se
como arautos da norma ética que subjaz à humanização
e a ponham em prática, através da humanização do seu
agir». Mas isso não é fácil: «não é fácil agir dessa forma,
tomar esta nova atitude de tentar humanizar e de esta-
belecer uma relação médico-doente que deixe de ser
assimétrica de poder e confiança e que se torne uma
relação mais simétrica em que as pessoas estejam no
mesmo plano, embora com papéis naturalmente diferen-
tes». Porque humanizar é, como referiu, tentar colocar-
-se no lugar do outro e pensar «e se fosse eu?».
Em conclusão, Walter Osswald explicou o porquê de consi-
derar que esta é «a mais importante questão da medicina
portuguesa»: se os problemas que se discutem frequente-
mente na ética médica só afectam minorias («por exemplo,
os problemas éticos da reprodução medicamente assistida
dizem respeito a talvez 5% da população portuguesa»), «que
naturalmente devem ser respeitadas», e se 100% das pesso-
as que entram em contacto com o sistema de saúde são,
potencialmente, afectadas pela desumanização, a conclusão
pela excepcional relevância da questão da humanização torna-
-se natural. «As minorias são importantes e devem ser tidas
em conta e respeitadas, mas do ponto de vista da população,
do seu bem estar e da saúde pública, o problema fundamen-
tal é a falta de humanização que existe nos cuidados de saú-

de que são prestados aos portugueses». É por isso que de-
fende que é mais do que necessário, «é urgente humanizar
os cuidados de saúde e o primeiro passo consiste na
interiorização do problema pelos profissionais de saúde, no
estudo da realidade, no planeamento das soluções e na con-
cretização prática. Pensar e agir, para que os cuidados de
saúde sejam mais humanos e, por via disso, tenham melhor
qualidade, já que a qualidade técnica é apenas secundante da
excelência humana». Algo que já se disse não ser fácil mas,
como referiu Walter Osswald: «com determinação e empe-
nho, as utopias podem tornar-se realidade».
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Ser informado
antes e consentir
depois Daniel Serrão

Presidente do Conselho Nacional de Ética

A verdade é o primeiro de todos os
valores que não pode ser posto de

parte como se não fosse
estruturante da dignidade do acto

médico enquanto diálogo
inter-pessoal.

A questão da informação para o consentimento no univer-
so dos actos médicos não é tema pacífico. Muitas vezes
tenho sido interpelado por Colegas, da minha geração ou
muito mais modernos, sobre o que deve entender-se por
informação no contexto da obtenção do consentimento
para uma decisão médica.
Um cirurgião disse-me uma vez: se eu sei que o melhor
para aquele doente é praticar-lhe uma gastrectomia, a in-
formação que lhe dou é que decidi tirar-lhe o estômago;
depois, pergunto-lhe se está de acordo, para marcar a ope-
ração. Respondi-lhe que não era bem assim. Que durante
todas as fases clínicas, da primeira consulta até ao diagnós-
tico, o doente teria de ter sido associado às diferentes fa-
ses de estudo da sua doença e deveria ter dado o seu con-
sentimento, após ter sido bem informado dos motivos pe-
los quais ia fazer, por exemplo, uma endoscopia alta com
biopsia, dos riscos desta inter-
venção sobre o seu corpo e
da natureza da informação que
se queria obter e da sua im-
portância para a decisão tera-
pêutica; se esta for gastrecto-
mia o doente integra esta pro-
posta em toda a informação
anteriormente referida e, an-
tes de consentir na cirurgia,
perguntará: mas é cancro?
E aqui está uma grande difi-
culdade.
Num país como o Reino Unido ou a Suécia a resposta será
a verdade – sim, é cancro – na maioria dos casos. Em Portu-
gal esta resposta será dada raramente. O habitual é con-
tornar a questão ou mentir, ou dar a um familiar uma infor-
mação que não é dada à pessoa doente.
Os Colegas mais calejados do que eu na clínica de todos os
dias insistem que não devem dizer a verdade quando se
trata de doença grave com muito mau prognóstico e em
doentes muito fragilizados. Vamos por partes.
O encontro clínico é um diálogo com dois protagonistas
principais: o médico, que escuta e observa, e o doente que
narra as suas queixas integradas numa história biográfica.
Na biografia individual há sempre componentes relacionais,
familiares, profissionais, sociais e outros, mas o doente ex-
põe uma narrativa pessoal e pede uma ajuda individual. Este

encontro estabelece, desde o início, um vínculo de confi-
dencialidade e de muito respeito e ainda uma espécie de
cumplicidade para se atingir um objectivo comum que é a
reconquista do estado de saúde. Neste clima, a verdade é o
primeiro de todos os valores que não pode ser posto de
parte como se não fosse estruturante da dignidade do acto
médico enquanto diálogo inter-pessoal.
A pessoa doente confia na pessoa do médico e espera que
ele seja íntegro e verdadeiro, não só quando lhe manda
fazer análises de sangue ou exames imagiológicos dispendi-
osos, como quando lhe comunica o diagnóstico e propõe
uma terapêutica médica ou cirúrgica. Durante os anos em
que fiz clínica, os dois momentos mais sensíveis e mais
marcantes para mim eram a exposição inicial dos motivos
da consulta e a comunicação do diagnóstico. No primeiro
sentia a alegria interior de ter sido escolhido como confi-

dente por outra pessoa que me
comunicava tantos pormeno-
res da sua intimidade e me ex-
punha as motivações do seu
sentimento pessoal de estar
doente. No segundo a nota
principal era a da responsabili-
dade, porque ao comunicar à
pessoa a natureza da sua
doença eu estava a torná-la frá-
gil e dependente e tinha de a
transformar em pessoa segu-
ra e, de novo, autónoma. Nun-

ca deixei de pensar que, a partir do momento em que aquela
pessoa se me confiou, eu passei a ter com ela uma relação
amigável, solidária e de uma imensa responsabilidade. Em
clima de verdade.
Não é possível propor um tratamento a uma pessoa com
SIDA, tuberculose ou cancro, por exemplo, sem dizer a ver-
dade sobre o diagnóstico porque só esta verdade permite
obter a participação empenhada do doente no pacto tera-
pêutico. Sabe-se hoje, com razoável segurança, que fazer
entrar o doente em aliança terapêutica com o médico, tem
vantagem para se obterem os efeitos benéficos desejados
quando se comparam com as situações em que o doente é
mantido na ignorância do diagnóstico e nas características
e objectivos específicos dos tratamentos, sendo mero su-
jeito passivo das actuações médicas.
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O diálogo informativo com o
doente e o acolhimento

competente, amigável e sensível é
um componente importante da

eficácia terapêutica e do
consentimento.

Com esta afirmação não estou a referir-me ao efeito placebo
– tratado, recentemente, na Revista Portuguesa de
Psicossomática (vol. 5, nº 2) em dois artigos, um de Miguel
Rocha e Rui Coelho, outro de W. Osswald, de leitura obri-
gatória para os clínicos – mas da noção mais geral de um
mecanismo salutogénico funcional do cérebro que A.
Antonovsky propôs em 1979 (Health, stress and coping:
new perspectives on mental and physical well-being. S. Fran-
cisco. Jossey-Bass) e cujo suporte neuro-biológico vai sen-
do progressivamente elucidado. Para este psiquiatra ameri-
cano a salutogénese, que se compara e opõe à patogénese,
depende de um sentido pessoal de coerência que ele defi-
ne como uma orientação global que exprime a força dinâ-
mica pessoal para ter confiança de que os acontecimentos
internos e externos são previsíveis e que as coisas hão-de
correr, com grande probabilidade, como a pessoa espera
que corram. Daqui resulta que a informação ao doente e a
perfeita compreensão do seu significado reforçam o senti-
do pessoal de coerência e es-
timulam os mecanismos neuro-
-biológicos que geram a sen-
sação de bem-estar ou seja de
percepção individual e interna
de saúde. Por exemplo numa
situação de doença infecciosa
o conhecimento de que o agen-
te microbiano será sensível ao
antibiótico que vai ser usado
estimula o mecanismo saluto-
génico e faz com que a pessoa
suporte a infecção quase não
se sentindo, na sua interioridade psico-afectiva, em estado
de doença. A informação tem valor terapêutico.
O diálogo informativo com o doente e o acolhimento com-
petente, amigável e sensível é, de facto, um componente
importante da eficácia terapêutica e do assentimento (ou
consentimento) às decisões propostas pelo médico, mes-
mo as de grande risco do qual o doente está bem informa-
do e perfeitamente consciente.
Quando se fala de consentimento e de informação para o
consentimento estamos a referir-nos a um paradigma não
paternalista do acto médico, mas sim paterno e fraterno,
amigável, sensível, competente e, quando possível, eficaz, no
restabelecimento do estado de saúde. O médico não é um
técnico de saúde, nem um funcionário público que atende,
com indiferença, as pessoas no guichet da sua repartição. As
pessoas não são meros utentes que procuram um serviço
como quem vai comprar um passe de autocarro.
Ambos são pessoas, iguais em dignidade. Ambos são frágeis
e sensíveis como toda a criatura. A sua relação não é um
negócio é um encontro, onde pontifica o respeito mútuo e
a amizade.
E quando o diagnóstico é tardio e a doença não tem cura,
que informação devo dar, perguntamo-nos muitas vezes.
Não é fácil estabelecer regras rígidas porque as situações

concretas são sempre diferentes.
Na minha prática pessoal – como patologista, muitas vezes
tive de ser o portador da má notícia – o primeiro tempo é
o do estabelecimento da relação de confiança, sem nenhu-
ma pressa na comunicação da mais que provável ineficácia
do tratamento instituído, mas associando o doente à bata-
lha pela cura, à luta contra o inimigo. Quando chega o se-
gundo tempo, que é o do reconhecimento, que deve ser
mútuo e negociado, de que continuar a tratar é obstinação
inútil e prejudicial e que só os cuidados para conforto e
bem estar se justificam, há lugar para uma conversa serena
e privada que mais não é do que a confirmação daquilo que
o doente quase sempre já sabe e que é a inevitabilidade da
morte próxima. O tempo do cuidado de acompanhamento
volta a ser muito exigente para os profissionais, médicos e
enfermeiros principalmente, em termos de presença, de in-
formação verdadeira sobre a evolução e de diálogo de um
grande nível ético – e também religioso para os que acredi-

tam numa transcendência –
porque é um tempo de ver-
dade absoluta.
Vemos, assim, que a questão
do consentimento informado
ou da informação para o con-
sentimento, não pode ser ana-
lisada, apenas, numa perspec-
tiva jurídico-penal ou burocrá-
tico-administrativa.
Tem de ser vista e reflectida
no interior da relação clínica,
na intimidade da prática pro-

fissional, com doentes concretos que sofrem e morrem,
com médicos concretos que tratam as pessoas doentes,
em situações tantas vezes aflitivamente dramáticas nas quais
não há tempo nem lugar para as subtilezas académicas ou
jurídicas da teoria geral do consentimento informado.
Ao médico virtuoso, honesto e verdadeiro, consigo pró-
prio e com a pessoa doente que a ele se confia, é permi-
tido que não revele parte da informação que, em sua
consciência de homem e de profissional, a pessoa doen-
te não está, ainda, em condições de receber, sem perigo
grave para o seu estado clínico. Mas, ao fazê-lo, o médico
deve registar, por escrito, os motivos objectivos que o
levaram a essa reserva parcial da informação. E deve pro-
curar que, progressivamente, o desenvolvimento do diá-
logo de atendimento vá tornando possível a aceitação
de toda a informação, porque ser informado de forma
completa e compreensível é um direito da pessoa doen-
te. É um direito de personalidade que o médico tem o
dever de respeitar.
E não é aceitável que o médico não informe o doente ou
lhe minta e dê a outrem, familiares ou amigos, uma infor-
mação completa sobre o diagnóstico e o prognóstico. Este
procedimento pode ser objecto de sanção penal e terá de
ser, no futuro próximo, abandonado.
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D I S C I P L I N A

Maria José Cardoso
Presidente do Conselho Disciplinar SRN

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO
1. O presente processo foi instau-
rado na sequência de participação,
datada de ..., da Ex.ma Senhora D.
.. . , subscrita pela sua advogada,
Ex.ma Senhora Dra. ...
2. Do teor da participação, aqui dado
como integralmente reproduzido,
salienta-se o seguinte:
2.1. A Ex.ma Senhora D.  ..., mãe da
participante, esteve internada no
Hospital Distrital de ..., entre 13.03.
... e 01.04. ..., para estudo e trata-
mento de anemia e insuficiência res-
piratória, conforme resumo de alta,
e tendo como médica responsável
a Senhora Dra. ....
2.2. Durante o período de interna-
mento, o estado geral da doente foi-
-se agravando e, embora os familia-
res fossem inquirindo a médica so-
bre o estado da doente, iam rece-
bendo somente a informação de que
«ia-se ver».
2.3. Durante o período de interna-
mento, os familiares foram consta-
tando que não foram utilizados mé-
todos auxiliares de diagnóstico, nem
efectuada qualquer terapêutica e a
médica responsável pelo interna-
mento nem sequer ia ver a doente.
2.4. Segundo informações do pes-
soal auxiliar, nada era feito.
2.5. A comparação entre as análises
efectuadas antes do internamento
e as efectuadas escassos dias antes
da alta mostram agravamento da si-
tuação.
2.6. Deram alta à doente exactamen-
te quando ela estava pior da anemia
que motivara o internamento.

A importância do
processo clínico
Nunca será demais lembrar que o correcto preenchimento do processo clínico do doente, em
primeira análise destinado a proporcionar a este um melhor atendimento, é indispensável para
o médico se defender de acusações tão injustas como as apresentadas contra esta Colega.

2.7. Quanto à insuficiência respira-
tória que terá motivado o proble-
ma cardíaco que causou a morte,
nada foi feito.
2.8. Após a alta, a doente teve de
recorrer de novo ao Hospital de
..., em 10 de Abril de  ..., sendo daí

transferida para o Hospital de ...,
onde faleceu.
2.9. No Hospital de ... houve total

espanto pela alta dada à doente e
o médico assistente foi o Dr. ....
2.10. Após autorização da Comis-
são de Acesso aos Documentos Ad-
ministrativos, ficam perplexos pois
cons ideram que  houve  quase
inexistência de cuidados médicos.
2.11. Considera ter havido negli-
gência do Hospital de ....
2.12. Contactado o Director do
Hospital de  ..., consideram que
este tudo fez para esquecer o caso.
3. A participação vinha acompanha-
da de cópias dos seguintes docu-
mentos:
3.1. Assento de óbito.
3.2. Fotocópia do bilhete de iden-
tidade da filha da falecida.
3.3. Processo clínico do Hospital de
..., do qual consta uma folha de alta
com muito de ilegível e com possi-
bilidade de identificação de pneu-
monia da base e anemia. Pode ain-
da adivinhar-se «tratamento médi-
co» o que foi lido pela queixosa
como «tratamento médio». Cons-
ta ainda um estudo analítico com a
data do internamento, o qual refe-
re uma leucocitose moderada com
neutro f i l i a  e  uma anemia
ferropénica, e ainda uma hipergli-
cemia, e um outro estudo analítico
com a data da alta, no qual tinha
desaparecido a leucocitose e apa-
recia agravamento moderado da
anemia, com anisocitose e poiquili-
citose e raras células em alvo. A hi-
perglicemia mantinha-se, ainda que
tivesse descido.
3.4. Procuração a favor da Senhora
Dra. ....

Processo clínico do

Hospital de ..., do qual

consta uma folha de

alta com muito de

ilegível e com

possibilidade de

identificação de

pneumonia da base e

anemia. Pode ainda

adivinhar-se

«tratamento médico»

o que foi lido pela

queixosa como

«tratamento médio».
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4. Recebida a participação, foram
solicitadas cópias dos processos clí-
nicos aos Hospitais de ... e de ...,
os quais foram recebidos em 11 de
Outubro de 8 de Novembro de ...,
respectivamente.
5. A análise do processo clínico do
Hospital de ... revela o seguinte:
5.1. Informação do Director Clíni-
co do Hospital, informando que a
doente em questão entrou no Ser-
viço de Urgência no dia 15.03. ... e
ficou internada no Serviço de Ci-
rurgia até ao dia 02.04. ....
5.2. Doente entrada no Serviço de
Urgência por melenas.
5.3. No dia seguinte, é-lhe efectua-
da uma endoscopia digestiva alta,
cujo resultado foi normal.
5.4. Em 18 de Março, foi efectuada
uma ecografia abdominal que se re-
velou normal.
5.5. No dia 20 de Março, é requisi-
tada uma colonoscopia que se re-
velou normal.
5.6. Foram efectuados estudos he-
matológicos e bioquímicos de san-
gue, que revelaram hiperglicemia e
anemia, para as quais foi instituída
medicação.

Os elementos
constantes dos autos,
permitem desde já

concluir que a doente
foi devidamente

estudada e tratada
aquando do primeiro

internamento no
Hospital de ... e que,
quanto ao enfarte de

que resultou a sua
morte, nada indicia

que tenha a ver com a
patologia que

motivara aquele
primeiro

internamento.

5.7. Uma urocultura entretanto
efectuada revelou-se negativa.
5.8. Há ainda referência a uma
pneumonia da base pulmonar, para
a qual foi efectuada antibioterapia.
6. Por sua vez, a análise do proces-
so clínico do Hospital de ... revela
que a doente ali deu entrada a
10.04. ..., por transferência do Hos-
pital de ..., onde dera entrada nes-
se  d i a  com en far te  agudo do
miocárdio, o qual, apesar da utili-
zação de todas as terapias, culmi-
nou na morte da doente.
7. Os elementos constantes dos au-
tos, permitem desde já concluir que
a doente foi devidamente estudada
e tratada aquando do primeiro in-
ternamento no Hospital de ... e que,
quanto ao enfarte de que resultou
a sua morte, nada indicia que tenha
a ver com a patologia que motivara
aquele primeiro internamento.
8. Resultando do exposto e do mais
que se encontra processualizado
não se indiciar a existência de ne-
gligência ou má-prática médicas,
proponho o arquivamento deste
processo.
Porto, ...

O Centro Editor Livreiro da Ordem dos
Médicos, em colaboração com a Sociedade
Portuguesa de Escritores e Artistas Médi-
cos (SOPEAM), vai editar, com o patrocínio
da Merck Sharp & Dohme, uma antologia de
contos de autores médicos contemporâneos.

Na sequência da recolha de contos efectuada
até dia 19 de Dezembro de 2003, foram recebi-
dos cento e onze contos de quarenta e sete au-
tores.

Informa-se os Colegas concorrentes de que o

Antologia de Contos
de autores médicos contemporâneos

 júri, composto por oito elementos nomeados
de acordo com a SOPEAM - Sociedade Portu-
guesa de Escritores e Artistas Médicos, depois
de terem recebido o conjunto de contos foto-
copiados de forma anónima, e distribuídos
equitativamente de modo aleatório, procedeu à
sua classificação por ordem de valor relativo para
cada Autor.

Dado o número muito elevado de autores e de
contos concorrentes, o júri encontra-se ainda
em fase de selecção das obras a inserir numa
primeira colectânea.
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O cancro do cólon e recto (CCR)
é hoje para a comunidade científica
nacional e mundial, uma importante
fonte de preocupação. A Organiza-
ção Mundial de Saúde declara-o
como o tumor maligno mais fre-
quente na União Europeia. Em Por-
tugal, o CCR é o cancro que mais
mortes origina, sendo a sobrevida
média aos cinco anos de aproxima-
damente 50%. Desta forma, é per-
feitamente lógico que existam preo-
cupações com as medidas relacio-
nadas com a prevenção primária e
secundária (rastreio). No respeitan-
te a esta última tal justifica-se não
só pelo facto do CCR ser uma
doença frequente e com uma ele-
vada mortalidade e morbilidade, mas
também por estar absolutamente
comprovado o benefício do seu dia-
gnóstico precoce. Acresce o facto
de em cerca de 95% dos casos a
doença ser precedida por uma le-
são benigna (pólipo adenomatoso),
que uma vez detectado e ressecado
por via endoscópica representará a
cura da doença.
Existem hoje, por isso, “Recomenda-
ções” divulgadas em vários meios ci-
entíficos, emanadas de múltiplas orga-
nizações e Sociedades nacionais e in-
ternacionais, que reconhecem o ras-
treio do CCR como uma mais valia
para a saúde das populações. As es-
tratégias sugeridas podem diferir li-
geiramente, mas reconhece-se que a
única opção inaceitável é não fazer
qualquer rastreio. Pela sua sensibili-
dade e possibilidades terapêuticas, os
métodos endoscópicos são tidos, face

José Cotter
Chefe de Serviço de Gastrenterologia do Hospital
da Senhora da Oliveira – Guimarães e Presidente

do Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais
Distritais

Rastreio do Cancro
Colo-Rectal e implicações
médico-legais
a outros, como aqueles a eleger.
Questiona-se então como pôr em
prática um rastreio organizado.
Convirá lembrar que esta questão
tem uma importante vertente po-
lítica. Em Portugal, a própria Cons-
tituição da República é explícita ao
dizer que “Todos têm direito à pro-
tecção da saúde e o dever de a de-
fender e promover” e que “Para
assegurar o direito à protecção da
saúde, incumbe prioritariamente ao
Estado garantir o acesso de todos
os cidadãos, independentemente da
sua condição económica, aos cui-
dados da medicina preventiva, cu-
rativa e de reabilitação”. Neste sen-
tido estão objectiva e especifica-
mente contempladas no Plano On-
cológico Nacional 2001-2005, a
necessidade e estratégia do ras-
treio do CCR. Contudo, até ao
momento, nada de concreto e co-
ordenado se desenvolveu na práti-
ca, sendo nesta matéria a realidade
do nosso país nada mais que um
conjunto de intenções. Mesmo as-
sim esta situação não salvaguarda
os médicos portugueses, tal como
já acontece noutros países, de uma
situação de responsabilidade médi-
co-legal relacionada com o rastreio
do CCR. Existem, como atrás foi
referenciado, “Recomendações”
que são consensuais quanto a vári-
os aspectos, entre os quais se sali-
enta a necessidade de rastrear to-
dos os cidadãos assintomáticos a
partir dos 50 anos de idade desde
que não tenham risco acrescido,
devendo naqueles que o tenham ser

o rastreio iniciado mais cedo. Isto,
só por si e independentemente das
acessibilidades proporcionadas ao
cidadão, transfere para o médico a
enorme responsabilidade de cum-
prir o que está claro cientificamen-
te e reconhecido politicamente
(Plano Oncológico Nacional). Mas
mais ainda. O clínico deverá forne-
cer ao seu paciente informação so-
bre os riscos, alternativas e limita-
ções do rastreio e dos procedimen-
tos envolvidos, indagar sobre a his-
tória familiar no respeitante aos
factores de risco hereditários e re-
comendar que aqueles que tenham
risco aumentado sejam contacta-
dos. Se muito correctamente o
médico optar pela realização do
rastreio através de um exame en-
doscópico, deverá ter atenção para
o facto da preparação do cólon no
decorrer do procedimento estar
adequada, pois caso contrário este
deverá ser repetido. No caso de ser
e fec tuada  co lonoscop ia  tota l ,
certificar-se que o cego foi obser-
vado. Por último, recomendar apro-
priada vigilância futura.
Só com estas normas rigorosas,
cientificamente de acordo com o ac-
tual “estado da arte” e em concor-
dância , apesar de tudo, com a
inoperante vontade política existen-
te nesta área, poderão os clínicos
estar salvaguardados de implicações
médico-legais por omissão ou ou-
tras razões, nos dias de hoje cada
vez mais frequentes e com as quais
inevitavelmente os médicos se têm
de habituar a conviver.
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Quando era estudante de medicina, meu tio-avô gos-
tava de nos contar, a mim e aos meus dois irmãos,
episódios do seu tempo de estudante em Coimbra,
anedotas e histórias pitorescas com Lentes da Uni-
versidade. Recordava igualmente professores da Fa-
culdade de Medicina de Lisboa para onde veio reger
Neurologia em 1911. Falava só dos desaparecidos,
porque dos contemporâneos vivos, a eles não se re-
feria. Citava com frequência D. Thomaz de Mello
Breyner, o primeiro professor de Dermatologia e Ve-
nerologia, a propósito de ditos espirituosos e comen-
tários cheios de graça a acontecimentos passados, ou
situações imprevistas sucedidas em serões em casa
do meu tio, hoje o palacete da Nunciatura ou, no
foyer de S. Carlos, no intervalo das Óperas.

Muitos anos mais tarde
eu viria a ser genro de
umas das  f i lhas  de D.
Thomaz, Conde de Mafra,
D. Maria da Conceição
Mel lo Breyner Cabral ,
para todos a tia Tatão,
uma Grande Senhora por
quem conservo uma sau-
dosa ternura. Minha so-
gra era encantadora e de
grande afabilidade. Tinha
o condão de ter um sor-
riso carinhoso para to-
dos a quem se dir ig ia .
Sorria com a boca e com
os olhos e, era igualmente espirituosa, cultivando o
humor como seu pai. Minha sogra proporcionou-me
a leitura do «Diário» do professor D. Thomaz (1),
que teve uma edição recente.
Surpreendeu-me observar um longo período do «Di-
ário» propositadamente ilegível, porque o texto es-
tava apagado por uma tinta azul espessa que impos-
sibilitava a leitura. Perguntei a minha sogra o que pro-
vocara a deliberada inutilização do texto. Minha so-
gra disse-me então que sua mãe, a Condessa de Ma-
fra, depois da morte de D. Thomaz, entendeu que o
que estava escrito poderia ser mal aproveitado por
eventuais historiadores que não relatam a História
mas que refazem a História. Mello Breyner fora mé-
dico do Paço e amigo do Rei D. Carlos. Nesse texto
havia referências a situações que condicionaram o

D. Thomaz de Mello Breyner
Médico, Aristocrata e Homem de Humor

rumo de certos acontecimentos.
A certa altura, já depois de implantada a República,
fiquei surpreendido ao ler o nome de meu avô, o Dou-
tor António Macieira que, ministro da Justiça do Go-
verno de Afonso Costa, decretara a separação da Igre-
ja do Estado. O professor D. Thomaz nesse dia es-
crevia: «Como é possível que um jovem e brilhante
advogado como António Macieira tivesse tomado tal
decisão». Contei isto a minha sogra que, pela primei-
ra vez, quási indignada me respondeu: «O que meu
pai deveria ter escrito era – infeliz decisão». Mas o
episódio passou e foi esquecido. Minha sogra era ado-
ravelmente tolerante; sempre me desculpou peque-
nas irreverências iconoclásticas, resquícios de uma
juventude rebelde às convenções. Foi uma grande Ami-

ga, que poucos minutos
antes de falecer disse à
Luísa, a filha, que tinha
pena de eu não estar
presente para me fazer
rezar, com ambas, a sua
última Avé Maria.

O professor D. Thomaz
escreveu um livro Memó-
rias (2), mas só teve tem-
po de relatar as suas re-
cordações até finais do
século XIX.
Mello Breyner escrevia
bem, num estilo que dá
prazer ler. Foi  grande

amigo de Fialho de Almeida na juventude, mais tarde
conviveu com António Feliciano de Castilho, Bulhão
Pato e Guerra Junqueiro que fora seu doente. Era
cunhado do dramaturgo D. João da Câmara. Mas quem
mais o influenciou foi o homem de letras Conde de
Sabugosa, seu «admirável parente», como o recorda.
Levava-o para a sua biblioteca e entusiasmava-o pela
leitura de História, de Memórias e, dos clássicos por-
tugueses. Conta que Sabugosa lhe recomendava «que
escrevesse sempre, todos os dias», dessa forma apa-
receria o motivo de um livro e, acrescentava, «não te
preocupes com o estilo».
O livro Memórias tem interesse porque descreve o
quotidiano e costumes da Nobreza e das Pessoas Re-
ais, nos reinados de D. Luiz e de D. Carlos. É curioso
que no reinado de D. Luiz havia uma preocupação

Eduardo Macieira Coelho
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com a vida luxuosa, ao passo que no reinado de
D. Carlos não se dava tanta importância à pom-
pa.
A primeira página do livro Memórias é revelado-
ra do humor de Mello Breyner. É um atestado
reconhecido por notário e que diz o seguinte:
«Eu, abaixo assinado, Joaquim Ramos também co-
nhecido pelo Raminhos, de 71 anos, natural de
Estremoz, morador em Lisboa no Bairro Estrela
d’Ouro à Graça, declaro que na madrugada de 2
de Setembro de 1866, sendo eu soldado do bata-
lhão de Caçadores aquartelado no Castelo de S.
Jorge desta Cidade, mas impedido ao serviço do
meu comandante D. Francisco de Mello Breyner,
Conde de Mafra, fui acordado pela criada Bárba-
ra d’Alegria Gorgulho que me disse: Senhor Joa-
quim levante-se depressa e faça uma chicara de
chá muito fraquinho para o menino que nasceu
agora mesmo. Este menino é actualmente o Dr.
Thomaz de Mello Breyner, médico de S. M. El-
-Rei, dos Hospitais Civis
de Lisboa e meu preza-
do amigo».
O professor D. Thomaz,
em 1910, tinha 44 anos,
encontrou por acaso o
Raminhos na R. Augusta.
Não se viam há longos
anos. Sentaram-se para
tomar um café e conver-
sarem do tempo passa-
do. O antigo criado, no
decorrer da conversa, conta-lhe este episódio que
Mello Breyner desconhecia. Pediu-lhe então que
o passasse a escrito para ele publicar nas suas
Memórias na primeira página com a seguinte le-
genda: «Com vistas a quem não acreditar que o
autor das Memórias bebeu chá em pequeno».

Quando se refere à Nobreza diz que uns como
seu pai, Conde de Mafra, eram «fidalgos de qua-
tro costados», mas que no entanto havia outro
tipo de fidalgos: «Os desembaraçados e pimpões.
Estes preferiam a vida ao ar livre correndo le-
bres , montando javardos , apar tando toiros ,
chalaceando com a criadagem. Alguns também se
distraiam em casa, ou antes, dentro de casas, que
enchiam de bastardos. Assim passavam aqueles
senhores as horas vagas, que eram quási todas».
Uma grande amiga da Condessa de Mafra, sua
mãe , a Condessa da Foz, dava na quinta de
Dafundo, duas vezes por semana serões onde cos-
tumava aparecer um político, «poeta notável e
todo casquilho no trajar. Chamava-se ele João
Baptista d’Almeida Garrett. Quando o senhor

Garrett (assim lhe chamavam todos) se mostra-
va à porta da sala ou de tarde assomava solene à
rampa da quinta, tudo eram palmas e aclamações
do madamismo. A criadagem não gostava do se-
nhor Garrett porque ele não levava a mão ao
chapéu, nem sequer olhava para os humildes que
o cumprimentavam. Ao inverso das Pessoas Re-
ais e da fidalguia nada pedia por favor, nem agra-
decia a quem o servia. Dizia a criadagem que o
poeta não gostava de se descobrir com medo de
desmanchar o chinó e, remata: «Seria o autor do
Frei Luís de Sousa um distraído?...».
D. Thomaz preferia o termo casquilho a janota
para identificar os homens preocupados em bem
vestir, e explica: «Junot não foi só um cabo de
guerra audaz, foi também um elegante. Quando
chegou a Lisboa, onde o receberam com exage-
rada e quási vergonhosa cordialidade, tratou logo
de se fazer amar pelas damas e admirar pelos
casquilhos banais que trataram de o imitar no

traje, nos gostos e até
nas falas. Daí a alcunha
jinotas e mais tarde de
janotas».

Em rodapé refere que
também fora pol í t ico,
dois anos apenas: «Em
1906 e 1907 eu tive a
desgraça de ser deputa-
do – e digo desgraça por
não ter achado graça...»

Mello Breyner foi companheiro dos folguedos de
infância do Rei D. Carlos e do Infante D. Afonso.
Mais tarde, teve pelo Rei D. Manuel uma ternura
igual à que tinha por seus filhos. Quando se for-
mou em medicina foi nomeado médico do Paço.
Entretanto, médico do Hospital de S. José, foi dis-
cípulo preferencial de dois mestres de medicina
da época, Sousa Martins e Serrano, este, autor
de um Tratado de Anatomia. Em 1897 foi convida-
do para director da Consulta Externa de Molés-
tias Sifilíticas e Venéreas no Hospital do Dester-
ro, o que de início evitou aceitar.
Cem anos mais tarde, em 1997 a Sociedade Por-
tuguesa de Dermatologia e Venereologia come-
mora a efeméride com digna homenagem ao pro-
fessor D. Thomaz (3). Os doutores A. Pinto Soa-
res , Aure l i ano  da  Fonseca , J . C . Fernando
Rodrigues proferiram importantes alocuções em
que descreveram a penosa tarefa  de Mel lo
Breyner em dinamizar a Consulta e, mais tarde,
a transformar em Serviço de Dermatologia e
Venereolgia. Por fim, em 1921, após Concurso, é
nomeado professor de Sifiligrafia da Faculdade
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de Medicina de Lisboa. Nestes discursos relata-se que
foi o primeiro a usar o Salvarsan logo a seguir ao seu
aparecimento. O Serviço que lhe destinaram estava
em condições deploráveis. Mello Breyner não esmo-
receu e começou do zero. J. C. Fernandes Rodrigues
relata: «Eram precisas obras? Recorre-se ao amigo
Ennes Trigo (que era vereador da C.M.L.) e este fê-
-las. Era preciso material de laboratório e pede-se
ao Rei D. Carlos que oferece um microscópio e aos
Laboratórios Pasteur que fornecem as estufas, os tu-
bos de ensaio e as retortas. É preciso banheiras? Pede-
-se à Senhora D. Aurora de Macedo e ela dá-as e, por
arrasto, lá vêm umas salamandras para o aquecimen-
to. Roupas não existem? Para isso temos o amigo Luís
Grandella que ao seu compadre Mello Breyner dá car-
ta branca para se abaste-
cer do que quiser nos
seus armazéns. Não há
medicamentos? Seguem
cartas para a imprensa a
pedir dinheiro para os
comprar» . O Ser v i ço
transforma-se de tal for-
ma em escassos meses
que, quando foi visitado
pelos mais ilustres der-
matologistas e venerolo-
gistas de então, que es-
tavam em Lisboa para as-
sistir ao XV Congresso
Internacional de Medici-
na, f icaram surpreendi-
dos  e  impress ionados
com o que viram. E, assim, Neisser (famoso bacterio-
logista alemão) propôs logo a criação de um Institu-
to Internacional para o estudo da Sífilis, com sede
em Portugal sob a direcção de Mello Breyner e que
ele não se importava de financiar em parte.
A habitual inércia do sistema administrativo portu-
guês impediu que o projecto se realizasse!

O seu Exlibris tinha como legenda: «Love All, Trust
Few, Do Wrong to None». Dizia aos seus colabora-
dores que «o ideal de uma assistência inteligente e
moderna é fazer com que os pobres, quando doen-
tes, se pareçam o mais possível com os ricos». E aos
seus discípulos recordava: «Aprendi com alguns es-
tudantes que apareciam nas horas vagas para apren-
derem comigo e eu aprender com eles, observando
juntos, errando hoje, acertando amanhã, mas obser-
vando sempre».

A actividade febril profissional e o meio hospitalar
onde a desempenhava não lhe tiraram o humor es-
pontâneo e a graça, a contrapor às «desgraças» do

quotidiano do clínico hospitalar. O dermatologista
doutor J.C. Fernandes Rodrigues (4) respigou notas
nas descrições de situações clínicas da Consulta de
Moléstias Syphiliticas e Venéreas do Hospital do Des-
terro, onde se revela um humor espirituoso e brejei-
ro.
Exemplos: Um doente de 24 anos, um mês depois do
último coito aparece com uma lesão sifilítica no pénis
a que o doente chama «a fábrica da serventia» e, Mello
Breyner comenta – «é a primeira vez que oiço cha-
mar assim à p...»; a respeito de um doente de 18 anos
com uma lesão sifilítica do recto, acrescenta – «em
Maio, ataque ao traseiro no Limoeiro»; um homem
de 36 anos aparece com sífilis primária dois centí-
metros abaixo da comissura labial esquerda e, anota

– «este homem tocava
clarinete na banda dos
bombeiros, agora toca
outro instrumento mui-
to provavelmente infec-
tado»; do relato de uma
rapariga de 17 anos com
lesão sif i l ít ica da boca
(palato e destruição da
úvula) escreve – hymen
intacto a ce que l’ on dit,
terá sido uma infecção
doméstica extra genital?
Não há notícias seguras;
de uma jovem que apa-
rece com uma lesão sifi-
l ítica da boca (palato),
remata – diz ser virgem

o que não admira porque é horrorosamente feia; de
outra, com lesão de lábio inferior, acrescenta – diz
ser virgem e só de vez em quando dá um beijo ao
namorado; uma outra jovem de 25 anos a quem faz o
diagnóstico de sífilis e, que catorze anos mais tarde,
depois de curada, regressa de novo com sífilis, escre-
ve – boa filha à casa torna, continua com uma fideli-
dade à casa que muito me enternece.

Em comentário a um livro francês sobre a terapêuti-
ca clínica da sífilis em que é citado um professor da
Faculdade de Medicina de Paris que no século XVII
duvidava do efeito terapêutico das águas termais di-
zendo elles font plus de cocus que de guérisons, Mello
Breyner anota na margem da página – «com efeito
era e, ainda é, nas estações termais que o mulherio
se diverte à vontade.»
O meu querido amigo arquitecto Luís Alçada Baptista
contou-me um episódio presenciado por seu pai o
doutor Luís Baptista, médico na Covilhã. Quando o
doutor Luís Baptista se formou em medicina na Uni-
versidade de Coimbra decidiu vir a Lisboa aprender



Revista ORDEM DOS MÉDICOS . Julho/Agosto 2004 35

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A

Sifiligrafia com o professor D. Thomaz no Hospital
do Desterro. É sabido que a Sífilis e a Tuberculose
eram as doenças com maior morbilidade e mortali-
dade na época. Mello Breyner simpatizou com o jo-
vem médico recém chegado de Coimbra, homem cul-
to, de boas famíl ias e interessado em aprender.
Propôs-lhe que assistisse às suas consultas no Con-
sultório, onde também fazia medicina geral e a clien-
tela tinha, obviamente, outro status social. Um dia
entra no gabinete um casal, marido e mulher, o mari-
do era o doente. Mello Breyner cumprimenta-os, pe-
diu que se sentassem, escreveu os dados pessoais de
rotina e, por fim, perguntou qual as suas queixas. Cu-
riosamente foi a mulher que, sacando de um papel, lê
uma longa lista cuidadosamente preparada.
Mello Breyner interrompe aqui e
acolá, dirigindo-se ao doente pe-
dindo-lhe que caracterizasse com
maior precisão o tipo, a intensidade,
a relação dos sintomas. Facilmente
se apercebeu que o homem sofria de
abundância de comida, álcool, taba-
co e de vida ociosa. Pediu-lhe que se
despisse para o observar e fê-lo se-
guindo as normas. Observou, percu-
tiu e auscultou o tórax, palpou e per-
cutiu o abdómen e não se esqueceu
do martelo dos reflexos. O doente parecia satisfeito
com o interesse do médico. Mandou-o vestir-se. Com
o doente sentado de novo em frente do professor D.
Thomaz este começou por lhe dizer que embora não
precisasse propriamente de uma dieta, devia ignorar
certo tipo de alimentos, que enumerou. Depois acres-
centou que devia deixar de beber conhaque, embora
pudesse beber vinho de mesa, com moderação. Por
fim, que apenas fumasse dois charutos, mas só até
metade. O doente e a mulher mostravam um sem-
blante aterrado. A senhora pergunta: «Mas, senhor
professor, meu marido não vai tomar nenhum medi-
camento?» Mello Breyner rematou que evidentemente
lhe ia prescrever uma medicação e rabiscou na re-
ceita dois medicamentos que, pelo menos, mal não
faziam. O doente e a mulher levantam-se, despedem-
-se com aspecto confuso.
Quando chegaram à porta do gabinete a senhora
voltou-se e perguntou: «Mas, senhor professor, o meu
marido ainda pode tocar piano?» O professor D.
Thomaz quedou-se atónito por segundos e, replica
logo a seguir: «Pode sim, senhora, mas só se for de
cauda». O jovem doutor Luís Baptista, depois do do-
ente e da mulher fecharem a porta, pergunta emba-
raçado a Mello Breyner: desculpe-me a pergunta, se-
nhor professor, mas porquê apenas piano de cauda?
Mello Breyner responde: «Oiça meu amigo, nós os
médicos temos sempre que ter a última palavra».

Para os doentes, os médicos ou são deuses ou de-
mónios, ou são sábios ou ignorantes primários.
Preferem-nos afáveis, reservados, circunspectos. Al-
guns, admitem-lhes o riso aberto e sonante, o hu-
mor, a alegria; permitem que a graça possa encobrir
as «desgraças» do quotidiano profissional.
O professor D. Thomaz de Mello Breyner, Conde de
Mafra, «fidalgo de quatro costados» demonstrou que
graça e humor, mesmo brejeiro, não são desprestigio
para os médicos.
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Isabel gostava daqueles passeios de fim de tarde para
sentir o cheiro a maresia que a invadia como um sonho
bom. Frequentava a praia quase deserta àquela hora
onde aproveitava para exercitar o seu taishi que prati-
cava com uns movimentos muito lentos e estudados
surpreendidos por um brusco esticar de pés.
Naquele espaço um pouco recolhido podia exercitar-se
dando aos movimentos estudados a possibilidade de se
desenvolverem sem a premência dos mirones nem a in-
sistência do olhar das famílias assustadas a arrastarem à
pressa os piquenos besuntados por creme de cheiro doce
a coco de cor laranja, para junto das lancheiras e dos
cães presos por coleiras ao guarda-sol.
Sempre se sentira confundida com aquelas
mulheres da sua infância que se reproduzi-
am como hidras no decorrer dos anos e das
épocas balneares que se sucediam sem mu-
dança, reproduções fieis de mães, avós e tias
de um passado cuja criatividade ou rasgo de
audácia eram quase indefinidos e misterio-
sos, acampadas sempre no mesmo lado da
praia, sempre debaixo do mesmo toldo ou
barraca, e mais modernamente guarda sol,
que, de estação em estação, de maré em
maré, de verão em verão, se distendiam em conversas
longas e complexas sobre as aulas das crianças, os exa-
mes de acesso à faculdade, as médias necessárias, amo-
res e desamores, festas mais badaladas, churrascos e
rodízios, assuntos deglutidos entre bolas de Berlim açu-
caradas ou línguas da sogra distribuídas pelo Sr. José.
Havia sempre um senhor José ou Alfredo ou Joaquim
que numa intimidade quase popular reconheciam em
gritinhos estridentes sentindo-se quase donas deles
como de um gato ou cachorrinho que reconheciam pelo
tocar do sininho a anunciar há baunilha ou chocolate,
línguas da sogra, com um à vontade de habitués da épo-
ca balnear numa intimidade própria de profundas co-
nhecedoras das praxis de veraneio.
Depois eram os colégios dos piquenos, os melhores e
mais bem cotados, os bons ou maus resultados dos re-
bentos consequência dos exageros dos professores ou
da sua tolerância, passando sem hesitação para os lan-
ches que preparavam, desde o sumo natural antes da
ginástica, do ballet ou judo dos descendentes, até às
sandes de carne assada com alface e eram gargalhadas
sobre se ficavam melhor com vinagrete de cenoura ou

Linguagem de verãoLinguagem de verãoLinguagem de verãoLinguagem de verãoLinguagem de verão
Maria Leonor Almeida

maionese, entrecortadas pela referência às outras ta-
refas familiares e de alcova que cumpriam com a segu-
rança de anos de aprendizagem, de uma forma talvez
empírica mas nem por isso menos eficaz. O marulhar
das ondas confundia-lhes os risos incontidos.
O olhar vigilante sobre as crianças, qual águia sobre os
carneirinhos mais suculentos, cujos gritos se ouviam
em redor dos montes de areia que teimavam em esca-
var com utensílios de plásticos multicores, baldinhos,
ancinhos, pás e salpicos de água que insistiam em atirar
uns aos outros:
- João Maria quieto, venha cá e teja quiêto e não mace

as primas, para continuar directamente numa
confidência curiosa:
- Oiça lá oh Margarida sempre é verdade o
que a tia Adélia me disse, que o José Alber-
to lá se decidiu pela relação com a Concha
e que mandou a intelectual da Inês dar uma
volta?
- Meninos não podem ir pá água durante a
digestão, lembrem-se do que disse o tio
Manel e o tio é médico… cuidado piolhos…
meus queridos… atenção piquinhos… Olhe
a onda João Maria… atenção!

- Pois a menina não sabia da história? Pois é assim…
parece que aquilo com a mulher já tinha terminado há
um ror de tempo, uma possidónia que nem lhe digo
com a mania dos estudos e dos Doutoramentos, imagi-
ne que até os pêlos das pernas deixava crescer no In-
verno por estar sempre metida nas bibliotecas, uma
espécie de rata de biblioteca percebe… sério queri-
da… juro… uma personagem mêmo e só fazia depila-
ção no Verããão, e os sovacos eram uma mata… sendo
que… tá a ver… sendo que o José Alberto não conse-
guiu aguentar-se… enervado… sempre aborrecido,…
um homem lindo de morrer como o meu primo José.
Também lhe digo só uma idiota total é que o deixava
escapar…
- E claro... a Concha foi espertíssima e depois é muito
bem educada, sempre impecável, nunca faltava a uma
festa onde o José estivesse, muito bem arranjada sem
ser exagerada, com muito bom gosto sabe como é, e…
e… e sabe Benedita têm gostos e muitos pontos em
comum… jogam golfe juntos…à noite saíram algumas
vezes enquanto a Inês continuava a martelar no idiota
do computador… e pra mais a Concha é devertidíssima…
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Acho que foi o melhor… a tia Adélia está super con-
tente… contentíssima. E continuava veemente.
- Também só pode… pelo menos libertou-se daquela
pretensiosa, apesar das crianças que sempre é um bo-
cado estranho com o divórcio, a tia Adélia preocupa-se
com os meninos mas do mal o menos com discussões a
toda a hora e confusões, a tia sentiu memo um alívio
quando finalmente resolveram separar-se, e se calhar
para os piquenos até é um bem porque assim podem
estar com a família do pai sem aquele emplastro sem-
pre colado com ar de caso, sem stresses olhe Benedita
tratava-nos como se fossemos todos uns atrasados, a
sério juro.
- Pretensiosa? Desculpe Margarida ela é que parece uma
saloia que nem arranjar as mãos sabe, sempre de unhas
curtíssimas e roídas.
E a Concha além de bom aspecto sempre é de boas
famílias, que eu não conheço a família da Inês parece
que até é boa gente segundo me disse uma amiga do
ginásio mas até no melhor pano cai a nódoa, isso é
certíssimo…
- Pois é mas o pior é que os piquenos vão ficar com a
mãe que é uma maluca, isso das fa-
mílias neste caso é o menos, os pais
são arquitectos, um bocado para o
extravagante mas de uma família fan-
tástica e é claro que o meu primo
não casava com uma qualquer, só
que a menina nem pode imaginar a
vida naquela casa, porque a Inês é
que é uma bruxa, sério querida ela
é que complica tuuudo…
- Aquelas crianças passam a vida nos teatros e nos ci-
nemas, e depois a mãe brinca com elas como se tives-
sem todos a mesma idade e é claro que os piquenos a
adoram pudera é uma irresponsável pior que eles... até
se mascara de palhaço em casa e os meninos também…
olhe parece uma casa de fantoches… nem dá para ex-
plicar! Parecem ciganos, juro.
- Mas é ao menos boa mãe? Como é com a alimentação
das crianças ?
- Só comem porcarias, enlatados e coisas assim, deve
ser coitados… nem dá para acreditar! E zelosa conti-
nuava:
- Meninos, sandes de saladinha, Zé Maria, João Maria a
mãe tá a chamar…, venham lanchar queridos… venham
lanchaaaar se não a mãe zanga… vá lá.
E Isabel pensava que ao praticar um desporto tão sui
generis estaria certamente a fazer perdurar uma tradi-
ção, uma forma de expressão corporal ancestral, se ca-
lhar uma quase linguagem bem diferente daquela
verborreia estival.
Sentia-se poderosa e heróica naquela sua diferença e

no seu espírito martelavam frases vindas de um passa-
do escolar onde o professor de grego afirmava aos alu-
nos, como numa premonição quase religiosa:
- Meus caros amigos sempre que morre uma língua, mor-
re uma maneira especial de as pessoas se relacionarem
com o mundo e com os outros.
E ela acreditara desde então naquelas palavras sábias
como se de um dogma político ou religioso se tratasse,
embora estes fossem em si mesmos diferentes na for-
ma, conteúdo e objectivos, até ao dia em que por aci-
dente entrara num cinema por cansaço, para descontrair,
para entrar no écran e viver uma vida nova durante
duas horas.
Era um filme de Jean Francois Stévenin chamado Mischka.
Mentalmente lembra o nome do velhote-herói que se
instalara no porta-bagagem do carro europeu atulhado
de malas para partir também ele de férias com a famí-
lia, para uma praia como aquela, sem murmurar uma
palavra sequer, como um São Bernardo obediente e pa-
chorrento, também ele gordo lento e sem acção.
O filme falado em várias línguas passava-se num qual-
quer país dito civilizado, dando um sentido de interna-

cionalização ao que ali se vivia, ao
sentimento de abandono e ausên-
cia de vontade, de perda de valor
ou de protagonismo, argumentado
em pelo menos três das línguas
europeias mais conhecidas.
Com agudeza recorda então as pa-
lavras do professor de grego en-
quanto estica o pé numa manobra
de arte marcial e sente-se confusa

com a afirmação segura da língua ser um património.
Mischka era o nome do urso Avô, que inserido na socie-
dade global acaba por fugir numa estação de serviço do
carro da família, do futuro que lhe estava destinado en-
quanto homem mais velho e sem préstimo numa socie-
dade com o objectivo do sucesso, para partir à boleia
iniciando uma aventura de vida.
As dúvidas, compromissos e indecisões inseridos na ro-
tina da vida urbana dita civilizada surgiam no filme como
um irónico comentário sobre a perplexidade com que
se reage perante a dissolução do poder, da moral insti-
tuída e dos valores que a regulam.
E tudo se passava de modo simples e divertido sem uma
língua dominante quase uma mímica coordenadora de
várias línguas, de uma ironia forte e taciturna porque a
ironia não tem necessariamente de ser alegria.
Isabel sentiu um sentimento estranho e diferente, uma
ironia forte com um travo amargo, um meio sorriso na
face e uma tristeza no espírito.
Era como se alguém acabasse de sair da prisão, com
energia tentando adaptar-se de novo à vida mas condi-
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cionado pela adversidade de ter sido condenado. Ali a
língua que se falava era perfeitamente um acessório.
E confusa Isabel enquanto praticava o seu exercício de
corpo e alma realizava várias funções em simultâneo, pois
o seu pensamento disparava para o passado e futuro,
misturando-se com o presente, sentava-se no cinema
Nimas, realizava passos de taishi, ouvia as tias do socialite
sentadas mais longe na areia, ouvia os gritos das crianças
misturados com o ruído das ondas e falava uma língua
universal de sobrevivência porque ela necessitava daque-
les momentos solitários para realizar estas múltiplas a-
ctividades num tempo restrito, o seu tempo.
Reflectia sobre os nacionalismos com maior profundi-
dade, o que significa falar catalão ou basco ou flamengo
vis a vis a uma língua dominante como o castelhano ou
o francês?
Se por acidente a Espanha passasse a governar econo-
micamente Portugal em todos os sectores chave sa-
bendo ela que de facto já ouvia falar castelhano em
muitos dos hospitais portugueses, em particular no sec-
tor da enfermagem, se calhar também nós falaríamos
português em casa, com os amigos e sempre que nos
pudéssemos afirmar, não pelo nacionalismo puro, mas
por o poder então vigente que nos dominava a nível
económico e nos lugares de decisão ser espanhol e por
uma questão de sobrevivência intelectual ou como reac-
ção ao estatuto perdido, falaríamos a língua da identi-
dade antes da tal anexação.
E a ideia de criar um esperanto comum a todos os ho-
mens, uma língua universal género esperanto ideal, dei-
xava de ser um objectivo máximo se as relações de
poder fossem exercidas em esperanto.
Então os homens arranjariam uma outra forma de ex-
pressão mímica, de canto, de linguagem gestual ou fala-
da, de um outro taishi mais elaborado ou qualquer ou-
tra para se entenderem numa solidariedade que os pu-
sesse acima do poder e das normas dominantes.
Então a língua constituiria uma forma de reacção ao
poder e não uma forma de relação entre os homens ou
de expressão. O seu taishi seria também uma forma de
reacção àquele linguajar de praia, que se transmitia de
geração em geração e cada pontapé bem certeiro dado
para o ar funcionaria como uma lufada de liberdade.
Ou bomba de oxigénio.
Isabel regressa a casa revigorada pelo exercício físico e
mental, olha nostálgica o casal abraçado como um pon-
tinho ao fundo da praia, quando já não se via vivalma e
o pôr-do-sol caía sobre mais um dia de verão. O casal
beija-se contra o laranja do horizonte afinal percebe
que são dois homens que se amam como numa ressaca
consolidados num só momento cristalino e Isabel per-
cebe naquela imagem apenas uma enorme solidão, uma
solidão sem palavras, sem linguagem dominante.
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A G E N D A
1.º Ciclo de Conferências de Saúde do Centro
de Estudos Ibéricos – Saúde sem Fronteiras
de Maio 2004 a Maio de 2005
(1 conferência por mês)
Sala da Assembleia Municipal – Guarda
Contactos: Telef./Fax.: 271 220 212 e-mail: cei@cei.pt

1º Simpósio Português de PHDA no Adulto
10 de Setembro de 2004
Local: Auditório do Centro de Apoio ao Desenvolvimento
Infantil
(Estrada da Malveira, Edifício CADIn, 2750-782 CASCAIS)
Contactos: Ana Luz (Loja da Imagem) Telef.: 210109106
Telem.: 963182203

Biostatistics in Health Sciences
(Programa Internacional de Pós-graduação 2004)
13 a 17 de Setembro de 2004
Local: Braga, Universidade do Minho, Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e Saúde
Contactos: Cláudia Barreira (sec-pg@ecsaude.uminho.pt)
Telef.: 253 60 48 32; Fax.: 253 60 48 09

9.º Congresso Nacional de Medicina Familiar
26 a 28 de Setembro de 2004
Local: Viseu - Hotel Montebelo
Contactos: Tel.: 217 615 250; Fax: 217 933 145;
email: apmcg@netcabo.pt

Hands-on Course Sulcus, Gyris and Ventricles
(Programa Internacional de Pós-graduação 2004)
6 a 9 de Outubro de 2004
Local: Braga, Universidade do Minho, Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e Saúde
Contactos: Cláudia Barreira (sec-pg@ecsaude.uminho.pt)
Telef.: 253 60 48 32; Fax.: 253 60 48 09

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

Formação em Pediatria: Equilíbrio
Hidro-electolítico e Ácido-base
(Programa Internacional de Pós-graduação 2004)
11 e 12 de Outubro de 2004
Local: Braga, Universidade do Minho, Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e Saúde
Contactos: Cláudia Barreira (sec-pg@ecsaude.uminho.pt)
Telef.: 253 60 48 32; Fax.: 253 60 48 09
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A poesia é esse rio infinito que desven-
da a luz, o transcendente, o imanente.
Nela integramos tudo o que é humano,
divino. Nela vivemos tudo, mesmo o que
não vivemos, integrando a própria mor-
te, a violência, a crueldade, nela
totalizamos o ser, em toda a sua ine-
rência ontológica. Só ela faz de nós se-
res completos, ao unirmo-nos ao amor
e ao eterno, ao sonho e ao infinito.
As palavras podem ser banais, os dias
decepcionantes, por isso a poesia exis-
te, para nos revelar esse jardim, onde
procuramos a nossa identidade oculta,
a nossa dimensão secreta, que nos de-
volve à nova identidade viva. A poesia é
feita de palavras simples, eternas, pri-
mordiais, despertas na luminosidade das
suas auroras de frescura. Regista tudo
o que procuramos e vivemos, tudo o
que amamos, tudo o que construímos,
com toda a verdade, beleza e sinceri-
dade, ou a simplicidade de rasgar um
véu, que nos devolve a nós próprios,
aprisionados, no quotidiano dos dias.
A poesia é mágica, iniciática e pro-
fética.
O poeta procura as palavras que con-
tém as chaves de si mesmas. Por elas se
afirma e se transforma. Por elas vive.
Só na poesia, o Uno se abre e recupe-
ra, porque é através dela que recupera-
mos a vida, os sonhos e os arquétipos.
Por isso, os poetas escrevem, a partir
desse livro invisível, onde bebemos a
luz, no imenso caudal, onde repousa a
primeira árvore, a primeira flor, os pri-
meiros sons ou o primeiro murmúrio
de toda a linguagem esquecida.
A vida verdadeira, de que falou Rim-
baud, é impossível de viver, tão fluida e
demolidora é a sua incandescência. Por
isso, apenas nos aproximamos dela e
das palavras que apressam o tempo,
eternizam a memória, radicalizam o ins-
tante.
A poesia, tal fluido que brota desse jar-
dim primordial é energia, impulso, fen-
da, e as suas palavras são incisões de
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morte, feridas irisadas, sangrantes, re-
flexões incontidas, longamente busca-
das, na verdade mágica do imaginário.
Por isso, a sua vocação é órfica e reve-
ladora. Orfeu, o primeiro Poeta, tocou
a lira mágica da vida, penetrou nos se-
gredos da morte, visitou o Hades, mas
a sua amada Eurídice, não resgatou, por-
que duvidou, olhou para trás, céptico e
descrente, preso na sua condição hu-
mana.
Fausto também viria a provar os fruto
do Inferno e a encontrar Helena. Já Mar-
garida, como penitente, havia chegado
aos céus.
Um dia, também sonhei com o deser-
to, com tentações.
Alguém me dizia: - Repara, o deserto
está cheio de palavras. Só tens de se-
guir-me, se me quiseres conhecer. Tudo
terás de mim, conforto, amor, não mais
precisarás de fazer da dor a tua casa.
És Mefistófeles? - perguntei.
Não, sou a Poesia. Mitigo a dor humana
e ofereço-te o meu reino, ungido no
aroma das orquídeas, no orvalho das
rosas, na claridade das palavras.
Toma-me, porque desconfias. Eu sou o
bálsamo que procuras, no reino das
trevas. Sou toda a tua vida. Numa pala-
vra, dar-te-ei toda a sabedoria que a
humanidade acumulou. São estes os
meus tesouros preciosos. Aceita-me, se
me quiseres. Por vezes, também te ator-
mentarei, é claro, com a minha clarida-
de, a minha urgência. Os gumes certei-
ros da minha verdade incomodar-te-
-ão. Mas sou o teu único conforto, o
teu mais íntimo refúgio. Não sou
Mefistófeles. Mas ofereço-te um reino,
como vês. Repara, o deserto está cheio
de palavras, apetitosas, como tâmaras,
hibiscos, lótus de água.
Fiquei perplexa.

Não precisas de me dar resposta, res-
pondeu. Outros reinos perscrutarás,
navegarás na luz, nas sombras, e fazes
bem em duvidar, pois de dúvidas se faz
o que é humano.

*«A madrugada é sempre mortal Eu
regresso Do obscuro país para além
dos sonhos»
António Ramos Rosa/Robert Bréchon,
Meditações Metapoéticas/Méditations
Metapoétiques, Edição bilingue, Caminho,
Lisboa, 2003, pg 24.

NOTA BIBLIOGRÁFICA
Maria do Sameiro Barroso, nascida em Braga, a
12 de Maio de 1951, é poeta, tradutora, ensaísta
e investigadora. Licenciada em Filologia
Germânica e em Medicina, tem os seguintes li-
vros de poesia publicados: O Rubro das
Papoilas, Rósea Litania, Mnemósine e Jardins
Imperfeitos. Tem colaborado com o Boletim de
Estudos Clássicos, da Associação de Estudos Clás-
sicos da Universidade de Coimbra, traduzindo
os seguintes poemas de Friedrich Schiller, se-
guidos de ensaio: Os Deuses da Grécia, Schiller
— Utopia, Clarividência e Desencanto ( BEC
n.º 37, Junho de 2002, pgs. 139-150), Nénia),
seguido de A Duodécima Aurora ( BEC nº 38,
Coimbra, Dezembro de 2002, pgs. 155-162) e A
despedida de Heitor), seguido de Sobre os
Rios do Estige (BEC nº 39, Coimbra, Junho de
2002, pgs. 95-112). Traduziu o poema Fuga de
Morte de Paul Celan, seguido do ensaio Paul Celan
— O coração em cinza (publicado in Estudos em
Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão
Telles, Vol. V, Direito Público e Vária, Estudos or-
ganizados pelos Professores Doutores António
Menezes Cordeiro / Luís Menezes Leitão /
Januário da Costa Gomes, Almedina, Coimbra,
2003, pgs. 411-423, em colaboração com o seu
filho, Ivo Miguel Barroso). Escreveu um artigo
de carácter histórico sobre JOÃO CURVO
SEMEDO, médico e farmacêutico do século XVII,
intitulado “João Curvo Semedo — Em busca da
química da vida”; seguido do poema Nos pomares
de Alexandria, inspirado na Polyanthea Medicinal
do autor. Este trabalho foi apresentado nas XV
Jornadas de Estudo Medicina na Beira Interior
da Pré-história ao Século XXI, em Castelo Bran-
co, 7 e 8 de Novembro de 2003.

AAAAA  Lira mágica da poesiaLira mágica da poesiaLira mágica da poesiaLira mágica da poesia   Lira mágica da poesiaMaria do Sameiro Barroso
Especialista em Medicina Geral e Familiar

«Toute aube est mortelle Je reviens
Du noir pays d’au-delà des songes»*
Robert Bréchon
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L E G I S L A Ç Ã O
PUBLICADA EM MAIO E JUNHO DE 2004
Vasco Coelho - Consultor Jurídico S. R. S.

1.ª Série - Maio
Decreto-Lei n.º 111/2004,

de 2004.05.12 
Ministério da Saúde 

Altera pela segunda vez o Decreto-
-Lei n.º 217/99, de 15 de Junho, que
aprova o regime jurídico do licencia-
mento e da fiscalização dos laborató-
rios privados que prossigam activida-
des de diagnóstico, de monitorização
terapêutica e de prevenção no domí-
nio da patologia humana (veja unida-
des privadas de saúde)
 

Portaria n.º 550/2004,
de 2004.05.21

Ministério da Saúde 
Aprova o programa de formação do
internato complementar da área pro-
fissional de oftalmologia. Revoga o
programa de formação de oftalmolo-
gia aprovado pela Portaria n.º 327/96,
de 2 de Agosto
 

Decreto Legislativo Regional
n.º 8/2004/M, de 2004-05-21

Região Autónoma da Madeira - Assem-
bleia Legislativa Regional
Altera o Decreto Legislativo Regional
n.º 14/99/M, de 24 de Abril, na redac-
ção dada pelos Decretos Legislativos
Regionais n.os 1/2001/M, de 14 de Fe-
vereiro, 5/2002/M, de 26 de Março, e
12/2003/M, de 7 de Junho, que cria in-
centivos à fixação de médicos no Ser-
viço Regional de Saúde
 

Portaria n.º 551/2004,
de 2004-05-22

Ministérios das Finanças e da Saúde
Autoriza o Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde a ce-
lebrar contratos-programa com os hos-
pitais sociedades anónimas pela presta-
ção de serviços a utentes do Serviço Na-
cional de Saúde
 

Portaria n.º 561/2004,
de 2004-05-26

Ministérios da Administração Interna e
da Saúde
Sujeita o Serviço de Assistência na
Doença aos Militares da Guarda Nacio-
nal Republicana (ADMG) e o Serviço de
Assistência na Doença da Polícia de Se-
gurança Pública (SAD) aos regimes jurí-
dicos constantes no Decreto-Lei n.º 270/
2002, de 2 de Dezembro, na Lei n.º 14/
2000, de 8 de Agosto, com a redacção

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º
271/2002, de 2 de Dezembro, e na Por-
taria n.º 1501/2002, de 12 de Dezembro

Aviso n.º 102/2004, de 2004-05-26
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Torna público ter a República da Lituânia
depositado junto do Secretário-Geral do
Conselho da Europa, em 17 de Outu-
bro de 2002, o seu instrumento de rati-
ficação à Convenção sobre os Direitos
Humanos e Biomedicina, aberta para as-
sinatura em Oviedo em 4 de Abril de
1997
 
Aviso n.º 103/2004, de 2004-05-26
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Torna público ter a República da Bulgária
depositado junto do Secretário-Geral do
Conselho da Europa, em 23 de Abril de
2003, o seu instrumento de ratificação à
Convenção sobre os Direitos Humanos
e Biomedicina, aberta para assinatura em
Oviedo em 4 de Abril de 1997
 
Aviso n.º 104/2004, de 2004-05-26
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Torna públ ico ter a República da
Estónia depositado junto do Secretá-
rio-Geral do Conselho da Europa, em
8 de Fevereiro de 2002, o seu instru-
mento de ratificação à Convenção so-
bre os Direitos Humanos e Biomedi-
c ina , aber ta  para  ass inatura  em
Oviedo em 4 de Abril de 1997
 
Aviso n.º 105/2004, de 2004-05-26
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Torna público ter a República do
Chipre depositado junto do Secretá-
rio-Geral do Conselho da Europa, em
20 de Março de 2002, o seu instru-
mento de ratificação à Convenção
sobre os Direitos Humanos e Biome-
dicina, aber ta para assinatura em
Oviedo em 4 de Abril de 1997

2.ª Série – Maio
Deliberação n.º 563/2004,

de 2004.05.04
Conselho Directivo do Instituto de

Medicina Legal
Altera o âmbito territorial de funciona-
mento do Gabinete Médico-Legal de Bra-
gança, criando a extensão de Mirandela.
Cria, ainda, as extensões de Elvas e de
Abrantes, a funcionarem na dependência
dos Gabinetes Médico-Legais de Porta-
legre e tomar, respectivamente.

Despacho n.º 9826/2004,
de 2004.05.19

Ministério da Saúde - Gabinete do
Ministro

Determina que os hospitais com a na-
tureza de sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos devem
continuar a proporcionar o ensino e
formação dos profissionais de saúde aos
alunos das escolas públicas, sem que
para o efeito sejam exigidas directas
contrapartidas financeiras aos alunos e
às escolas.

Despacho n.º 9901/2004,
de 2004.05.20

Ministério da Saúde - Gabinete do
Ministro

Delega no Alto-Comissário da Saúde
as competências para a concessão de
licenças de funcionamento, revogação,
suspensão e autorização de reabertu-
ra, bem como a acumulação de direc-
ção técnica, e ainda as competências
relativas à comissão técnica nacional
para o licenciamento de clínicas e con-
sultórios dentários, unidades privadas
de saúde na área da medicina física e
reabilitação, diálise, radiologia, análi-
ses clínicas e anatomia patológica, e
ainda, as competências para autorizar
a abertura de postos de enfermagem
e para instalação de equipamento
médico pesado.

Deliberação n.º 675/2004,
de 2004.05.21

Instituto Nacional da Farmácia e do
Medicamento

Cria um grupo de trabalho com a mis-
são de proceder ao acompanhamento
da execução e à avaliação dos resulta-
dos do estudo do sistema de comparti-
cipação dos medicamentos e sua ade-
quação à reforma da saúde, incluindo o
regime de preços dos medicamentos a
comparticipar pelo Estado.

Despacho conjunto n.º 318/2004,
de 2004.05.26

Ministérios da Justiça e da Saúde
Cria a Comissão de Avaliação do Novo
Sistema de Prestação de Cuidados de
Saúde aos Reclusos, cujo objectivo é es-
tudar e propor as medidas tendentes à
incrementação de um novo modelo de
organização, de gestão e de funciona-
mento, subjacente à prestação de cui-
dados de saúde à população reclusa
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1.ª Série - Junho 
Decreto-Lei n.º 129/2004,

de 2004-06-01
Ministério da Saúde

Estabelece disposições específicas aplicá-
veis a dispositivos médicos fabricados
mediante a utilização de tecidos de ori-
gem animal e transpõe para a ordem jurí-
dica nacional a Directiva n.º 2003/32/CE,
da Comissão, de 23 de Abril.
 

Portaria n.º 587/2004, de 2004-
.06.02

Ministérios das Finanças e da Saúde
Autoriza a Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo a celebrar com
a sociedade Hospital Amadora-Sintra, So-
ciedade Gestora, S. A., o acordo de altera-
ção do contrato de gestão do Hospital do
Professor Doutor Fernando Fonseca

Portaria n.º 594/2004, de 2004-06-02
Ministério da Saúde

Aprova as boas práticas a observar na pre-
paração de medicamentos manipulados em
farmácia de oficina e hospitalar 
 

Decreto-Lei n.º 139/2004,
de 2004.06.05

Ministério das Obras Públicas, Transpor-
tes e Habitação

Define e regula o tempo de trabalho do
pessoal móvel da aviação civil, designada-
mente no que respeita aos limites dos tem-
pos de serviço de voo e de repouso
 

Lei n.º 20/2004 de 2004.06.05
Assembleia da República

Estatuto do Dirigente Associativo Volun-
tário
 

Decreto-Lei n.º 142/2004,
de 2004.06.11

Ministério da Saúde
Regime de licenciamento, organização, fun-
cionamento e fiscalização dos estabeleci-
mentos termais.
 

Lei n.º 23/2004, de 20004.06.22
Assembleia da República

Aprova o regime jurídico do contrato in-
dividual de trabalho da Administração Pú-
blica
 

Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 79/2004, de 2004-06-24

Presidência do Conselho de Ministros
Cria o Sistema Integrado de Gestão de
Inscritos para Cirurgia (SIGIC)

Portaria n.º 745/2004, de 2004-06-30
Ministérios das Finanças e da Saúde

Altera o quadro de pessoal do Hospital
Distrital de Águeda.
 
Portaria n.º 744/2004, de 2004-06-30

Ministérios das Finanças e da Saúde
Altera o quadro de pessoal médico do
Hospital de D. Estefânia.
 
Acórdão n.º 373/2004, de 2004-06-30

Tribunal Constitucional
Declara a inconstitucionalidade, com for-
ça obrigatória geral, da norma constante
do n.º 4 do artigo 39.º do Estatuto da
Ordem dos Enfermeiros (“O exercício de
cargos dirigentes em sindicatos ou associ-
ações de enfermagem é incompatível com
a titularidade de quaisquer órgãos da Or-
dem”)

2.ª Série - Junho
Despacho conjunto n.º 337/2004,

de 2004.06.04
Ministérios da Saúde e da Segurança

Social e do Trabalho
Constitui uma comissão de análise, com
a competência para concluir os proce-
dimentos de início do processo de au-
torização das empresas prestadoras de
serviços externos no âmbito da Medi-
cina do Trabalho, iniciar as correspon-
dentes vistorias e concluir o processo
de autorização dessas empresas até 31
de Dezembro de 2004.

Despacho n.º 11 728/2004,
de 2004.06.15

Ministério da Saúde - Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde

Actualiza o despacho n.º 19 066/88,
de 8 de Outubro, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 253, de
2 de Novembro de 1988, que definiu
as condições de fornecimento e utili-
zação dos fármacos, bem como as en-
tidades a quem compete assumir os
encargos financeiros pelo tratamen-
to dos doentes com esclerose múlti-
pla, de modo a abranger a terapêuti-
ca à base de interferão beta, em do-
ses mais elevadas.

Despacho conjunto n.º 370/2004,
de 2004.06.22

Ministérios das Finanças e da Saúde
Nomeia os elementos da comissão de
acompanhamento da construção do novo
Hospital de Cascais.

Despacho n.º 12 138/2004,
de 2004.06.22

Gabinete do Ministro
Determina a composição do Conselho
Consultivo de assessoramento ao Encar-
regado de Missão da Comissão Nacional
de Luta contra a Sida.

Portaria n.º 709/2004, de 2004.06.23
Ministério da Saúde

Aprovas as boas práticas a observar na
preparação de medicamentos manipulados
em farmácia de oficina e hospitalar, que
constam do anexo da presente portaria e
dela fazem parte integrante.

Despacho n.º 12 363/2004,
de 2004.06.24

Gabinete do Ministro
Constitui um grupo de trabalho para pro-
ceder à revisão final da documentação téc-
nica do concurso pelos departamentos
envolvidos do Ministério da Saúde, no qua-
dro das respectivas atribuições e compe-
tências, bem como à elaboração de um
parecer conjunto sobre a relevância do
novo projecto hospitalar na óptica da re-
forma, modernização e consolidação do
Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Despacho n.º 12 470/2004,
de 2004.06.25

Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde

Constitui um grupo de trabalho com o
objectivo de assegurar o necessário apoio
técnico à Estrutura de Missão Parcerias
Saúde, tendo em vista a preparação da
documentação requerida para lançar pro-
cedimento prévio à contratação em regi-
me de parceria do Centro de Medicina Fí-
sica e Reabilitação do Sul.

Despacho Conjunto n.º 397/2004,
de 2004.06.28

Ministérios das Finanças e da Saúde
Para regularização das dívidas aos forne-
cedores, determina que as instituições e
serviços integrados no Sistema Nacional
de Saúde e o Instituto de Gestão Infor-
mática e Financeira da Saúde, em articu-
lação com a Direcção-Geral do Tesouro,
ficam autorizados a celebrar um ou mais
contratos com entidades cessionárias, até
ao limite total de 1200 milhões de Euros,
visando a reestruturação do respectivo pla-
no de pagamentos através do estabeleci-
mento de condições mais adequadas, em
termos de prazo e taxa de juro.
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N O T Í C I A S

Cancro da próstata hormono-refractário

Segundo os resultados do ensaio clínico TAX 327 o
Docetaxel aumenta significativamente a sobrevivência de
doentes com Cancro da Próstata Hormono-refractário. O
tratamento com agente quimioterapêutico (75 mg/m2 cada
3 semanas) está associado a 24% de redução do risco de
morte e a um aumento da sobrevivência média, quando
comparado com outros tratamentos standard. Os resulta-
dos demonstraram uma melhoria de 40% nas taxas de res-
posta do PSA e uma melhoria de 35% na resposta à dor.
Este fármaco foi bem tolerado e tem um perfil de toxicidade
semelhante ao tratamento standard. O efeito secundário
mais comum foi a neutropenia. As complicações não foram
significativamente diferentes face ao tratamento standard.

Prevenir a doença cardiovascular

«A prevenção cardiovascular como uma aspiração comum,
que não exclua ninguém» —foi o mote essencial que con-
gregou várias centenas de médicos portugueses na reu-
nião de lançamento de CRESTOR® (rosuvastatina), reali-
zada no passado dia 22 de Maio. Nesta reunião o objecti-
vo consensual estabelecido foi, sem dúvida, a prevenção,
uma vez que se estima que 70% dos portugueses apre-
senta níveis de colesterol superiores aos limites máximos
propostos pelas novas guidelines europeias. Uma meta-
-análise publicada no British Medical Journal, aponta para
uma correspondência entre a diminuição do colesterol
total nos doentes e a quebra da percentagem de ocor-
rência de eventos como AVC ou Doença Cardíaca Is-
quémica (a menos 1.0 mm/l de colesterol equivale uma
diminuição de 10% de ocorrência de AVC, a menos 1.8
mm/l de colesterol equivale uma redução de 17% de ocor-

Toxicodependência, Saúde Mental
e Comunicação Social

A VITAE, em cooperação com a Câmara Municipal de Lis-
boa, vai realizar nos dias 28 e 29 de Outubro de 2004 um
Congresso Internacional, «Toxicodependência, Saúde Men-
tal e Comunicação Social», a ter lugar no Fórum Lisboa.
As sociedades actuais, na sua complexidade, têm facilitado o
surgimento de fenómenos sociais de marginalização, sendo o
consumo de substâncias psicoactivas uma das suas formas de
expressão. A VITAE, com este Congresso, que se realizará no
dia 28 e 29 de Outubro, pretende criar uma ponte entre os
técnicos e os medias e partir de casos concretos para parti-
lhar experiências e conhecimentos, com o intuito de ajudar a
compreender estes problemas na sua real dimensão.
Inscrições em: www.assoc-vitae.org

Melhoramentos no Serviço de Pediatria
de Santa Maria

Teve lugar no passado dia 1 de Junho, a inauguração da Ala
Norte do Ambulatório do Serviço de Pediatria do Hospital
de Santa Maria, num evento que contou com a presença do
Conselho de Administração do HSM, de Gomes Pedro (di-
rector do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria)
e de Vítor Bento (presidente do Conselho de Administra-
ção da SIBS, empresa que apoiou financeiramente esta cons-
trução). Este reforço das actuais infra-estruturas do Ambu-
latório do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria
permitirá melhorias na celeridade do atendimento a crian-
ças com idades compreendidas entre os 0 e os 16 anos, em
instalações mais modernas e funcionais. As novas instala-
ções foram inauguradas na data em que o Serviço come-
morou o seu 50º aniversário da sua fundação.

«Relações ditas perigosas entre os Médicos e a Indústria Farmacêutica»
Após mais uma extensa cobertura da imprensa para um caso de alegada corrupção médica, relacionada com os apoios da
indústria farmacêutica na formação contínua pós-graduada, desta feita contra José Palla Garcia, chefe de Serviço de
Cirurgia HCL e ex-director do Serviço de Cirurgia do Hospital de Santa Marta, a sentença, já transitada em julgado, veio
repor a verdade: Palla Garcia foi declarado inocente em consequência da absolvição do crime de corrupção passiva de
que vinha acusado. Naturalmente que a cobertura mediática do desfecho de um processo em que se declara que um
médico não cometeu qualquer crime nunca merece o mesmo desenvolvimento. Por ser de todo o interesse para a classe
médica, passamos a reproduzir a parte final da sentença em causa: «Para que este crime se mostrasse verificado, era
necessário ter ficado assente a existência de uma contrapartida da parte do arguido em relação directa e causal com os
apoios financeiros recebidos do Laboratório (...). Era necessário ter-se apurado que o arguido ao prescrever a especia-
lidade farmacêutica referida – (...) – o tivesse feito sem efectiva necessidade terapêutica e apenas para beneficiar ... (o
laboratório em causa). Ora, não foi nada disto que resultou provado após a produção de prova em audiência de julgamen-
to. (...) No caso em apreço, como em muitos outros, há que saber destrinçar muito bem onde começa a corrupção
propriamente dita e o recebimento de apoios financeiros à classe médica (...) com vista ao seu enriquecimento intelectual
e profissional. Na verdade, uma coisa é progresso a nível científico e em prol dum melhor bem estar da comunidade que
beneficia ou pode beneficiar desse saber e outra bem diferente é a corrupção.»
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rência de AVC e uma redução de 64% de ocorrência de
eventos relacionados a Doença Cardíaca Isquémica). Da-
dos provenientes do estudo STELLAR, e citados neste en-
contro, apontam para a capacidade da nova estatina redu-
zir o C-LDL em cerca de 55% em média, fazendo baixar
os níveis de colesterol total em 45%.

Aumenta o consumo de genéricos
em Portugal

Em 2003 o mercado de genéricos quase triplicou o seu valor,
face ao ano anterior. Em 2004 o crescimento abrandou mas a
penetração dos medicamentos genéricos mantém uma ten-
dência positiva, sendo de prever que atinja os 8% de quota de
mercado até ao final do ano. Exemplo disso é a Labesfal Gené-
ricos: nos primeiros 12 meses de vendas a Labesfal Genéricos
registou 7,4 milhões de euros. Tem actualmente 30 produtos a
que correspondem a 117 formas de apresentação e, em 2004
pretende alargar a sua gama para 40 medicamentos genéricos
disponíveis e atingir os 12 milhões de euros em vendas.

Dia Nacional Luta contra a Dor

O défice na formação de profissionais na área da dor é
uma das maiores preocupações para os especialistas: «É
necessário investir na formação de profissionais na área da
dor», referiu Georgina Coucelo, directora da Unidade de
Dor do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), no
dia 14 de Junho, data em que se assinalou o Dia Nacional
de Luta contra a Dor. Para a especialista, só este investi-
mento e, por outro lado, a melhoria da ligação entre o
hospital e os centros de saúde «vão garantir a optimização
dos resultados terapêuticos e a satisfação de todos os do-
entes». A especialista defende que, para os profissionais de
saúde, a sensibilização deve começar na universidade.
A mesma opinião partilhou Isaura Tavares, da Associação Por-
tuguesa para o Estudo da Dor, durante a sessão «Importância
de conhecer a Dor na formação de jovens profissionais de
saúde», que decorreu no Centro de Formação do Hospital
Fernando Fonseca. Para a professora da Faculdade de Medici-
na do Porto, «todos os profissionais de saúde são confronta-
dos diariamente com a dor; por isso é necessário estarem
alertados para esta problemática desde o ensino pré-graduado».

Terapêutica da depressão

A partir do dia 15 de Julho, passou a estar disponível no mer-
cado mais uma opção terapêutica no tratamento da depres-
são: o medicamento Sertralina Merck. Este genérico está indi-
cado no tratamento da depressão, incluindo a depressão acom-
panhada por sintomas de ansiedade, em doentes com ou sem
história de mania, assim como no tratamento da Perturbação
Obsessiva-Compulsiva.

N O T Í C I A S

Hiperactividade no adulto

Vai realizar-se no dia 10 de Setembro o 1.º Simpósio Por-
tuguês de Perturbação de Hiperactividade com Défice de
Atenção (PHDA) no Adulto. O encontro terá lugar no Au-
ditório do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil
(CADIn), instituição que organiza o evento, sob a coorde-
nação de Carlos Filipe, director das áreas de pedopsiquiatria
e psiquiatria do CADIn. Este simpósio terá como principais
destinatários psiquiatras, pedopsiquiatras, neurologistas,
neuropediatras e psicólogos e entre os conferencistas en-
contram-se Thomas E. Brown (Department of Psychiatry,
Yale University School of Medicine, dos EUA), J. J. Sandra
Kooij (Parnassia, Psycho-Medisch Centrum, Department
Adult ADHD, da Holanda), Philip Asherson (University
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Institute
of Psychiatry, da Grã-Bretanha) e Josep Antoni Ramos-
-Quiroga (Programa Integral del Déficit de Atención en el
Adulto - P.I.D.A.A. -, Hospital Universitari Vall d’Hebron, de
Espanha).

Bolsa de Estudos sobre Envelhecimento
Cerebral e Doença de Alzheimer

«Explorar a cafeína para prevenir a doença de Alzheimer»
é o titulo do trabalho da autoria de Rodrigo Cunha, da
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, pre-
miado com a Bolsa de Estudos sobre Envelhecimento Ce-
rebral e Doença de Alzheimer. Este galardão é atribuido
pela terceira vez pela Sociedade Portuguesa de
Neurociências e Laboratórios Pfizer. A entrega desta Bolsa
é realizada de dois em dois anos, sendo que este ano, foi
atribuída no âmbito do 4.º Fórum Europeu de Neurociências.
A cerimónia decorreu no dia 13 de Julho.
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N O T Í C I A S

+ A G E N D A
Cytokines in Clinical Practice
(Programa Internacional de Pós-graduação 2004)
14 a 16 de Outubro de 2004
Local: Braga, Universidade do Minho, Instituto de
Investigação em Ciências da Vida e Saúde
Contactos: Cláudia Barreira
(sec-pg@ecsaude.uminho.pt)
telef.: 253 60 48 32 Fax.: 253 60 48 09

I Jornadas Oncológicas de Coimbra
14 a 16 Outubro de 2004
Luso
Telef.: 239 400 325; e-mail
hgervasio@croc.min-saude.pt

Congresso «Toxicodependência, Saúde Mental
e Comunicação Social»
28 e 29 de Outubro 2004
Fórum Lisboa
Contactos: VITAE - Associação de Solidariedade e
Desenvolvimento Internacional, Telef.: 217751710/
218161640; e-mail: vitae@assoc-vitae.org

XII Congresso Nacional de Cirurgia Oral e
Maxilofacial
3 de Novembro – cursos pré-congresso
4 a 6 de Novembro de 2004
Local: Lisboa, Corinthia Alfa Hotel
Contactos: Sede da APCCMF (Ordem dos Médicos –
Lisboa) – 21 842 71 00

XI Jornadas de Medicina Interna
19 e 20 de Novembro de 2004
Setúbal; admedic@mail.telepac.pt

II Congresso Europeu de Medicina Anti-
-Envelhecimento
20 e 21 de Novembro 2004
Local: Tavira
Contactos: Telef./Fax: 281 323 22; e-mail:
info@alcfalgarve.com

XV Encontro Nacional de Psiquiatria da
Infância e da Adolescência
Hiperactividade(s) e Saúde Mental
9 e 10 de Dezembro de 2004
Local: Braga, Faculdade de Filosofia da Universidade
Católica
Contactos: Telf.: 253 60335273/4/5; Fax: 253 209190
claudia@hsmbraga.min-saude.pt

VI Congresso Médico Nacional
dos Hospitais Distritais

Realizou-se entre os dias 28 e 30 de Junho o VI Congresso
Médico Nacional dos Hospitais Distritais, uma organização
da Sociedade Médica dos Hospitais da Zona Sul, que tem
lugar de três em três anos. O tema principal em debate foi a
«Medicina Preventiva Multidisciplinar». No âmbito do con-
gresso decorreu também um debate sobre o futuro das car-
reiras médicas, presidido por Germano de Sousa, bastonário
da OM, e moderado por Pedro Nunes, presidente do CRS
da OM, que contou com a participação de Miguel Leão, pre-
sidente do CRN da OM, Mário Jorge, presidente do Sindica-
to Médico do Sul, Carlos Arroz, secretário do Sindicato In-
dependente dos Médicos, Armando Gonçalves, presidente
da Associação dos Médicos de Carreira Hospitalar e Eduar-
do Mendes, vice-presidente da Associação dos Médicos de
Clínica Geral. Além de vários simpósios, conferências e apre-
sentação de comunicações livres, no âmbito deste congresso
foram ainda atribuídos prémios científicos e artísticos.

Memória declina a partir dos 30 anos
Uma equipa da Faculdade de Medicina de Lisboa, dirigida por
Alexandre de Mendonça, mostrou que ao mesmo tempo
que a memória começa a declinar a partir dos 30 anos em
adultos saudáveis, a percepção que as pessoas têm da sua
memória também evolui com a idade. «A nossa sociedade
está muitíssimo preocupada com as deficiências da memória
e outras funções cognitivas associadas ao envelhecimento
do cérebro», afirmou Alexandre de Mendonça na Conferên-
cia da Federação Europeia de Neurociências, em Lisboa. A
doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e
estima-se que irá afectar aproximadamente 70.000 portu-
gueses dentro de poucos anos. Para além disso, o número de
indivíduos de idade avançada com queixas cognitivas, que não
sofrem de demência, irá também aumentar. Estas pessoas de
idade podem padecer de  Defeito Cognitivo Ligeiro (MCI –
Mild Cognitive Impairment). Na pesquisa efectuada,  a equipa
de investigação usou um teste de memória declarativa e um
questionário acerca da percepção da memória para estudar
a relação entre esta e a metamemória através da vida em
114 voluntários saudáveis.

Osteoartrose é um dos principais motivos
de consulta em Portugal
Mais de um terço das consultas de clínica geral são motiva-
das por doenças reumáticas. A osteoartrose é a doença
reumática mais comum em todo o mundo. Estima-se que,
em Portugal, 20 por cento da população seja afectada por
uma das fases da doença. As queixas mais frequentes apre-
sentadas na consulta são a dor e a rigidez, que acarretam
incapacidades funcionais, deixando o doente de executar
determinadas tarefas e perdendo capacidades que detinha
anteriormente.
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C U L T U R A
Música

MIKE + THE
MECHANICS

Rewired
Foi editado no dia 7 de
Junho Rewired, disco
que começa um novo
capítulo na carreira dos
Mike + The Mechanics,
com Paul Carrack. O
primeiro single, «One

Left Standing», é uma música forte, ao melhor estilo do
grupo, mas que tal como todo o disco abre a porta a novos
sons. A banda começou como um projecto a solo de Mike
Rutherford. Uma forma de conseguir dar voz a algumas
ideias que não tinham espaço no formato Genesis e uma
maneira de poder trabalhar com outros músicos. Editado
em 1985, o álbum de estreia de Mike + The Mechanics foi
um sucesso, dando origem a dois mega hits: «Silent Running»
e «All I Need Is A Miracle».
As músicas do mais recente lançamento começaram a ser
um álbum quando Peter Van Hooke, amigo de longa data e
o baterista na formação original da banda, foi envolvido no
projecto. Produtor com imensas qualidades, conhecido pelo
seu trabalho com Tanita Tikaram, Peter Van Hooke trouxe
objectividade e lógica necessárias à melhor realização do
projecto. Ao mesmo tempo, foi dele a decisão ter a partici-
pação de novos músicos: Rupert Cobb e Will Bates, que
trouxeram novos sons que reflectem uma abordagem mui-
to mais cinematográfica. O resultado é um novo arranque
para Mike + The Mechanics. Um Álbum cujo tom e estilo
mistura desenvolvimentos contemporâneos e urbanos com
música tecno e dança. Outro elemento inovador em Rewired
é o DVD que o acompanha.

MARIZA

Live In London
Foi editado no dia 28 de
Junho o primeiro DVD
de Mariza: Live in
London. Quando falamos
de Mariza, sabemos que
estamos perante uma
força da natureza, uma
das maiores vozes de
Portugal e uma das gran-
des embaixadoras portu-
guesas no estrangeiro.
Mariza não é apenas uma
voz. Mariza é um todo:

voz, atitude, presença, simpatia... Este DVD foi gravado no
fabuloso concerto que Mariza deu na Union Chapel, em
Londres, a 22 de Março de 2003. Um concerto em que o

público inglês se rendeu a Mariza. Além do concerto, este
DVD permite-nos assistir aos vídeos de «Ó Gente da Mi-
nha Terra», de Fado em Mim, e de «Cavaleiro Monge», pri-
meiro single de Fado Curvo, bem como a uma entrevista
com Mariza onde vai poder conhecer um pouco melhor
esta mulher de alma tão portuguesa.

BEASTIE
BOYS

To The 5
Boroughs
To The 5 Bo-
roughs, o mais
recente disco
dos Beastie Boys,
editado a 14 de
Junho, entrou directamente para número 1 do top de ven-
das dos Estados Unidos da América, tendo vendido cerca
de meio milhão de cópias. Gravado, ainda que com algumas
interrupções, ao longo dos últimos dois anos no próprio
estúdio da banda na baixa nova-iorquina, o disco é produzi-
do, pela primeira vez, pelos Beastie Boys. To The 5 Boroughs
é também o primeiro álbum propriamente dito desde 1998,
altura da edição de Hello Nasty. Hello Nasty, quádrupla
platina, vendeu cerca de 700.000 unidades nos Estados Uni-
dos só na semana de lançamento e entrou em praticamen-
te todos os tops existentes em todos os países do mundo.
 

CHARLIE
BROWN JR.

Acústico MTV
Os Charlie Brown Jr.
são, no Brasil, o maior
fenómeno entre as
bandas rock daquele
país. Durante os últi-
mos seis anos a ban-
da de Santos tem in-
vadido cidades, rádios,
televisões e palcos com a sua música: o som de um rock
forte, preciso e cortante. Se há algum artista ou grupo que
tenha surgido na cena rock brasileira nos últimos anos e
que se possa dizer popular, esse grupo é Charlie Brown Jr..
Este reconhecimento culminou o ano passado com a elei-
ção de Melhor Banda Rock Brasileira. Os cinco álbuns até
agora editados já venderam, só no Brasil, mais de um mi-
lhão e 500 mil cópias; concertos esgotados em todo o país
e um público fiel que não abdica das verdades que são can-
tadas em cada música. Ao longo desde Acústico MTV a his-
tória dos Charlie Brown Jr. vai sendo contada num registo
acústico que talvez seja o mais electrizante de sempre.




