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J . GERMANO DE SOUSA 

A
O rdem dos Médicos e a Associação 
Portuguesa da Indústria Fannacêu
tica celebraram no dia 29 de Julho 

um novo protocolo que revê e actualiza o 
documento assinado pelas duas instituições 
em 1995. 
Cientes da importância que ocupam na 
promoção da saúde e na investigação cien
tífica, a Ordem dos Médicos e a APIFAR
MA iniciaram em 1992 uma política de co
operação no intuito de estabelecer regras 
claras no relacionamento entre os médicos 
e a indt1stri a farmacêutica e combater pe
dagogicamente eventuais infracções. Nesse 
sentido foi assinado um primeiro protocolo, 
em 1995, alterado em 1997 e agora revisto 
e actualizado. 
O acordo, que estipula 
regras e prevê sanções 
para eventuais prevari
cadores, é um contribu
to importante para re 
por a confiança numa 
relação em que os médi
cos, as empresas farmá
cêuticas e os seus profis
sionais têm de estar aci
ma de qualquer suspei
ta. 
Uma Comissão Paritária 
de acompanhamento do 
protocolo, presidida por 
uma persona lidade de 
reco nh ec id o mérito, 
que poderá pertencer ou 
não à área da saúde, garantirá a absoluta 
independência deste projecto. 
Na política de defesa dos médicos e recon
quista do prestígio da classe , esta é mais 
uma iniciativa da O rdem dos Médicos. 
Nos últimos anos muitos foram os ataques 
dirigidos à classe e têm-se multiplicado as 
campanhas para desacreditar os médicos e 
a sua Ordem. É inegável que essa persistên
cia, aliada a alguns casos de má conduta, 
sempre empolados pela comunicação so
cial, provocaram danos. 
Inverter essa situação tem sido a nossa pri 
oridade e passados poucos meses começam 
a chegar sinais de que vale a pena lu tar 
contra esse estado de coisas. Uma sonda
gem recentemente publicada conclui que o 
médico é o profissional que os portugueses 
mais respeitam. É verdade que os políticos 
têm por hábito afirmar que uma sondagem 
"vale o que vale", mas raramente deixam 
de concordar que os resul tados são "indica
dores importantes" ... 

A
formação e a avaliação dos jovens 
médicos continua na ordem do dia. 
Discute-se a competência da atri 

buição elo títu lo de especialista, a constitui-

ção dos júris, as metodologias de funciona
mento dos serviços, em suma, todos os pas
sos do processo. 
Recentemente, alguns Colégios de Espe
cialidade promoveram junto dos restantes 
colégios um inquérito sobre a ava liação fi 
nal dos internatos complementares. Os re
sultados desse estuJo merecem muita refle 
xão e constituem um importante dado para 
uma discussão e revisão do problema, que 
se quer aprofundada e alargada. Por isso, 
neste número da Revista , publicam-se , 
além das conclusões, as posições dos Con
selhos Regionais do Norte e Centro sobre 
o assunto, recorda-se a posição do Conse
lho Nacional do Médico In terno e publica

-se um artigo de opi
nião sobre o mesmo te
ma. 

O
utra área fun
damental para a 
medicina é a 

questão da qualidade. 
Uma iniciativa da Sec
ção Regional do Sul 
reuniu diversas perso
nalidade ligadas à ques
tão da cred itação e 
acreditação . É um tema 
ele grande actualidade e 
onde não há unanimi
dade. De qualquer for
ma o debate permitiu 
identificar claramente 

áreas de consenso e revelar dúv idas perti
nentes, pelo que se justifica a realização de 
in iciativas semelhantes. 

C
om o desaparecimento de Amílcar 
Castanhinha a Ordem dos Médicos 
e a medicina portuguesa perderam 

uma das suas referências. Dois textos recor
dam nesta edição o médico de prestígio e o 
combatente corajoso pela liberdade que 
nunca virou a cara a nenhuma lu ta nem 
abdicou dos ideais em que acreditava. Para 
todos nós fica a memória de um Homem 
exemplar. 
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INQUÉRITO AOS COLÉGIOS 

Formação médica 
pós-graduada 

A 
formação médica pós-graduada é reconhecida
mente uma componente fund amental da ga
rantia da qualidade em medicina. Nesta for
mação, o processo de avaliação final tem sido 

muito discutido ao longo dos últimos anos. Atento a esta 
realidade, um grupo de Colégios de especialidade, coorde
nado pe lo de Nefrologia, promoveu um inquérito sobre a 
avaliação do Internato Complementar. Os resultados, que 
revelar-am um razoável acordo quanto ao modelo de avalia
ção, foram apresentados na última reunião do CNE com os 
Colégios de Especialidade. No entanto, as conclusões do es
tudo estão longe de conseguir o acordo de todos os interve-

nientes no processo, nomeadamente dos jovens médicos . 
No intuito de suscitar o desejável debate entre a classe mé
dica, publicam-se neste número da Revista as conclusões do 
inquérito, as posições do Conselho Regional do Norte e do 
Centro, um artigo de opinião do Dr. Alexandre Lourenço, 
membro do Conselho Regional do Sul, e recorda-se a posi
ção do CNMI. 
Destaque também para o debate sobre certificação e qualie. 
dade promovido pelo Conse lho Regional do Sul. Trata-se 
também de uma temática com clara interferência· no pro
cesso de formação médica que tem destaque neste tema das 
capa da Revista da ordem dos Médicos. 

Inquérito aos Colégios 
Prova de titulaçãO 

em Especialista 
ual a opinião dos Colégios 
sobre a prova de titulação 
em Especialista? Para sa
ber a resposta, o Colégio 

de Nefrologia coordenou um inquéri
to junto de todos os Colégios e obteve 
respostas de 30 deles (64 por cento). 
Conio referem os responsáveis do in
quérito, o levantamento não é mais 
do que "um instrumento de informa
ção e de trabalho para os órgãos di
rectivos da O rdem", mas dada a actu
alidade do tema é importante a divul
gação dos resultados: 
Assim, conclui o inquérito que "os jú
ris de provas de titulação devem ser, 
inquestionavelmente, de âmbito na
cional" . 
Os júris devem ser nomeados pelo Mi
nistério da Saúde, "não sendo claro se , 
na sua totalidade, deverão ser previa
mente indicados pela Ordem dos Mé
dicos se, em parte, deverão ser indica
dos pelo próprio Ministério da Saúde". 
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Quanto aos orientadores de forma
ção, o inquérito conclui que não deve 
ser obrigatória a sua inclusão nos júris, 
"sendo mesmo preferível a sua não in 
clusão". 
O estudo aponta idêntica conclusão 
quanto aos "directores dos serviços on
de os candidatos receberam formação". 
Maioritariamente (dois terços), os Co
légios de Especialidade "consideram 
que todos os médicos inscritos no res
pectivo CE podem integrar os júris". 
Por outro lado, "a grande maioria dos 
Colégios considera que devem ser de
fin idos, para a designação dos júris e 
dos locais de prova, critérios tendentes 
a garantir a transparência e a isenção". 
Q uanto à classificação final da prova, 
o inquérito concluiu que "não deve li
mitar-se a reconhecer, ou não, a apti
dão do candidato; deve haver uma 
class ificação gradativa, eventualmen
te expressa em escala numérica". 
Por último "não é clara a fo rma como 

as classificações obtidas durante o In
ternato Complementar poderão ser 
reflectidas na classificação final da ti
tulação". 

Os júris devem ser: 
a} Únicos de âmbito nacional ou com desdobramentos do 

âmbito nacional quando o número de candidatos o 
Justificar 

b) Únicos de i mbito nacional ou com desdobramentos de 
imbito regional quando o número de candidatos o 
justffie~~r 

c) De lmblto regional - - .- reglio um ou mola jUris 
c:on...me o número de candklatoe 

Âmbito dos Júris 



PROPOSTA DO CRN 

Reflexões sobre a legislação 
de internatos médicos 

A proposta de revisão do Conselho Regional do Norte 

Jl - Prova de comunicação 
clínica a ser realizada 

pela Ordem dos Médicos 
a nível regional 

B - Revisão da portaria 69S/9S 

- Revisão das competências do 
CNIM, da CRIM e das Direcções 
e dos Coordenadores de zona dos 
internatos de forma a consagrar 
que a criação de novas especiali
dades, a definição dos programas 
de formação e respectiva actuali
zação e a determinação e reconhe
cimento da idoneidade dos servi
ços são matérias a definir pela Or
dem dos Médicos (revisão dos ar
tigos 7º, 10~, 14º). 

2 - Consagração da possibilidade dos 
orientadores de formação serem 
substituídos a pedido justificado 
dos internos (revisão do artigo 15º). 

3 - Orientação pedagógica aos orien
tadores de formação a ser propor
cionada pelas direcções dos inter
natos hospitalares e pelas coorde
nações dos internatos de clínica 
geral e saúde pública (revisão do 
artigo 15º). 

4 - Determinação de tempo específico 
para desempenho de actividades 
formativas dos orientadores de 
formação (revisão do artigo 15º). 

5 - Consagração da existência de co
missões de idoneidade, com carác
ter regional, integrando elementos 
das direcções dos colégios e repre
sentantes do CR com remunera
ções e encargos suportados pelos 
estabelecimentos de saúde a que 
esses elementos pertencem (artigo 
19º). 

6 - Processo de reconhecimento de 
idoneidade realizado periodica
mente e a ser feito mediante pedi-

do dos serviços ao respectivo Co
légio de Especialidade da Ordem 
dos Médicos/comissão regional de 
idoneidade (revisão do artigo 32º). 

7 - Utilização dos parâmetros defini
dos pela Ordem dos Médicos na 
avaliação de desempenho (revisão 
do artigo 50º). 

8- Constituição e designação dos júris 
de exame final (revisão do artigo 
60º): 
8.1 Manutenção da titulação única; 
8.2 Júri indicado pelas direcções 

dos colégios e nomeado pelo 
Ministro da Saúde, sob pro
posta do CNE da OM; 

8.3 A condição para integrar o júri 
deve ser unicamente ser espe
cialista, inscrito no respectivo 
colégio de especialidade e no 
pleno gozo dos seus direitos; 

8.4 Júri nacional com desdobra
nientos de âmbito regional 
quando o número de candida
tos o justificar; 

8.5 Locais das provas : sorteio en
tre os serviços que possuam 
pelo menos 50% do tempo to 
tal de formação da respectiva 
especialidade e que nessa épo
ca não apresentem candidatos 
a exame final; no caso de não 
haver serviços nas condições 
enunciadas o sorteio incidirá 
sobre todos os serviços idóneos. 

9 - Classificação das provas: não apto, 
apto e apto com distinção (revisão 
do artigo 69º). 

1 O - Ponderar a possibilidade de criar 
mecanismos das decisões dos jC1 ris 
e introduzir mecanismos de penali
zação para os orientadores de for
mação e serviços cujos internos 
sejam aprovados no processo de 
avaliação contínua e sejam repro
vados no exame de titulação. 

C - Revísão das portarias 
regulamentadoras dos 

programas de formação 

1 - Consignando que os locais de for
mação são os serviços idóneos , se
gundo critérios estabelecidos pela 
Ordem dos Médicos. 

2 - Alargamento do internato con~ple
mentar de Clínica Geral para 48 
meses e revisão do programa de 
formação. 

3 - Revisão da portaria 24 7/98 relati
va ao internato complementar de 
ty!edicina Legal. 

D - Revisão da legislação 
sobre ciclos de 

estudos especiais 

1 - Concursos de âmbito nacional, se
melhantes aos concursos de acesso 
aos internatos complementares. 

2 - Correspondência dos ciclos de es
tudos especiais a áreas de diferen
ciação profissional reconhecidas 
pela O rdem dos Médicos 

3 - Impedir a criação de ciclos de es
tudos especiais com designação ou 
curricularmente equivalentes a es
pecialidades reconhec idas pela 
O rdem dos Médicos. 

f - Criação de áreas de 
diferenciação profissional 

1 - A criação de novas especialidades 
com carreiras médicas próprias de
ve depender do parecer favorável 
da O rdem dos Médicos. 

2 - As áreas funcionais das carreiras 
médicas devem corresponder a 
áreas de diferenciação profissional 
(especialidade, sub-especialidade 

(continua na pág. 6) 

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - JUUAGO 1999 - 5 



PROPOSTA DO CRC 

Uma opinião sobre 
formação pós-graduada 

oi sempre uma preocupação 
constante da Ordem dos 
Médicos criar mecanismos 
que fac ilitem a formação 

médica e ao mesmo tempo, estruturar 
uma metodologia que garanta, peran
te a sociedade, que o médico está ap
to para um atendimento correcto do 
seu doente . 
Foi com essa intenção que nos anos 60 
a Ordem dos Médicos preconizou as 
chamadas "Carreiras Médicas", crian
do e formatando uma formação em 
exercício que durou todos estes anos e 
que tão bom resultado tem dado. 
As carreiras médicas são um trajecto 
profissional que leva à diferenciação 
progressiva dos médicos, com uma 
aprendizagem teórico-prática e avali
ação interpares, tendo três patamares 
de diferenciação técnico-científica: 
Internato, especialista e consultor. 
Ao longo destes anos houve um con
junto de reestruturações que permiti
ram adequar as metodologias às no
vas realidades , ga rantindo sempre 
que o produto final - o médico- tives
se a melhor qualificação profissional. 
Publicaram-se os "Curricula" míni
mos para todas as especialidades, cri
aram-se processos de avaliação dos 
formandos e dos serviços responsá
veis pela formação (Idoneidades), es
timulou-se uma formação contínua, 
embora sem carácter vinculativo e 
protocolado. 
Têm vindo a ser objecto de discussão 
na classe, alguns aspectos parcelares 

(continuação da pág. 5) 

ou competência) reconhecidas pe
la O rdem dos Médicos. 

F • Revisão do regulamento 
geral dos c:olégios 

1 - Participação nas comissões de ido-
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Conselho Regional do Centro 

ligados à avaliação da formação pré e 
pós graduada, os critérios que ema
nam das organizações médicas comu
nitárias, a circulação de médicos no 
espaço da U.E. e também os proble
mas que se ligam aos Colegas dos paí
ses lusófonos , nomeadamente o reco
nhecimento das suas qualificações. 
A avaliação foi sempre um ponto de 
controvérsia, havendo ainda hoje re 
flexos de anteriores clivagens na clas
se, fruto das diversas posturas e solu
ções então preconizadas. Defende
mos sempre um exame fina l, ao con
trário de outros que defendiam a exis
tência de mera avaliação contínua. 
Pretendia-se a descredibilização desta 
formação, para mais tarde pedir a sua 
revogação. 
Pensamos q.ue o actual Júri tem que 
reformular-se, para credibilização das 
provas e maior isenção dos seus juízos 
valorativos, pois a formatação actual 
permite haver zonas em que a trans
parência e isenção não são completas. 
É importante que o grau de exigência 
seja elevado, para que o trajecto pro
fissional do formando e a sua especia
lização sejam olhados com dignidade 
e respe ito por todos os Colegas. 
Mas não queremos um "remake" dos 
antigos "exames da O rdem dos 
Médicos". Queremos uma avaliação 
tanto quanto possível homogénea, de 
carácter nacional e que leve em conta 
a formação ao longo do internato. 
Não somos imobilistas, defendemos 
as Carreiras Medicas, pela sua contri-

neidade de um interno da respec
tiva especialidade designado pelo 
Conselho Nacional do Médico In
terno. 

2 - Designação expressa, nas listas 
candidatas às direcções dos colé
gios, do respectivo presidente. 

3 - Critério imperativo para a atri
buição·de idoneidades, a verificação 

buição na melhoria da saúde dos por
tugueses e qualificação profissional 
dos médicos. 
É uma boa escola de formação médi
ca , valorizando fundamentalmente o 
exercício clínico. Há provavelmente 
que lhe introduzir melhorias, esten
dê-las às unidades privadas que 
nham formação médica, colher a con
tribuição das várias instituições de 
ensino e investigações médicas no seu 
aperfeiçoamento. 
A formação contínua tem vindo tam
bém a sofrer ajustamentos e embora 
defendamos a acreditação qualitativa 
das acções de formação pela Ordem 
dos Médicos, parece-nos de afastar, por 
agora, qualquer tentativa de creditar os 
eventos científicos de forma sistemáti
ca. Essa seria a base para uma futura 
recertificação dos especialistas, não 
nos parecendo haver condições para a 
defendermos na actual conjuntura. 
Poderão haver outras modalidades a 
estudar para incentivar a actualização 
dos médicos. 
Finalmente assinalar que a forma
ção pós graduada dos médicos terr 
que afastar do seu horizonte qual
quer tentativa de a converter num 
somatório de cursos e prelecções de 
índole essencialmente teórica. Sabe
mos da importância da actualização 
científica, mas queremos aliar os 
avanços científicos ao desempenho e 
à competência clínica, de forma a não 
se desvalorizarem as componentes li
gadas ao atendimento dos doentes. 

"in loco" das condições de forma
ção. 

4 - Condição prévia de admissão ao 
es tágio de qualquer especiali
dade a aprovação no exame de 
acesso ao internato complemen
tar. 



OPINIÃO 

Estruturas requeridas pelo 
Internato Complementar 

Política, aspectos técnicos e administração 

s Internatos Complemen
tares gozam, em Portu
gal e no estrangeiro, du

-....,;;~- ma reconhecida reputa
ção relativa às normas e articulados 

xistentes , que, em algumas das espe
cialidades, constituem modelos de 
forma e organização. 
Tal como em outros países lati nos , a 
necessidade de regulamentação foi 
inversamente proporcional às capaci
dades inatas de organiza
ção, existindo leis para 
todas as contingências, 
algumas das quais sem 
relevância prática. 
Surgi ram ass im, desde 
1982, várias Portarias, 
Decretos e Normas con
traditó rios acompanha
das pela ambição de vá
rias es truturas e pessoas 
de controlar as regras 
existentes para a forma-

a ç__ão. 
~ Decreto-Lei 695/95, 

que regu la os internatos 
complementares, é o cul 
minar de uma sé rie de 
normas num texto úni
co, elaborado dentro do 
Ministério da Saúde, na 
altura sob a responsabili
dade de um colega nos
so , Dr. Paulo Mendo, fo i 
feito sem uma participa
ção activa e directa das 
estruturas méd icas. 
No Decreto, o legislador 
tenta centralizar toda a 
formação numa Estrutura 
Nacional (desdobrada em 
3 estruturas regiona is) : 
O Conse lho Naciona l 
dos Internatos Médicos 

(C.N.l.M.) e os Conselhos Regionais 
dos Internatos Médicos (C.R.l.M.'s). 
Na minha opinião pessoal esta Lei 
efectiva e literalmente, institucionali
zou três crimes sob a responsabi lidade 
de um equívoco. Passo a explicar: 

1 o. Crime: Política de 
formação Médiea 

A qualidade dos nossos méd icos, e 

consequentemente da Medicina por
tuguesa, depende de vários factores, 
sendo um dos mais importantes a 
qualidade da Formação Médica. 
Ora a qualidade da Formação, (sobre 
a qual todos nós temos muitas e va-
riadas opiniões) é um Bem que todos 
devemos, queremos e podemos pre
se rvar. E todos engloba essencialmen-
te os médicos que são, simultânea e 
permanentemente Formandos e For

madores na sua activi
dade diária. 
Constitu i assim a quali
dade da Formação um 
objectivo primário, ao 
qual os objectivos se
guirites devem ser se
cundarizados. 
A Política de formação 
méd ica deve ser consti
tuída se mpre em prol 
desse objectivo, deven
do definir os secundá
rios e hierarquizá-los. 
A definição da Política 

~~mi~' de Formação Médica 
Pós-Graduada é de âm
bito nacional e da com

.....__ ... petência de du as estru -

~IJII~- turas: O Ministério da 
Saúde (M .S.) e a Or
dem dos Médicos (O.M.) 
Deve ser definida com 

t!o~---·-1 base nas necess idades 
quantitativas e qualita-
tivas, avaliada com pa
receres técnicos dos Co
légios da Ordem dos 
Médicos e do Departa
mento de Recursos Hu
manos do Ministério da 
Sa úde; não se compre-

~ ende que es tas estrutu 
ras apresentem valores 
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dife rentes para essas necessidades , 
dado que devem ser criados critérios 
objectivos e consensuais entre as es
truturas. Mas, no Ministério da Saú
de, (dado que esse problema não se 
põe na Ordem dos Médicos ) os pare
ce res técnicos sobre estes aspectos 
devem ser elaborados exclusivamente 
por médicos - técnicos de Formação 
Médica - e não por enfermeiros, eco
nomistas, sociólogos , advogados ou 
mesmo administradores hospitalares . 
Após e durante a definição de Polí
tica de Formação devem ser tidos 
em conta vários aspectos, salientando, 
entre outros possíveis, os seguintes: 

- Enquadramento dos estágios em 
Centros de diferenciação superior 
(nacionais e estrangeiros) . 
Definição dos graus de diferencia
ção em cada especialidade promo
vendo uma crescente qualificação 
e especialização. 

- Articulação da Formação inter- es
pecialidades. 

- Mobilidade e Fixação dos médicos. 
- Protecção dos direitos individuais 

dos médicos enquanto cidadãos 
(ex: Protecção maternidade). 

- Pedagogia na e da formação. 
- Enquadramento das várias estrutu-

ras (Ordem dos Médicos, Ministé
rio da Saúde, Hospitais e Centros 
de Saúde) no desenvolvimento da 
Política da Formação. 

2°. Crime: Jlspeetos técnicos 
da: Forma:~ão 

Diversos aspectos técnicos são consa
grados na Lei quer no campo da For
mação quer no da Metodologia. 
Parece-me descabida, no entanto, a 
expressão escrita destes aspectos téc
nicos em Decreto-Lei, dada a perma
nente necessidade de adequação dos 
mesmos. 
Estas actualizações permanentes con
tradizem muitas vezes o que está ex
presso na Lei, sendo no entanto im
prescindíveis. Devem ser realizadas 
através de normas complementares 
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de fácil e directa actualização fei
ta pelas entidades técnicas compe
tentes - Os Colégios da Especialida
de - devidamente enquadrados pela 
política geral de formação médica. 
Ora o maior crime existente, prova
velmente realizado com dolo, é des
considerar a Ordem dos Médicos , e 
os seus competentes órgãos técnicos -
- os Colégios (eleitos inter pares) co
mo legítimos, competentes e adequa
dos interlocutores únicos na defini
ção dos critérios técnicos de forma
~ão de especialistas (os pares) . 
E ímpar na Europa, a definição dos 
critérios ser exclusivamente realizada 
por Directores de Internato prove
nientes de vários hospitais. Não está 
em causa a sua competência ou ho
nestidade, mas a desadequação técni
ca: como éxemplo paradoxal pode ser 
possível numa CRIM ou no CNIM 
haver só especialistas de especialida
des ditas "médicas" a definir crité
rios e currícula mínimos cirúrgicos de 
entidades que conhecem sem a pro
fundidade adequada. 
Os critérios e valores a ter em conta 
(objectivos da fo rmação, curricula 
mínimos, formas de avaliação, defini
ção dos critérios de atribuição da ido
neidade para Formação e de Capaci
dades Formativas) já são, na prática 
realizados pelos Colégios , cada vez 
mais com mais eficácia e com maior 
qualidade. 
Essas são competências próprias da 
Ordem dos Médicos assessorada pe
los seus órgãos consultivos específi
cos - os Colégios, nunca devendo ser 
feitos pelos próprios directores do In
ternato ou pelo Ministério da Saúde 
(evitando "Juízos em causa própria") . 
Deve ser mantida a independência 
técnica devendo estes valores e crité
rios nunca dever estar submetidos a 
influência política ou administrativa , 
e essa função independente tem que 
estar expressa claramente na lei. 

3°. Crime: Jl Jldministra:ção 

O sistema administrativo deve se r in-

dependente, rápido, eficaz e desburo
cratizado. Cabe aos técnicos adminis
trativos definir os processos pelos 
quais se regula a aplicação dos aspec
tos técnicos , elaborados sob orienta
ções políticas e estratégicas definídas 
por metodologia correcta. 
Cabe ao Departamento de Recursos 
Humanos do Ministério da Saúde 
realizar estas funções, e para tal se 
realizar bem e depressa, deve ser "ali
viado" das suas funções político - téc
nicas , para entidades bem definidas, 
responsáveis e responsabilizadas po~ 
esses critérios e funções. O seu a seu 
dono para se acabar com álibis de to
das as partes . 
É criminoso utilizar recursos essen
ciais para a definição técnica e políti
ca dos objectivos e práticas de forma
ção, em aspectos administrativos e 
burocráticos. Até porque se as defini
ções. técnicas e as orientações políti
cas es tiverem bem realizadas pelas 
entidades independentes competen
tes , as responsabilidades podem ser 
pedidas a cada uma delas sem haver 
interacções de culpas e desculpas ... 

O Equívoeo 

Para terminar o Equívoco: 
Durante os últimos 10 anos as defi
ciências encontradas a nível da for
mação médica pós-graduada devem
-se essencialmente a duas ordens de 
grandeza: 

· - A organização 
- A aplicabilidade 

Q uanto à organização, a existência 
de uma Estrutura Nacional (CNIM) 
com delegação de plenos poderes pe
la lei, bem como de funções que não 
pode, não quer ou não consegue rea
lizar de per si, leva a que a organiza 
ção dos Internatos Complementares 
de uma forma global seja deficiente e 
não uniforme. Depende mais da for
ma como as estruturas locais (Servi
ços idóneos) interpretam a formação 
ou como algumas estruturas tentam 
uniformizar critérios. Temos assim 
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bons e maus locais para se ser inter
no e internos suj eitos a programas de 
formação muito diferentes, apesar de 
na Lei se rem iguais. 
Depois, o problema da aplicabilidade: 
A Lei existe para ser aplicada. E as 
que existem actualmente não o são ... 
As regras existem para se cumprirem, 
e em Portugal a Regra é a excepção, e 
a Excepção é a regra. 
Isto porque da teoria à prática vai um 
grande passo e as estruturas e o siste
ma de organização, não sendo con
trolados nem baseados nas estruturas 
écnicas, entram frequentemente em 

contradições e guerrilhas locais ou 
gerais. 
O equívoco é a existência de uma es
trutura centralizada, Ministro depen
dente, com plenas funções político
técnicas e administrativas, com uma 
composição completamente desade-

POS IÇÃO DO CNMI 

guada às funções que pretende ter. 
E um equívoco pensar que a CNIM 
consegue realiza r bem tudo o que es
tá expresso na Portaria 695/95, sem a 
bengala da Ordem dos Médicos. 
É um equívoco castrar a opinião pró
pria e inata dos especialistas (Colé
gios) bem como das unidades de for
mação (os serviços) na construção 
dos seus internos - pelo contrário é 
necessário dar responsabilidades e 
responsabilizá-los pelo normal fun
cionamento local e geral dos Interna
tos. 
Urge assim modificar as estruturas 
desfazendo os equívocos e permitin
do que duma Lei boa se chegue a uma 
Praxis melhor. 
No meu ponto de vista, a portaria 
695!95 deve 'se r urgentemente modi
ficada. 
Nessas modificações as estruturas de-

viam ser adequadas à realidade e não 
aos interesses, as suas funções clar ifi 
cadas e separadas, sendo todos os 
atributos técnicos entregues às estru 
turas legitimas e representativas dos 
Especial istas - Os colégios da OM. 
Q ualquer es trutura Nacional para 
controlar os Internatos não devia ser 
pública (Estatal) dada a existência de 
Internatos em Hospitais privados e 
públicos , mantendo assim a Indepen
dência necessária a executar bem. 
Q uanto muito devia ter funções de 
fiscalização e de controlo, necessária 
à boa aplicação das Lei. 
Há muito que se fala que as funções 
do Estado no que respeita à Saúde 
(Financiamento, Prestação e Contro
lo) deviam se r separadas em entida
des diferentes. Cabe faze r o mesmo à 
formação para se entrar com o pé di
reito n.o Século XXI. 

Posição do CNMI 
Avaliação final do Internato Complementar 

N 
um documento publicado 
na Revista da Ordem dos 
Médicos (Abril de 1999, 
pág. 17), foi divulgada a 

posição do Conselho Nacional do Mé
dico Interno (CNMI) sobre a ava
liação final do Internato Complemen
tar. 
Reconhecendo que é um tema "con
troverso", o CNMI defende que a Or
dem dos Médicos promova um amplo 
debate sobre a avaliação, questiona a 
qualidade da formação, levanta algu
mas críticas e questões e recorda que 
"em qualquer área do conhecimento, é 
consensual que a qualidade final da 
formação depende de quatro aspectos 
fundamentais: da qualidade do progra
ma de formação, da qualidade do cen
tro de formação, da qualidade do for
mador e da qualidade do formando". 
Diz o CNMI que "cerca de quatro 

anos após a publicação da Portaria 
nº 695/95 , que obrigava à aprovação 
dos programas dos internatos comple
mentares no prazo de 180 dias, há ain
da especialidades cujos Colégios não 
fizeram a revisão dos seus programas 
de formação". 
"Quantos programas de formação têm 
objectivos de conhecimento e de de
sempenho bem definidos, a at ingir em 
cada um dos anos de internato? Quem 
controla se esses objectivos são alcan
çados e, se o não são, como é feita a 
sua correcção?". 
Q uanto à qualidade do Centro de For
mação, o CNMI questiona: "quantos 
Colégios de Especialidade têm crité
rios bem definidos para a atribu ição de 
idoneidade, de modo a que os internos 
sejam colocados de acordo com as ca
pacidades formativas reais dos servi
ços? Q uantos Colégios promoveram 

VISitas efectivas aos serviços para a 
·atribuição das idoneidades formativas? 
E quantos auscultaram a opinião dos 
orientadores de formação ministrada 
em cada serviço?" 
Entende o CNMI que "modificar o ti
po de avaliação do formando, sem ga
rantir estes aspectos básicos da quali
dade formativa é inverter as priorida
des deste processo". 
Quanto à avaliação final, a posição do 
CNMI é clara: "Na avaliação final do 
Internato devem intervir todos os res
ponsáveis directos pela qualidade do 
processo formativo (interno, orien
tador de formação e director de servi
ço), pois todos eles estão, directa ou 
indirectamente, a ser avaliados. De 
outro modo estamos a responsabi
lizar apenas o interno pelo resultado 
final e a perverter todo o processo for
mativo". 
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AsfJecta da mesa do Painel promovido fJe la SRS 

Qualificação e Certificação 
A qualidade em medicina é um desafio permanente. mas conhece 
novos dados na viragem do século. 

A 
certificação e a acredita
ção parecem processos 
irreve:·sív:is, mas será a 
questao tao nova quanto 

isso para os médicos portugueses? E os 
passos que estão a ser dados, serão os 
mais correctos? As opiniões não são 
unânimes, embora nalgumas matérias 
exista consenso. Um painel promovi
do pela Secção Regional do Sul , com 
diferentes visões e a experiência de 
quem já viveu ou está a percorrer o 
caminho da acreditação em saúde. 
A primeira in tervenção do painel cou
be ao Sub-director Geral da Q ualida
de, Dr. José Luís Biscaia, que fe z o ba
lanço da situação em Portuga l e enun
ciou alguns dos principais passos já 
dados. 
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"Em Portugal não se começou por 
montar o sistema de acreditação. Re 
conhecendo que há um trajecto his
tórico dos serviços , tínhamos - e cotlti
nuamos a ter - um grave problema. 
Foram e são esforços de alguma forma 
individualistas, não integrados nem 
sistematizados, dependentes cm mui
to da boa vontade e da capacidade de 
liderança de diversos actores momen
tâneos . Nunca tinha havido um en
quadramento que permitisse poten
ciá- los, ehquadrá- los ou garantir a sua 
sustentabilidade". 
Justificando o processo, o Sub-director 
Geral da Qualidade sublinhou que "o 
assumir de uma política de qualidade 
é indissociáve l de qualquer desenvol
vimento do sistema de saúde" e que 

por isso era "importante conceptua li
zar um sistema de qualidade na saúde. 
Isso foi feito ao definir qual era a mis
são do sistema de qualidade. E essa 
missão é a melhoria contínua da qua
lidade dos cuidados". 
Para o Dr. Luís Biscaia "acreditação/ 
ce rtificação é um instrumento nesse 
caminho, não é a finalidade no siste 
ma português da qualidade na saúde" . 
Entre as estruturas que formatam ou 
que sustentam o sistema português de 
qualidade, o Dr. José Luís Biscaia des
taca "além do Instituto Português da 
Qualidade, - a estrutura que deverá 
apoiar os profissionais, as estruturas , 
os se rviços , os hospitais, os centros de 
saúde, a desenvolver instrumentos, 
metodologias e programas de garantia 



da qualidade-, há uma comissão, uma 
agência nacional de acreditação que 
tem de se r criada e que obviamente 
será responsável pela ges tão deste 
processo de certificação". 
O utra questão levantada pelo Dr. Luís 
Biscaia foi a da responsabilização: "É 
preciso cooperar. H á saberes que não 
estão na saúde, é preciso ir às univer
sidades, a outras instituições e a ou
tras estruturas da área da qualidade. 
O processo de criação desta parceria 
não é fácil , mas está em curso". 
"Em Portugal já foi criado um Conse
lho Nacional de Qualidade na Saúde. 
É uma peça fundamental para o de
senvolvimento do sistema da Qua
lidade . Estão representadas a admi
nistração pública, os institutos públi
cos que trabalham na área da saúde , 
as ARS, as Ordens, as associações 
profissionais, representações dos cida
dãos , municípios, freguesias , associa
ções de doentes. No total, 23 associa
ções" . 
Quanto às iniciativas em curso, o Dr. 
José Luís Biscaia explica que não há, 
"salvo uma experiência concreta, um 
processo de acreditação/certificação. 
Há experiências, há serviços que já fi
zeram certificação, há laboratórios 
privados , convencionados ou não, li
gados a programas de garantia de qua
lidade e a fazer avaliações em dive rsas 
áreas ou cumprindo determinados cri
térios" . 
Quanto a outras iniciativas em cur
so, "destaca-se um protocolo com o 
King's Found, uma estrutura de re
ferência para a realidade europeia em 
termos de qualidade organizac io
nal dos hospitais, que vai permi tir vá
rias coisas neste primeiro ano. Três 
hospitais vão faze r voluntariamente 
um processo de ce rtificação, de acor
do com a adaptação e validação às 
normas e metodologias para Portu
gal" . 
O utra medida é a "formação de um 
conjunto de profissionais - médicos 
administradores , farmacêuticos , en
fermeiros -, de maneira a criar o nos
so próprio sistema de ce rtificação, uti
liza ndo como modelo o do King's 
Found para a qualidade organizacio-
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nal dos hospitais". 
"Não é de resultados, é de desempe
nho, um aspecto que é importante 
separar. Penso que a experiência com 
o King's Found tem grande potencial 
de desenvolvimento e é importante 
realçar o trabalho que alguns hospitais 
portugueses já fizeram". 
Q uando à questão da validação , o Dr. 
José Luís Biscaia recordou a posição 
dos colegas bras ileiros : "Propuseram 
os nossos colegas brasileiros uma defini
ção de acreditação e para mim, como 
médico sempre preocupado com as 
questões da qualidade, sempre foi in
distinto a utilização da palavra acredi
tação ou certificação. Mas temos de 
ter alguma referência internacional 
para não se criar um conjunto de coi
sas que não permite depois aplicação. 
Eu vejo a acreditação como um pro
cesso mais amplo e mais vas to do que 
o processo de ce rtificação". 

Profª. Manuela Santos 
A Segunda intervenção foi da Profª 
Ora. Maria Manuela Santos, que se 
referiu às expectativas do Consórcio 
Bras ileiro de Acreditação e à sensibili
dade dos profissionais brasileiros para 

o processo de acreditação em curso no 
Brasil. 
"A acreditação no Bras il veio junto 
com os processos de qualidade. Não é 
uma coisa independente da qualida
de, só veio juntar-se aos processos de 
qualidade. Todos os processos que se 
desenvolve ram no Bras il vieram da 
área industrial e eles não estão prepa
rados para avaliar qualidade nos servi
ços , principalmente nos serviços de 
saúde". 
"Na área da saúde o processo teve 
sempre a preocupação da qualidade. 
Nenhum profissional na área da saúde 
pensa prestar se rviços sem qualidade, 
só que à medida que a tecnologia fo i 
avançando, os processos de qualidade 
deixaram de ser da prática individual 
do profiss ional, mas de múl tiplos fac-

. tores que entroncam nessa prática. O 
processo de prestação de cuidados a 
um paciente envolve hoje não só 
profissionais como também uma série 
de factores , - nomeadamente o ambi
ente l~ospitalar, a segurança desse am
biente, as técnicas usadas, a questão 
do equipamento, a formação dos pro
fissionais para utilizarem esse equ ipa
mento, etc" . 

Sondagem 
População confia 

nos médicos portugueses 
s médicos portugueses 
são os profissionais em 
quem a população por
tuguesa deposita maior 

confiança. Esta é uma das conclusões 
de uma sondagem da Euroequipa, 
O pinião, Marke ting e Consultadoria. 
A sondagem, publicada no semanário 
Euronotícias (edição de 23 Julho), re
vela que 4 7 por cento dos inquiridos 
apontam os médicos como sendo os 
profissionais que maior confiança ins
piram. Por regiões, conclui-se que é 
no Sul do País que os médicos reco
lhem mais simpatias (56, 1 no A lgar
ve) e que é no interior Norte onde es-

se valor é mais baixo (39,5 por cen
to), mas mesmo assim com percenta
gens muito mais positivas do que as 
de outras profissões. 
Por sexo verifica-se que há um equilí
brio de opiniões (46,4 por cento entre 
os homens c 4 7, 7 entre as mulheres). 
Os padres , com 15,4 por cento, e os 
professores, com 14,9 , aparecem nos 
lugares imediatos. 
A sondagem foi realizada no Conti
nente, com uma amostra de 1000 in
di~íduos, com 18 ou mais anos, com 
entrevistas directas e pessoais e reali
zada entre os dias 25 de Março e 5 de 
Maio de 1999. 
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Referindo-se à realidade bras ileira, a 
Profª Maria Manuela Santos recordou 
que também na saúde temos as diver
sidades de um grande país com 150 
milhões de habitante. Temos ilhas de 
excelência e ilhas de grande pobreza. 
E entre as ilhas de excelência algumas 
estão definiJas como ilhas de grande 
qualidade a nível mundial". 
Mas quanto à certificação, reconhece 
que "estamos muito incipientes e pen
samos que será necessário· um a dois 
anos para os hospitais se preparem 

QUALIDADE 

para a creditação". E a Prof! Maria 
Manuela Santos explica porquê: "A 
proposta de acreditação são expectati
vas de desempenho, são expectativas 
no processo e na metodologia. Não se 
diz como fazer, as instituição e a or
ganização têm de descobrir a forma ou 
o caminho de encontrar aquela ex
pectativa". 
Quanto à diferença entre acreditação 
e certificação, deixa uma opinião: "O 
processo de acreditação tem uma van
tagem sobre o processo de certifica-

ção. Ele envolve completamente os 
profissionais". 
Em forma de balanço do que já foi fei
to, considera que "a experiência de 
um ano mostra que os profissionais, 
fund amentalmente o profissional mé
dico, um profissional que nonnalmen
tc tem muita dificuldade em se agre
gar a esse tipo de processso, é muito 
positivo. Porque ele começa a ser dis
cutido e a discutir a sua prática diária, 
o seu dia-a-dia. E para se discutir o 
óbvio é preciso uma metodologia. Isso 

O processo brasileiro 
Brasil, depois de diversas 
tentativas , está agora em 
plena fase de constituição 
do sistema de acredita

ção. Uma experiência com natural in
teresse para os portugueses e por isso, 
antes do debate , o Prof. José Gomes 
Temporão, da Escola Nacional de Saú
de Pública do Rio de Janeiro, a traba
lhar há dois anos no Consórcio Bra
sileiro de Acreditação (CBA) , e a 
Prof!. Cláudia Travassos, assessora da 
equipa responsável pelo desenvolvi
mento do manual da CBA, recordaram 
alguns aspectos do processo brasileiro. 
O Prof. José Gomes Temporão lembrou 
os passos dados no início da década de 
80, com as primeiras tentativas de "clas
sificação hospitalar" e a experiência de 
1991, como o denominado "selo de 
qualidade". 
"Em 1991, o Conselho Regional de Me
dicina de S. Paulo e a Associação Pau
lista de Medicina criaram um selo de 
qualidade. Foram atribuídos selos de 
qualidade a 100 hospitais daquele Esta
do, foi uma experiência mais ousada, 
mas limitada e não teve continuidade". 
Foi dado um novo passo em 1994, com 
a criação, no Rio de Janeiro, do Progra
ma de Avaliação e Certificação da 
Qualidade em Saúde. "A iniciativa reu
niu o Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
do Brasil , a Academia Nacional de 
Medicina e a Universidade do Rio de 
Janeiro. A ideia era procurar um pro-

grama que se preocupasse com a ques
tão da qualidade e começasse a pensar 
um espaço específico para a acredita
ção. Pela prip1eira fez-se um simposium, 
mas não se conseguiu um impacto mui
to significativo", recorda o Prof. Go
mes Temporão. 
"Outra experiência nasceu no Sul do 
país, um prograri.1a de qualidade muito 
ligado ao Governo do Rio Grande do 
Sul, virado para a indústria e serviços. 
A Associação Médica do Rio Grande 
do Sul conseguiu colocar a questão da 
saúde no programa". 
Desde 1988 que o Ministério da Saúde 
trabalhava com a preocupação de criar 
um programa de acreditação que co
brisse todo o país. Há cerca de um mês 
foi então criado um órgão nacional de 
acreditação , uma estrutura que está a 
ser preparado sob a forma de uma orga
nização não governamental, embora 
tenha representação do Governo no 
seu conselho. 
Entretanto, foi publicado o Manual 
Brasileiro de Acreditação de Hospitais, 
um aperfeiçoamento do manual de 
Humberto Novais de Paganini . 
Neste momento, o Ministério da Saúde 
está a trabalhar com um conjunto de 
organizações brasileiras que vão iniciar 
o processo de acreditação. "O Consór
cio Brasileiro de Acreditação surgiu 
dentro desse movimento, foi criado 
criado em 1998 e é composto pela 
Academia Nacional de Medicina, pelo 
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Colégio Brasileiro de Cirurgiões, pela 
Universidade do Rio de Janeiro e pela 
Fundação Sérgio Henriques. 
Quanto à função do CBA, o Prof. José 
Gomes Temporão é claro: "contribuir 
para a melhoria da qualidade dos cui
dados de saúde aos pacientes nos hospi
tais e demais serviços de saúde no país 
através de um processo de acreditação". 
A participar na elaboração do manual 
da CBA, a Prof! . Cláudia Travassos 
considera esse instrumento "a primeira 
área que o consórcio escolheu por ac
tuar na área de hospital. Esse manual é 
a adaptação do manual da "Joint Co
mission" e entre as funções definidas é 
aceite que "a acreditação é primeiro 
um processo de avaliação ex terno. 
Durante o processo de preparação para 
a acreditação a utilização do manual é 
entendido como um instrumento de 
autoavaliação do hospital 
O manual está dividido em funções e 
"essas funções estão divididas em dois 
grandes grupos: funções voltadas para 
o paciente e para a organização. O ma
nual do CBA contém 10 funções e cer
ca de 170 padrões". 
A Prof!. Cláudia Travassos reconhece 
que "ainda não há uma decisão, mas 
devemos seguir o sistema que está a ser 
usado para o manual internacional, um 
sistema com pontuação em três níveis, 
sendo cada padrão pontuado em zero, 
cinco e dez. A avaliação do hospital se
rá a média". 

• 



tem sido dos pontos mais interessan
tes do processo. A perspectiva de que 
os profissionais da área da saúde se as
sociiun ao processo, discutem a sua 
prática e propõem novas formas de or
ganização" 
O utra questão que nós achamos bas
tante importante é que nas áreas das 
estruturas, dentro dos hospitais bra
sileiros, se fizeram muitos processos de 
qualidade, mas sempre na área admi
nistrativa , mas nunca voltados para o 
cuidado em si. O nosso processo é to 
do ele focado no paciente. ". 

· Dr. Pinto Soares 
Chefe do Serviço de Dermatologia do 
Hospital do Desterro, o Dr. Pinto Soa
res foi um dos médicos convidados pa
ra participar nesta iniciativa e come
çou com uma declaração: "Tenho um 
concepção irremediavelmente român
tica da sociedade e da minha própria 
existência. E acredito que um mau 
costume é melhor do que uma boa lei. 
Porquê? Porque um · costume traduz 
uma maneira de viver, uma maneira 
de estar, uma experiência acumulada. 
Uma lei pode ser abusadoramente su
perior e incompatível com a vida de 
cada um". 
Depois desta "nota prévia", o Dr. Pinto 
Soares confessou ter procurado na di
cionário, "mas não consegui encon
trar a palavra acreditação . A edição 

A devia ser antiga, mas tinha creditação 
• e créditos, qualquer coisa como fazer 

fé, dar créditos, abonar. E levanta-se
-me esta questão: quem abona, quem 
dá créditos, quanto vai isto custar e 
com que finalidade?" 
"Como médico, não deixando natu
ralmente a qualidade de cidadão, pen
so que os médicos devem ter a cons
ciência de que o seu objectivo princi
pal é a defesa dos interesses dos doen
tes. Sempre!" 
Na opinião do Dr. Pinto Soares para 
se atingir esse objectivo "é necessá
rio defender os valores em que acredi
tamos e, como corolário natural dessa 
defesa, os próprios interesses sociais e 

,. ' " mesmo econ01mcos . 
"É o que se deve fazer de ·uma forma 
inteligente, nomeadamente a profis
são médica organizada, que entre nós 

QUALIDADE 

se chama Ordem dos Médicos. Os 
médicos devem ser uma discreta e 
uma inteligente vanguarda da defesa 
da qualidade dos cuidados prestados". 
Em matéria de acreditação, o Dr. Pin
to Soares sugere um caminho alterna
tivo: "A questão que se põe é a de sa
ber: quem deve julgar o quê? Eu te
nho para mim que, mais do que um 
processo de acreditação, deve haver 
uma carta de direitos dos doentes. Es
sa carta passa, naturalmente, por mo
delos organizacionais de gestão, de 
continuidade de cuidados, de direitos 
vários , que têm a ver com o conforto 
físico e espiritual. Esta carta de direi
tos deve ser universal e deve ser apli
cada a qualquer estabelecimento hos
pitalar, seja ele de natureza pública, de 
natureza privada, grande ou pequeno. 
É o conjuntq mínimo de direitos dos 
doentes , mas também dos profissio
nais que lá trabalham". 
O utro aspecto referido pelo Dr. Pinto 
Soares foi a questão dos créditos e dos 
pontos. 
''A tentação será basear o sistema em 
critérios de ordem técnica. Mas os cri
térios de ordem técnica são aquilo que 
a cultura, a inteligência e a verdade 
científica, aqui e agora, dizem que é o 
correcto e atendível em cada mo
mento e para cada situação. Amanhã 
já vai ser outro. Vai ser um livro que 
seguramente todos os dias será res-

Aspecto da assistência do Painel 

crito". 
Por isso o Dr. Pinto Soares avança 
com uma sugestão: ''As normas devem 
ser suficientemente inteligentes e aber
tas para não cairmos no logro da cre
ditação. Penso que a creditação vem 
aí, como vieram as dimensões dos mo
rangos, o tamanho dos dentes dos gar
fos, a abertura de segurança dos deter
gentes para a roupa e muitas outras 
coisas. Não são as iniciais americanas, 
mas é a nossa comunidade europeia, 
que nos vai impingir, de uma forma ou 
de outra". 
E deixa um aviso: "Penso que os médi
cos devem empenhar-se em lutar sem
pre pelos interesses dos doentes e nes
sa medida devem sugerir e devem to
mar a vanguarda dessas normas. Se 
vão ter 1/40 de uma comissão alarga
da para discutir a qualidade, vai ser 
dramático pará os médicos. Penso que 
os médicos têm muito pouca capaci
dade para influenciar os destinos da 
saúde. Têm pouca habilidade para o 
fazer e um dos logros em que caem é 
serem utilizados como símbolos, a fin
gir que estão ali a faze r alguma coisa". 
Os médicos só se valorizam pela sua 
atitude profissional, pela sua ética, pe
la sua relação com os doentes, pela 
honestidade, pela inteligência, pela 
sensibilidade, pela subtileza, por da
rem confiança aos doentes. Se pen
sam que vão ganhar trunfos com uma 
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nova d irecção geral vamos caminhar 
mal e vamos decair, como estamos a 
decair, no conce ito junto da popu la
ção." 

Dr. Pinto Figueiredo 
O Dr. Pinto Figueiredo transmitiu ao 
aud itório a experiência dos médicos 
que estão a preparar o seu trajecto na 
acreditação ou que já o fize ram. Di
rector do Serviço de Imagiologia do 
Hospital da CUF, tem a seu cargo a 
responsabilidade de levar em frente 
um conjunto de traba lhos que pode 
condu zir à creditação da unidade ou 
do próprio hospital. 
Um processo que, em sua opinião, 
"tem sido bastante grato ao hospital e 
que foi impulsionado em 1995, por 
um grupo de t rabalho que visava a cri 
ação de regras e regulamentações que 
orientassem e garantissem uma me
lhor qualidade na prestação dos se rvi
ços na área da saúde, que passaria in
clusivamente pe la certificação do hos
pital". 
Nesse sentido o hospital teve a aj uda 
de uma empresa de consultadori a 
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"que tem apoiado a con
cepção e implementação 
do projecto e que esco
lheu uma empresa certifi
cadora estrangeira". 
Mas o início do processo, 
reconhece o Dr. Pinto Fi
gueiredo , não foi fác il : 
"Essas reuniões eram an
gus t ia ntes , as age nd as 
nunca se cumpriam, não 
passávamos do primeiro 
ponto. Q uanto tentáva
mos im plementar uma re 
gulamentação ou um nor
ma, colidíamos com mon
tes de se rviços, imensas 
dificuldades. Ao fim de 
um ano chegámos à con
clusão de que o projecto 
não iria por aí" . 

·"A administração e o gru 
po de traba lho dec idiram 
divid ir o projecto em fa
ses e por se rviços . Ficou 
o ei11brião do manual de 
qua lidade, onde se defi

nia a missão e as regras bás icas e ori
entadoras que dev iam rege r o hos
pital d urante este tempo e que se r
via de fermento para os outros se rvi
ços". 
Para o Dr. Pinto Figueiredo, "um pou
co de acordo e seguindo a linha de 
pensamento do Dr. Pinto Soares, é 
óbvio que os projectos de qualidade 
são extremamente difíce is de imple
mentar, nomeadamente nas áreas clí
nicas. Aí, realmente, as normas de 
boa conduta médica passam muito 
pela ética, pela boa formação profis
sional, pela relação médico/doente , 
pelas qualidades humanas do próprio 
médico ou do próprio profissional. E 
isso não se escreve no pape l". 
Referindo-se ao projecto em que está 
envolvido explicou a opção: "nós co
meçamos pela imagiologia, tem imen
so equipamentos, é mais fác il a regula
mentação. Começámos esse processo 
em finais de 1996 e ainda não chegá
mos ao fim . A seguir arrancou o la
boratório de patologia clínica - os 
eq uipamentos mais uma vez -, depois 
a farmácia e o aprovisionamento e, 

mais recentemente, o bloco operató-
. " no. 

Apesar das dificuldades , os primeiros 
passos foram decisivos: "A experiência 
adq uirida na primeira fase da imagio
logia serviu para resolve r muitos pro
blemas dos outros serviços e aj udou a 
acelerar o processo. Essa experiência, 
com o apoio da empresa consultadora, 
permitiu ao hospital e ao serviço de 
imagiologia elaborar todo o manual de 
proced imentos e fazer um curso de 
formação para auditores internos do 
hospital, onde se formaram 13 audito
res de diferente áreas - médicos, enfer
meiros, administrat ivos, que têm ser 
vicio para fazer as auditorias internas e 
controlar a evolução do processo. 
No caso da imagiologia "fizeram-se 
até ao momento 31 auditorias inter
nas e tivemos em Maio uma auditoria 
extern a, empresa inglesa , que nos deu 
um ponto da situação e que nos disse o 
níve l a que estávamos para alcançar a 
certificação. Ficámos encorajados -
foi- nos dito que não estávamos muito 
longe de conseguir a concessão. Te
mos a pré-aud itoria de concessão 
agendada para Agosto e vamos candi
datar-nos à auditoria de concessão em 
Outubro. 
Da sua experiência, o Dr. Figueiredo 
conclui: "Este processo não pode ser 
fe ito por rece ita, não há manuais de 
qualidade que possam ser aplicados a I 
todos os hospitais e a todos os se rvi
ços. Cada hospital é uma entidade , o 
trabalho não pode ser feito sem envol
ve r as pessoas. É um esforço terrível, 
pois este projecto colide com vícios de 
trabalho , posturas de há muito tempo. 
De início é visto como um inimigo do 
fun cionamen to do sistema no hospi-
ta l. 

Dr. Fernando Araújo 
Outra expe riência deixada ao auditó
rio fo i a do Dr. Fernando Araújo, do 
Se rviço de lmuno hemoterapia do 
Hospita l de S. João, um dos poucos 
serviços que entre nós estão acredita
dos através da Norma 9002. Uma in 
terve nção q ue começou com uma ex
plicação: "Não foi por acaso que os pri
meiros se rviços a se rem ce rtificados 



em Portugal, assim como na maior 
parte dos países, foram os serviços de 
imunohemoterapia. Como sabemos é 
uma área muito apetecida pelos advo
gados. Nós nunca conseguimos o risco 
zero. Sabemos que actualmente, e fa
ce ao estado da arte e da ciência, há 
o risco de transmissão de infecções 
pe las transfusões . Estamos cientes 
desse risco e a única maneira de nos 
defendermos face à pressão pública e 
face à pressão legal, é demonstrar que 
estamos a fazer correctamente o que 
devemos fazer, de forma a não deixar 
qualquer dúvida sobre isso". 

as há outra justificação: "Há muitos 
· riscos associados a este tipo de tera
pêutica. É por isso que é uma área que 
nos leva a um caminho sem retorno. 
Podem existir muitos agentes infec
ciosos que nós agora não procuramos 
e que nos podem dar processos legais 
daqu i a uns anos". 
Quanto à prática, o Dr. Fernando 
Araújo recorda que "o objectivo da 
medicina transfusional é, em síntese, 
tentar fornecer o produto mais seguro 
e eficaz para o doente. Implica que es
sa garantia da qualidade começa mui
to antes do laboratório. Começa na 
procura do dador mais seguro, ria pro
cura do tipo de provas laboratoriais 
mais sensíveis para detectar o agente, 
e acaba muito depois do Serviço, aca-

...I;Ja no doente. É algo que não está con

.nado às paredes do Serviço. Por isso, 
o que procuramos através dos sistemas 
de garantia da qualidade é alcançar o 
risco mais baixo quanto possível". 
Comparando a prática actual com o 
passado, o Dr. Fernando Araújo re
corda "que temos de controlar todo o 
processo, mas isso já nos era imposto 
em termos de obrigações éticas e obri
gações legais. Já éramos obrigados a 
cumprir muito do que está na norma, 
por isso a aplicação não fo i tão com
plicada quanto era de esperar." 
Mesmo assim houve obstáculos: "On
de tivemos mais dificu ldade foi na in 
terpretação da norma e na aplicação a 
um se rviço que tem uma parte labora
torial e uma parte clínica". 
Uma outra dificuldade foi a gestão de 
documentos e dados: "Os médicos são 
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avessos aos papéis. Mas não são só eles. 
Enfermeiros, técnicos e empregados ad
ministrativos também ... A norma exige 
que se consiga provar por escrito que 
estamos a cumprir os preceitos. Tudo o 
que não foi escrito não foi feito ... " 
Um experiência que começou há qua
tro anos "com a procura da certifi
cação em si. Em Março deste anos 
es távamos ce r
tifi ca do s p o r 
um a agênc ia . 
Contámos com a 
ajuda de uma 
empresa de con
sultadoria, sem a 
qual julgo que 
não chegaríamos 
a bom termo". 

Dr. Adriano Na
tário 
Membro da Sec
ção Regional do 
Sul da Ordem 
dos Médicos, o · 
Dr. Adriano Na
tário deixou al-
gumas preocupa
ções da Ordem 
dos Médicos nes

vez mais a ideia de que estes processos 
da qualidade são, acima de tudo, pro
cessos dos profissionais da saúde e que 
vão desenvolver-se cada vez mais". 
Fundamental para o êxito do projecto, 
na opinião do Dr. Adriano Natário "é 
a forma "como os profissionais da saú
de vêem estes processos de acredita
ção. Eventualmente o seu posiciona-

ta área. 
Começando por 
sublinhar que a 
"cl asse médica 
foi a que mais 
ce d o começo u 
os processos de 
qualidade", re-

Prof! Ora. Cláudia Travassos 

cordou que "desde que nos conhece
mos como classe que há discussões de 
casos clínicos, que há encontros se
manais e visitas às enfermarias , onde 
todos os médicos participam. 
"Nós já fazemos acreditação na com
ponente da formação. Desde há vários 
anos que os próprios órgãos da Ordem 
dos Médicos , através dos seus colé
gios, fazem acreditação e identificam 
quem tem idoneidade ou não para for
mar os novos médicos" . 
Q uanto ao trabalho em curso, o Dr. 
Adriano Natário recordou "o esforço 
que a Ordem dos Médicos tem vindo 
a fazer no sentido de desenvolver cada 

menta e a sua motivação para estas 
áreas dependerão da forma como eles 
o vêem. Aquilo que foi o espírito ini
cial da acreditação, um mecanismo 
que ajudava a desenvolver os serviços. 
Portanto, eram os próprios profissio-
nais que internamente organizavam 
este processo. Provavelmente temos 
condições para que cada vez mais pro
fissionais ad iram a este processo . 
A terminar deixou uma questão em 
aberto: "É importante saber se a acre
ditação vai funcionar ou não como 
mecanismo regulador dos próprios go
vernos. E este é seguramente um pon
to importante". 
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''Tem havido muita timidez'' 
Depois de integrar diuersas direcções, o Dr. Reis Marques assumiu 
em Dezembro a Presidência da Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos. Reconhece que o "estilo mudou, mas o essencial do projecto 
continua. Quanto ao estado da saúde não tem dúuidas: "'esperaua mais" ... 

gramas 

rdem dos Médicos - Co
mo tem sido dirigir a Or
dem com Conselhos Re-

Reis Marques - Sinceramente acho 
que a gestão da Ordem não tem sido 
muito difícil. De facto, há visões dife
rentes sobre algumas matérias, mas te
mos chegado a um consenso em muitas 
outras. Quando não é possível o con
senso, cada Conselho Regional fica 
com as suas posições e no Conselho 
Nacional Executivo vence a opinião 
da maioria. 

OM- E como era com os anteriores 
órgãos sociais? 
RM - As pessoas tinham o mesmo pro
grama e por isso havia quase a neces
sidade assumida de se chegar a um 
acordo, a uma posição única. Às vezes 
esse processo era desgastante, pois exi
gia discussões intermináveis. De qual
quer modo, houve uma grande dinami
zação e intervenção da Ordem dos Mé
dicos. 

OM - Quer dizer que agora há mais 
decisões e menos unanimidade ... 
RM - Exactamente. A Ordem é capaz 
de produzir mais posições, mas há vi
sões diferentes nas três Secções Regio
nais e nem sempre é possível a unani
midade. 

OM- O Bastonário diz que, no essen
cial, as três Secções Regionais estão 
unidas. Partilha dessa opinião? 
RM - Até agora, e nas questões que 
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entendo fundamentais, essa afirmação 
é verdadeira. O acto médico foi assu
mido pelo CNE e na avaliação dos In
ternatos tem havido o cuidado de pon
derar a situação. São exemplos de situ
ações onde tem existido unidade de 
pontos de vista. Noutras questões é 
verdade que tem havido posições di
vergentes, mas não vamos dramatizar. 
A democracia tem estas contrarieda

. des mas, com sentido democrático, de-
vemos saber coexistir com as várias 
sensibilidades e opiniões de uma forma 
serena e responsável. Vamos ver o que 
nos guarda o futuro. 

OM - Com a Secção Regional do 
Centro isso tem acontecido muitas 
vezes? 
RM- A SRC tem tido algumas diver
gências. A verdade é que tem sido pos
sível gerir a Ordem dos Médicos, con
trariamente àquilo que muita gente 
pensava. 

OM - Há pouco referiu-se ao acto 
médico. A SRC empenhou-se nesse 
processo negocial e na anterior direc
ção chegou a ser assinado um acordo 
considerado histórico. Mas a verda
de é que o acto médico continua por 
publicar. 
RM - O que aconteceu foi, de facto, 
muito desagradável da parte do Minis
tério da Saúde. A tutela tinha assumi
do um compromisso com a anterior Di
recção da Ordem e verificou-se, quan
do a nova Direcção tomou posse, que 
o Ministério da Saúde não estava inte
ressado na publicação do texto ante-

riormente discutido e aprovado. Têm d 
corrido negociações e tenho esperan
ça de que finalmente seja publicada a 
legislação que define o Acto Médico. 
Noto com satisfação o actual empenho 
das várias Secções Regionais nesta ma
téria e a consonância dos pontos de vis
ta que conseguimos construir. 

OM - E a Lei Quadro das Conven
ções? . 
RM - Penso que é fundamental a pu- · 
blicação de. uma Lei Quadro das Con
venções. A lei é necessária porque é 
indispensável e urgente criar condições 
para que todos os sectores - o público, 
o privado e o convencionado - se de
senvolvam com linhas perfeitamente 
definidas, com situações clarificadas e 
transparentes. Só assim cada secto 
pode saber as linhas com que se "cose 
e o quadro em que se desenvolve a sua 
actividade. Julgo necessário também 
reestruturar o sistema de saúde e fun
damentalmente o S.N.S .. Tomá-lo efi
ciente, competitivo e capaz de respon
der às necessidades do País. Simulta
neamente é necessário abrir condições 
para que a medicina privada e conven
cionada sobrevivam e consigam afir
mar-se com qualidade. 

OM - Que outras alterações defende 
para o SNS? 
RM - É fundamental aperfeiçoar a ges
tão. É necessário que as unidades de 
saúde tenham uma gestão que possibi
lite uma reorganização dos serviços de 
modo a produzirem mais, terem me
lhor qualidade e ao mesmo tempo mo-



tivarem e gratificarem os profissionais 
de uma forma satisfatória. Hoje verifca
-se alguma desmotivação. Quer queira
mos quer não, ao princípio de trabalho 
igual, salário igual tem de corresponder 
exactamente o reverso. Quem trabalha 
mais deve receber mais. 
OM - Defende então o projecto dos 
Centros de Responsabilidade Inte
grados? 
RM - Estou de acordo. A medida tem 
de ser progressiva, gradual e tem de 
conquistar os médicos. O que tenho 
verificado é que tem havido muita ti
midez na implantação de medidas, 

uitas hesitações ... 

OM ·Hesitações de quem? 
RM • Do Ministério da Saúde, que não 
foi ainda capaz de arrancar com força. 
E quando falo do Ministério da Saúde 
não estou-só a falar dos serviços cen
trais, mas também de todo o aparelho 
periférico. 

OM ·É dirigente da Ordem há vários 
anos, esteve em direcções da Ordem 
que foram extremamente críticas 
com a política de saúde dos gover
nos do PSD. Está a chegar ao fim a 
legislatura do PS, que balanço faz da 
política de saúde do actual Governo? 
RM • Confesso que esperava mais. Es
tou de acordo com a estruturação e 

aom os princípios anunciados de uma 
Wtova reforma para a saúde. Acho que 

se estão a apontar caminhos correctos, 
mas estou desiludido com a dificulda
de em ver as coisas avançar, pela timi
dez na decisão e pelas medidas que não 
aparecem no terreno. 

OM • É também dos que pensam que 
faltaram reformas no sector da saúde? 
RM • Estão apontados alguns cami
nhos, mas não estou de acordo com a 
prática. Consumiram-se quatro anos e 
não se avançou, ou avançou-se timida
mente. Isso fez com que os próprios 
profissionais deixassem de acreditar 
numa reforma, porque, de facto, não há 
frutos. Parece que é tudo um cenário 
virtual e esbanjou-se um capital de 
confiança que existia. 

REIS MARQUES 

OM • É uma crítica à acção da Dra. 
Maria de Belém? 
RM • A Dra. Maria de Belém é uma 
senhora muito simpática, pessoalmen
te gosto dela, reconheço que tem ideias 
correctas, mas foi muito tímida nas re
formas, deixou- se enredar por um con
junto de teias que a tentaram paralisar 
e não soube rasgar esses constrangi
mentos que a cada momento lhe foram 
colocados. Faltou-lhe coragem e supor
te político para afastar os satisfeitos 
com o status quo. 

OM • De onde vieram esses cons
trangimentos? 
RM • Saíram dos aparelho, do inte
rior do Ministério da Saúde, de alguns 
lobbies instalados no sector, das pessoas 
que querem que tudo continue na mes
ma. 

OM • Aparelho, Ministério, lobbies ... 
É inevitável que a história se repita? 
RM • Não é inevitável, mas para que
brar essa má tradição é preciso algum 
arrojo, alguma força política e capaci-
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nuu não estou fie 
aeonJo eom a prátiea. 
Consumiram-se quatro 
anos e não se avançou 

dade para romper o caminho, mesmo 
sabendo-se que se vão criar convulsões 
e criar minorias descontentes. Mas o 
que importa é trabalhar para o bem da 
população e para a motivação dos pro
fissionais, de modo a que a reforma do 
sector possa ir para a frente e construir 
para o século XXI um Sistema de Saú
de que corresponda ao País em que vi
vemos e às necessidade das populações 
que servimos. 

OM • Como tem visto o papel do 
Bastonário? 
RM • O Bastonário chegou à O rdem 
dos Médicos depois de ter estado seis 
anos afastado dos órgãos dirigentes e 
encontrou uma dinâmica diferente da
quela que deixou. Naturalmente ne
cessitou de algum tempo para tomar 
conhecimento dos dossiers, conhecer 
os novos dirigentes e traçar uma estra
tégia e neste momento considero posi
tivo o seu trabalho e, no essencial, es
tou ao seu lado. Gostaria que ele tives
se a pujança para ir em frente, tivesse 
capacidade de ouvir as várias sensibili
dades e, como Bastonário, agisse de 
acordo com aquilo que é o sentir dos 
médicos e as necessidades de saúde da 
população. 

OM • Os estatutos da Ordem dos 
Médicos devem ser alterados? 
RM • A premência da mudança dos 
estatutos colocava-se se a regionaliza
ção do País tivesse sido aprovada. Essa 
premência não é agora tão grande, 
embora ache necessário criar órgãos 
mais operativos, capazes de agilizar a 
Ordem dos Médicos e dar-lhe uma ou
tra capacidade de resposta. Por outro 
lado, há órgãos que dificilmente são di
namizáveis e por isso poderão ser aboli
dos. 

OM • Está a referir-se à questão do 
semi-amadorismo dos dirigentes da 
Ordem dos Médicos? 
RM • É verdade. Todos nós trabalha
mos clinicamente e é evidente que ain
da não fomos capazes de criar .uma es
trutura diferente. Sou contra uma Or
dem dos Médicos com dirigentes desli
gados dos outros médicos e da vivência 
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nas unidades de saúde, mas defendo a 
criação de uma estrutura profissionali
zada, que consiga ser operativa e res
ponder às necessidades de uma Ordem 
modem a. Para isso tem de haver capa
cidade para recrutar quadros técnicos 
competentes para um trabalho técnico 
eficiente. 

OM - Em entrevista à Revista da Or
dem dos Médicos, o Dr. Miguel Leão 
sugeriu um estatuto especial para al
guns dirigentes, nomeadamente o 
Bastonário, Presidentes das Secções 
Regionais e membros dos Conselhos 
Disciplinares. Concorda? 
RM - É uma solução e como vê nem 
tudo são divergências ... Estou cem por 
cento de acordo com a sugestão do Dr. 
Miguel Leão. Parece-me um caminho 
possível e desejável. Eu tenho o meu 
trabalho no hospital, do qual não abdi
co, mas muitas vezes é necessária uma 
certa liberdade de horário para respon
der às solicitações da O rdem dos Médi
cos. Também tenho o meu consultório 
porque se ganha muito 111al no S.N.S .. 
É um pouco cansativo, mas eu gosto e 
tenho uma equipa de luxo nos órgãos 
dirigentes. 

OM - O que mudou na SRC com a 
nova Direcção? 
RM - Na SRC o que mudou fund a
mentalmente foi o cunho pessoal. Ca
da um de nós introduz cunhos pessoais 
de funcionamento e de método a utili
zar. As linhas programáticas e os gran
des princípios da direcção da SRC, de 
que me orgulho de pertencer há vários 
anos, mantém-se e tento transportar 
esse projecto, que começou há catorze 
ou quinze anos. Um projecto que tem 
sido adaptado, mas na sua essência 
mantém-se e tento que esses valores 
triunfem. 

OM- Que valores são esses? 
RM - A democratização da Ordem dos 
Médicos, a sua descentralização, a for
mação clínica de qualidade, a defesa 
das Carreiras Médicas, um Sistema de 
Saúde com um S.N.S. de qualidade, 
dispensa de cuidados de saúde equita
tiva e eficiente, etc. 
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OM - E quanto a iniciativas da ac
tual Direcção? Estão obras em curso, 
há o Boletim Informativo da Secção 
Regional do Centro ... 
RM -O Boletim Informativo já existia, 
agora foi relançado e reformulado. As 
obras em curso nas instalações visam 
modernizar esta casa para que os médi
cos que a procuram encontrem melho
res condições. Estamos a preparar a cri
ação de um museu de utensílios mé
dicos e de aparelhagem, vamos relan
çar as distritais, com quem temos um 
trabalho extremamente válido. Aliás, 
o seu empenho tem sido decisivo para 
o objectivo - e essa é uma das fun
ções do boletim - de pôr os médicos a 
discutir saúde e os problemas que se 
colocam nos próximos anos. Depois te
mos um grande desafio, a realização do 
próximo Congresso Nacional de Medi
cina. 

OM - Falou em desafios. A classe 
médica está consciente desse desa
fios? 
RM - Julgo que muitos médicos não 
estão ainda conscientes das dificulda
des e dos problemas que vão surgir. A 
nossa vontade é lançar à discussão 
muitos desses temas. 

OM- E quais são esse grandes desa
fios? 

. RM - Não é possível manter a saúde 
como um bem e um direito social, e ao 
mesmo tempo dificultar o acesso ao ci
dadão. Por outro lado, os custos e a in
satisfação da população vão ditar uma 
mudança das atitudes e dos comporta
mentos de todos os intervenientes. Es
tamos na U.E. e, vezes de mais para o 
meu gosto, temos vivências e proble
mas próprios de um país do terceiro 
mundo. Os desafios são a qualidade da 
medicina, os cuidados em tempo útil, a 
modernização da gestão, a hierarquiza
ção técnica dos serviços, a responsabi
lização dos vários intervenientes. 

OM- Como vê a criação das novas 
universid<!des de Medicina? 
RM - Estou de acordo com a criação 
de novas Faculdades, diferentes das 
cinco faculdades clássicas de medicina 
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que actualmente existem. E estou de 
acordo por dois motivos: por um lado, 
porque todos reconhecemos que há 
falta de médicos, há cá centenas de es
trangeiros a trabalhar e, nos próximos 
anos , é natural que se acentue a penú
ria de médicos . Há uma geração, ac
tualmente na casa dos 50 anos, que 
dentro de poucos anos se reforma e vai 
ser difícil preencher os lugares deixa
dos. Em segundo lugar, entendo que o 
ensino da medicina requer alterações 
que as faculdades instaladas têm algu
ma dificuldade em implantar. E nessa 
perspectiva julgo que uma faculdade 
nova pode, se for bem planeada e se 
pessoas que a instalarem forem capa
zes de introduzir novas metodologias, 
trazer uma dinâmica nova ao ensino da 
medicina. 

OM - Que alterações no ensino da 
medicina gostava de ver nas futuras 
faculdades? 
RM - Que fossem capazes de introdu
zir a vertente clínica no curso, em que 
o aluno desde cedo se familiarizasse 
com os serviços clínicos. 

OM - Mas será possível criar um cor
po docente capaz? Actualmente já há 
dificuldade com as actuais faculda
des, como será com as novas? 
RM - Há algumas carências, mas jul
go que também a esse nível há um con
junto de profissionais capazes de de 
sempenhar esses lugares. Aí não há 
motivos para preocupação. Há muitos 
clínicos capazes de assumir essas fun
ções e há também a possibilidade das 
actuais faculdades produzirem mais 
doutorados. 
Como no resto no campo da saúde, o 
que é necessário é audácia e vontade 
política. 

OM - Como viu as últimas greves de 
médicos? 
RM - Penso que a última greve, tal co
mo a denominada self-service, tem 
muitos pressupostos justos e corres
ponde a algumas reivindicações dos 
médicos. Pessoalmente, não gostei da 
metodologia e entendo que, como se 
está a verificar pela prática, quando só 



uma parte minoritária dos médicos faz 
greve, estamos a desperdiçar munições. 
Julgo que é legítimo entrar em lu tas 
reivindicativas, lutar por melhores 
condiÇões de trabalho e por melhores 
remunerações, mas é desejável capaci
dade de diálogo e negociação dos dois 
sindicatos para que essas reivindica
ções sejam sentidas pela grande maio
ria dos médicos. Julgo que a actual fase 
é de algum desgaste, de alguma má 
imagem dos médicos e o resultado não 
é benéfico para a classe. E estou à von
tade para dizer a minha posição porque 
inda há dias o SIM me criticou por
ue a Secção Regional do Centro teve 

um entendimento diferenciado das ou
tras Secções em relação à forma como 
decorre o trabalho nos SAP. Mas como 
a Secção Regional do Centro não ad
mite nenhuma tutela e não tem medo 
de discordar, ou mesmo ser criticada, 
entendemos que teremos de afirmar as 
nossas convicções s"em receios. Ainda 
num passado recente nos defrontámos 
com a crítica conjunta dos dois Sindi
catos à nossa Secção Regional e nem 
por isso nos inibimos de aparecer nas 
últimas eleições e merecer a confiança 
esmagadora dos médicos desta região. 
Acho que os sindicatos têm de existir, 
têm de ser fortes, têm funções específi
cas, mas têm é de ter capacidade de 
não fazerem lutas que resultem em 
onfrontos entre si ou onde existe so-
ente um pressuposto de afirmação 

desses sindicatos. As lutas deviam ser 
mais sentidas pela classe e com certeza 
assim o êxito seria maior. 
Como dirigente da Ordem dos Médi
cos, desejo, naturalmente, que os sindi
catos sejam autónomos e que façam 
greves ou acordos com o Ministério 
quando o entenderem. A Ordem só 
tem de estar atenta à conduta ética e 
deontológica dos médicos e às reper
cussões na população. 

OM- Houve danos para a classe? 
RM - Acho que a greve self-service po
de ter sido desgastante para a imagem 
dos médicos. Houve um conjunto de 
reivindicações que muita gente consi
derou justas, mas a forma como se de
senvolveu não ajudou os médicos e es-
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tes não aderiram em número significa
tivo. 

OM - Casos recentemente ocorridos 
em centros de saúde reavivaram a 
questão das condições de trabalho 
nos SAP e se um médico deve estar 
sozinho nas urgências. Qual é a sua 
posição? 
RM- Julgo que há um problema, antes 
de se falar da polémica. Realmente se os 
SAP fossem um serviço de urgência, eu 
estaria completamente de acordo: não 
podiam funcionar com um único médi
co. No entendimento jurídico, no en
tendimento do colégio de especialidade 
de Medicina Geral e Familiar, no enten
dimento da Associação Portuguesa de 
Clínicos Gerais, os SAP não são um 
serviço de urgência, são um serviço de 
atendimento phmanente para pessoas 
que subjectivamente necessitam de cui
dados e que podem ser referenciadas às 
urgências se o médico de serviço assim o 
entender. E nessa . perspectiva eu não 
vejo que seja obrigatório estar mais do 
que um médico. Eu entendo o Serviço 
de Atendimento Permanente como 
uma consulta que é posta num horário 
de funcionamento tardio do Centro de 
Saúde. Portanto tenho uma posição di
ferente dos meus Colegas das Secções 
Norte e Sul, que entendem que os SAP 
são serviços de urgência. 

,....... ........... 
que possi6lflte ..... 
reorganizatão dos 
servitos de modo 
a produzirem mais, 
terem melhor 
qualidade e ao mesmo 
tempo motivarem 
e gratificarem os 
profissionais de uma 
forma satisfatória 

Penso que não há problemas de maior 
a esse nível. Fizemos uma consulta ao 
nosso consultor jurídico que nos disse 
não ser juridicamente defensável im
por ao SNS formas organizativas pelo 
que se houver falhas, será o M.S. o res
ponsável pela falta de recursos. 

OM - Independentemente dessa po
sição reconhece que os casos ocorri
dos e o facto de um médico estar so
zinho num SAP deixa esse colega 
numa situação difícil? 
RM -Julgo que há um certo empola
mento da questão. E se estiverem dois 
médicos ninguém garante que se hou
ver um acidente, não cheguem ao 
Centro de SaC1de três ou quatro feridos 
graves a necessitarem de evacuação e 
provável acompanhamento do médi
co até ao serviço de Urgência. O pro
blema subsiste e, por isso, eu e a SRC 
entendeo1os que cada médico deve 
ponderar a situação que lhe chega, 
deve ver qual é a melhor solução. 
O critério clínico é o fundamental. Co
mo médico não sou muito normati
vista, acho que devemos lutar por me
lhores condições de trabalho, reconhe
ço que em muitos casos os SAP não 
têm condições de atendimento desejá
veis para os doentes e que os médicos 
estão algo desprotegidos, não têm 
material, não têm condições tecnológ
icas a acompanhá-los. Mas não pode
mos esquecer os problemas das popula
ções, que necessitam de ser atendidas 
nas suas dificuldades. Se vamos exigir 
escalas com muitos médicos, é eviden
te que os recursos não chegam e as po
pulações ficam sem dispor de nenhum 
atendimento, por-que muitos SAP têm 
de fechar. 
Por último, não defendo um Serviço de 
Urgência em cada rua ou lugar, defen
do boas condições de comunicação, 
meios de transporte correctamente 
apetrechados e céleres, e capacidade 
de referenciação rápida para um centro 
apetrechado com melhores meios hu
manos e tecnológicos. Não vamos in
ventar nada, tudo já está feito nos paí
ses mais desenvolvidos, resta somente 
sabermos adaptá-lo à realidade social e 
cultural portuguesa. 

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - JUUAGO 1999 - 19 



Recordar Amílcar Castanhinha 
Dois artigos evocam neste número da Revista a vida e o pensamento do Dr. Amílcar 
Castanhinha. Neurologista prestigiado, homem de cultura, ele defendeu e lutou sempre 
com enorme coragem pelos princípios em que acreditava. Com o seu desaparecimento, 
a medicina e os médicos portugueses perdem uma referência e um exemplo. Dirigente da 
Ordem dos Médicos em diversas direcções, o Dr. Amílcar Castanhinha era actualmente 
membro do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos. 

O Homem culto, 
o Médico distinto, o Pedagogo nato, 

o Amigo de sempre ... 
Tomámos conhecimento no sábado, 
19 de Maio, que o nosso querido ami
go Dr. Amílcar Castanhinha, tinha 
fa lecido, aos 72 anos , de morte súbita, 
pela amiga comum Dra. Maria do 
Céu Vieira da Luz. 
Foi um grande choque, pois tivemos a 
percepção imediata, que para além de 
um amigo dedicado, deixava de exis
tir também um médico ilustre, um 
neurologista distinto e sobre
tudo um homem extraordina
riamente culto, de uma cultura 
baseada na integração plena 
de uma inteligência invulgar, 
uma busca incessante do co
nhecimento, através das suas 
múltiplas formas de expressão 
e uma experiência de vida, ali
cerçada no relacionamento fá
cil e espontâneo com o seu se
melhante. 
Era sem dúvida um çlaqueles 
homens· que não se deixava ul
trapassar pelo tempo e, como 
tal, a sua ausência é extrema
mente sentida, pelo muito que 

· transmitia aos outros no seu 
dia a dia .. . 
A discussão das ideias, a pro
cura do saber, o entendimento 
da sociedade e do mundo, eram 
preocupações constantes da 
sua existência e era vê-lo com 

tertú lias, onde a gastronomia era um 
pretexto para um grupo de amigos 
sentar: se à mesa, para uma franca dis
cussão de ideias e de experiências , 
sempre muito enriquecedoras , não só 
pela sua presença, mas também de 
outros amigos ilustres, entre os quais 
destacamos o Professor Fernando No
gueira. 
Foi, em primeiro lugar, uma grande 

grande entusiasmo a fomentar O Dr. Amílcar Castanhinha 
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perda para a sua família, especialmen
te esposa e filhos, a quem apresent 
mos as mais sentidas condolências, 
mas também para os muitos amigos e 
colegas que tiveram o privilégio de 
com ele conviver e para os doentes , a 
quem dedicava tanta atenção, em su
ma para os Hospitais Civis de Lisboa 
e para a Medicina Portuguesa. 
Homem muitas vezes incompreendi
do, porventura poderia ter dado mui
to mais, se as circunstâncias em que 
exerceu a sua actividade e o nosso 
ambiente hospitalar e inclusivamente 
político, lhé tivessem sido mais favo
ráveis. Porém, este é o nosso "peque

no mundo", e o que conseguiu 
fazer foi, sem dúvida, de muito 
mérito e o seu legado é da 
maior valia para todos nós. 
Como acontece por vezes COllJii 

os grandes homens, foram pouW 
cas as honrarias públicas que 
recebeu, cabendo, no entanto, 
destacar os Louvores concedi
dos pelo Hospital Militar Prin
cipal, em Maio de 1980 e pelo 
Conselho de Administração do 
Hospital de S. José, em Novem
bro de 1995. Do Louvor do 
Hospital Militar consta o se
guinte: "Louvo o médico civil 
contratado, Dr. Amílcar Cardi
gos Cas tanhinha, porque du
rante o período de 1.5. 70 a 
12.4.80, evidenciou excelentes 
qualidades de trabalho e dedi
cação para com os doentes , 
Médico com alta noção da res
ponsabilidade. O Sr. Dr. Casta
nhinha esteve no Serviço de 



Neurologia, no período em que vi
nham dezenas de doentes graves, eva
cuados das ex-colónias e nunca se 
poupou a esforços para minorar o so
fr imento desses mesmos doe ntes. 
Merecem assim ser realçados os servi
ços prestados pelo Dr. Amílcar Casta
nhinha, no Hospital Militar Princi-
pal." · 
Do Louvor do Hospital de S. José , as
sinado pe lo Presidente do Conse lho 
de Administração , Dr. J. Sá Figueire 
do, é exarado que "Após uma longa 
carreira ao se rviço dos Hospitais Ci
vis de Lisboa, foi desligado do ser-

iço, aguardando aposentação, o 
Director da Unidade de Neurologia 
do Hospital de S. José, Dr. Amílca r 
Apolinário Cardigos Ramos Casta
nhinha. 
Médico muito conceituado e de ele
vada competência profissional, soube, 
ao longo dos anos , granjear a es tima 
dos colegas e dos internos que for
mou, não só pelas suas capac idades 
humanas, mas também pela capaci
dade de trabalho e verticalidade que 
sempre demonstrou. 
Pelo que antecede, o Conse lho de 
Admin istração deliberou conceder ao 
Dr. Amílcar Apolinário Cardigos Ra
mos Castanhinha, público louvor." 
De realçar também o convite que re 
cebeu do Presidente do Conse lho Re-
ional do Sul da O rdem dos Médicos, 
r. Pedro Nunes , para integrar o 

Conse lho Nac ional de Ética e Deon
tologia Médicas da Ordem dos Médi
cos, que ace itou com enorme sa tisfa
ção, tendo sido nomeado em 3 de Fe
vereiro de 1999. 
Desde que iniciou funções dedicou-se 
a esta actividade com grande entusi
asmo e as suas intervenções e pa rece
res destacavam- se em todas as reu 
niões, pe la sua extraordinária cultura 
médica ao se rviço do doente e do 
exercíc io da mui digna profissão mé
dica . O grande mérito do seu traba
lho neste conse lho, in fe li zmente por 
um curto período, pois a morte a mais 
não permitiu , foi reconhecido por to
dos os seus membros, como nos teste
munhou o seu Presidente , Dr. Rui 
Bento. 

Consideramos, finalmente, que a me
lhor forma de o homenagear postu
mamente, será faze r algumas citações 
do seu pensamento, sobre vários as
pectos da sua personalidade ao longo 
da sua vida, que compilámos do seu 
"Curriculum Vitae" , que apresentou 
em 1981, quando se candidatou a 
Chefe de Serviço Hospitalar de Neu
rologia e também um dos mui tos poe
mas da sua autoria, que com o con
sentimento fami liar, achamos opor
tuno publicar, pois reve lam um aspec
to interessante e pouco conhecido da 
sua actividade artística: 
Referindo -se ao pai, "Dele herda o 
gosto pelas coisas belas que iluminam 

os olhos , encantam os ouvidos, acari
ciam os dedos e também uma inqu ie
tação espiritual profunda que o faz 
proc urar para lá da superfície das coi
sas, os ritmos escondidos que todas as 

. . cmsas encerram. 
Referindo-se ao tempo de estudante 
liceal, "Fascina-o a construção da fra
se , o enrolar das palavras, o colorido 
do verbo, empolgam-no as multidões 
que se agitam, que vivem e que com
batem nas florestas e nas planícies da 
História." 
Referindo-se ao tempo de estudante 
universitário, "O individualismo que 
nele irrompia e que mal se dava com 
a disciplina liceal, com o Livro Único 

Ao Amílcar Castanhinha 
Do Amílcar Castanhinha, o menos que 
posso dizer é que se deve desejar a quan
tos o hajam conhecido e com ele te
nham privado que o possam ter aprovei
tado. 
Às Instituições deu o que lhe pediram e 
terá sido muito menos que as suas capa
cidades pem1itiam. 
Dotado de uma inteligência fulgurante 
(pessoalmente não conheci ninguém 
que lhe fosse superior) , possu idor de 
uma vasta cultura, terá malbaratado os 
seus atributos. Que se diria de um Só
crates se não tivesse havido um Platão 
para a posteridade? 
Amante da liberdade, tendo por ela lu
tado como poucos, ter-se-á visto apri
sionado nas contradições do seu país. 
Cada povo tem o Governo que merece, 
na expressão lapidar de Churchill. Tàl
vez fosse de correlflc ionflr a justeza da 
afirmação com o modo como as pátrias 
tratam seus filhos. 
Vou contar um pequeno episódio. Há já 
muitos anos, o Amílcar escreveu-me 
uma carta. Dizia-me estar desgostoso 
com a sua vida profissional em Lisboa e 
pedia-me que sondasse a possibilidade 
de se instalar como Neurologista no 
Hospital de Tomar. Foi impossível ven
cer as burocracias. Esbarrava-se sempre 
na ausência de quadro. Como se as pes
soas se fizessem para os quadros e não 

estes para simplesmente as enquadra
rem ... Claro que hoje a famigerada Re
gião Ribatejo Norte (conj unto dos Hos
pitais de Abrantes, Tomar e Torres No- , 
vas) não tem um único Neurologista! 
Mas fez-se alguma justiça. Hoje o Amíl
car Castanhinha repousa em Fungalvaz, 
a poucos qu ilómetros de Tomar e bem 
no coração de Portugal. Porque foi sem
pre um Homem generoso, não nos vai 
pedir contas. Pela minha parte, peço-lhe 
desculpa de o não ter acompanhado 
mais em vida e agradeço- lhe comovida
mente o enriquecimento que me pro
porcionou o seu convívio. 

Epitáfio 

Que importa se mo1Teste 
Se como Saint-]ust desprezaste 
A poeira que nos com/JÕe! 
Que imJJorta o que não escreveste 
Se foi nossa a parte que tomaste 
Na luta que o Homem põe! 
Que importa se foi tudo o que disseste 
Se o que disseste foi mais do que calaste 
E o Juízo de Deus é quem dispõe! 

]oão Manuel Vieira da Luz 
Ex-Interno de Cintrgia dos HCL 

Director do Serviço 
de Cirurgia do H T amar 
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e com a obrigatoriedade das aulas, 
encontrava aqui um meio de cultura 
que lhe era altamente favoráve l. A 
não obrigatoriedade das presenças, a 
poss ibilidade de compulsa r livros 
múltiplos e de discutir ideias contrá
rias, os es tímulos inte lectuais que 
brotavam da massa es tudantil, varia
da e contestatária, tudo isso fo i ( ... ) 
um Universo colorido e multifaceta
do que o marca profundamente." 
Refe rindo-se aos HC L, " ... escolhe as
sim a longa, difícil e penosa ca rreira 
hospita lar feita de insegurança e fra
cas remunerações , a traído sem dú vi
da pelo grande prestígio dessa casa 
que continha de ntro do seus muros , ' 
méd icos brilhantes e clínicos podero-

" SOS. 

Referindo-se ao seu mestre Professor 
Fernando Nogueira, "Aprendi com 
ele que a doença não é só lesão ana
tómica ou o distúrbio funcional e que 
para lá da ferida há todo o indivíduo, 
e por vezes até toda uma sociedade 
que clama por socorro." 
Referindo-se à N eurologia, "Organi
cista , procurando a base materia l da 
ac tividade re flec tida , preocupado 
com o porquê e o devir das coisas , 
vendo no Sistema Nervoso uma es
trutura moldada pelo jogo evolutivo, 
na qual os vestígios do passado se 
misturam com as formas que se advi
nham, a tento e curioso, subjugado 
pelo mistério que rode ia tudo o que 
pensa e murmura, .. . " 
Refe rindo-se ao ex ílio, "Em 1963, por 
motivos a que não foram alheios a sua 
irreve rência intrínseca em relação 
aos poderes constituídos, ( ... ) sa i de 
Portugal e ocupa o lugar de Assisten
te de Neurologia no Centro Hospita
lar e Universitário de Argel (C.H.U.A) ." 
Referindo-se ao ensino , "Q uem ensi
na, quem tem gos to de ensinar e em 
sent ir passar entre ele e o auditório 
um confuso sentimento feito de uma 
multidão de olhares, de pequenos 
gestos e atitudes que exprimem a co
munhão de ideias e o interesse mú
tuo ... quem ensina sabe como isso é 
importante, não só para os outros, co
mo para ele." 
Referindo-se ao doente, "Ao entrar 
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na enfermaria o homem doente é in
serido num Universo, a maior parte 
das vezes cheio de agressividade que 
não respeita as suas pulsões básicas, 
que interfere com os seus instintos 
primord iais, que red uz o seu território 
e que modifica profund amente o seu 
estatuto hi erárqui co. O conhecimen
to da psicologia, o respe ito pela sua 
totalidade , a organização do espaço 
em que se move, são igualmente me
tas a atingir, na perspectiva humanis
ta em que ( ... ) se integra" . 
Referindo-se à Medicina, "É curioso 
que ainda hoje ( ... ) continue a não 
querer reduzir a Medicina a uma me
ra técnica despe rsonalizada e pense 
que para além das Patologias e das 
C línicas ex iste uma re lação íntima e 
miste riosa que· une o Un iverso do 
doente ao Universo do médico e que 
transcende a geométrica lógica das 
fórmulas matemáticas." 

Como /Joe ta , 
"Na noite em que eu morrer ... 
tudo será como sempre foi ... 
Trocarão beijos os namorados, 
Per[ltrarão a terra 
grossos troncos, 
mergulharão no mar os verdes barcos 
e os frutos semeados nascerão ... 
Na noite em que e~-1 morrer 
tudo será como sempre foi ... 
Continuará a guerra 
em qualquer parte, 
continuará o amor 
nalguma parte, 
continuará a dor 
em toda a parte, 
continuará a cor em cada flor ... " 

José Daniel Araújo 
Cintrgião do Hospital de S. José 

Vice-Presidente da Assembleia Geral 
do Distrito Médico da Grande Lisboa 

da Ordem dos Médicos 

Comunicado 
doCRN 

Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos 

L - O CRN da OM tomou conhecimen
to da criação da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos (ULSM) , que 
integra o Hospital de Pedro Hispano 
e os Centros de Saúde de Matosi
nhos, da Senhora da Hora, de São 
Mamede de Infesta e de Leça da Pa 
meira, através do Decreto-Lei 207 I 
99, de 9 de Junho. A menos que a 
O rdem dos Médicos não seja consi
derada uma associação representati
va dos médicos, desmente-se, for
malmente, o preâmbulo do citado 
decreto onde se afirma que "foram 
ouvidas as entidades representativas 
dos profissionais do sector". 

2 - O texto do referido decreto-lei vem 
confirmar a epidemia de nomeações 
que já se prenunciava com a recente 
legislação sobre centros de saúde. 
Na verdade, no âmbito da ULSM 
(e das outras ULS que venham a 
ser criadas, como é intenção do 
Ministério da Saúde) deixa de existir 
qualquer espécie de democratici
dade dos órgãos de administra 
ção que, ainda que com finalidade 
puramente cosméticas, está consa
grada na mencionada legislação 
sobre centros de saúde e na legisla
ção que regulamenta a eleição dos 
directores clínicos das unidades hos
pitalares. 

3 - Assim, na ULSM o presidente do 
conselho de administração é nomea
do pelo Ministro da Saúde, bem co
mo a totalidade dos vogais executi
vos (dois) e a totalidade dos vogais 
não executivos (quatro) entre os 
quais se incluem o director clíníco 
da área hospitalar (que deixa de ser 
eleito) e o director clínico da área de 
cuidados de saúde primários. Oito de 
outro modo, os sete membros do 
Conse lho de Administração da 
ULSM são nomeados pelo Ministro 



da Saúde. Para garantir a devida fi
delidade polí~ica deste comissaria
do, apenas dois desses elementos se
rão necessariamente médicos. Mas 
como estas medidas poderiam não 
ser suficientes para angariar novos 
empregos é ainâa criada uma Co
missão de Fiscalização em que o pre
sidente e um dos vogais é nomeado 
pelo Ministro das Finanças e o outro 
vogal é nomeado pelo Ministro da 
Saúde. Como as ULS poderão gene
ralizar-se, vislumbra-se neste tipo de 
medidas um sério esforço para redu
zir a taxa de desemprego em Por
tugal. 

4 - O CRN sublinha ainda que as com
petências previstas para a referida 
Co!'nissão de Fiscalização são de tal 
modo ambíguas ("obter de terceiros 
que tenham realizado operações 
com a ULS as informações conve
nientes para o esclarecimento das 
mesmas") que poderão ser utilizadas 
para avaliar desde a compra de bor
rachas ou pincéis até processos clíni
cos de doentes. 

5 - O CRN faz notar que a criação de 
ULS assentará no princípio da auto
-suficiência, em meios humanos e 
técnicos, das unidades agregadas. Se 
tal não acontecer, as famosas listas de 
espera crescerão ainda mais, com o 
inconveniente previsível de impedir 
o livre acesso dos doentes a unidades 
de saúde não integradas na ULSM. 
Lamenta-se por isso que este diploma 
venha confirmar as piores expectati
vas no que refere à refonna do siste
ma de saúde, já que, ao contrário do 
que este decreto demonstra, o acrés
cimo de nomeações de funcionários 
políticos da confiança do Governo 
não aumenta o acesso aos serviços de 
saúde, não melhora a qualidade dos 
mesmos, nem aumenta a satisfação 
dos utentes. Em suma, confinna-se a 
ideia generalizada sobre a situação da 
Saúde: importa que algo mude, para 
que tudo fique na mesma." 

O Comelho Regional da Norte 
da Ordem dos Médicos 

Dia do Médico 
Numa iniciativa da Secção Regional do Norte, realizou-se, 
pela primeira vez, o Dia do Médico. O objectivo da 
iniciativa, que contou com a presença do Bastonário 
da Ordem dos Médicos, é fortalecer a relação entre 
as organizações vocacionadas para o ensino pré-graduado 
e para o desenvolvimento profissional. 

O Dr. Vítor Ramos Cruz recebe o Prémio Ordem dos Médicos 

Intervenção do 
D~ Miguel Leão 

Comemora-se hoje, pela primeira vez 
na História da Ordem dos Médicos , o 
Dia do Médico. Simbolicamente, o 
nosso dia, é o dia 18 de Junho, data 
da promulgação do Estatuto da O r
dem dos Médicos . 
É com grande orgulho que a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos assume a organização desta 
ce rimónia. Digo-o com franqueza 
mas sem qualquer fe rvor regionalista. 
O facto desta efeméride assumir ape
nas dimensão regional decorre ape
nas de c ircunstâncias transitórias. 

Ju lgo saber, que, no futuro , as outras 
Secções Regionais levarão a cabo in i
cia tivas semelhantes , com o mesmo 
empenhamento e , certamente, com 
mais brilho. 
Apesar disso, sinto que todos os mé-

. dicos do país se sentem pessoalmente 
homenageados, já que se encontra 
entre nós o representante institucio
nal de todos os médicos , ou seja, o 
Presidente da Ordem dos Médicos 
que acedeu, com a sua presença, a 
engrandecer este ac to. 
Não desejamos que esta comemora
ção seja a lgo mais do que isso. Nesta 
festa, na festa dos Médicos, importa 
apenas afirmar os prazeres e olvidar 
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os dissabores, ouvindo as Tunas da 
Faculdade de Medicina do Porto, 
num prenúncio dos tempos em que 
apenas ficará a saudade de sempre 
se r estudante. 
Disse-lhes que este dia é um dia sim
bólico. Simbólico , porque é o Primei
ro Dia do Médico. Simbóli-co por
que pretende realçar a continuidade 
funcional entre as organizações vo
cacionadas para o ensino pré-gra
duado e para o desenvolvimento 
profissional. Simbólico, porque na 
sombra tutelar da Universidade do 
Porto se presta homenagem às duas 
faculdades de Medicina da Cidade 
do Porto, aos seus ex-alunos e aos 
seus docentes. 
Entendemos que a melhor forma de 
enaltecer estes símbolos, seria a atri
buição de um prémio, o Prémio Or
dem dos Médicos , ao Médico Inter
no Ge ral, com classificação de licen
ciatura mais elevada, por arredonda
mento às centésimas. Através do 
premiado, o Vitor Pedro Tedim Ra
mos Cruz, saúdam-se, com emoção, 
todos os médicos que, ao iniciarem a 
sua vida profiss ional, assumem o 
compromisso moral de cumprirem e 
de fazerem cumprir o Estatuto da 
O rdem dos Médicos. 
Estou ce rto que esta cerimónia e 
aquilo que pretende comemorar irá 
criando raízes de cumplicidade entre 
os médicos e entre os es tudantes de 
medicina e as suas faculdades, nos 
terte is terrenos da cidadania por
tuense. No devir dos tempos, apenas 
importará recordar que alguém se
meou aque la cumplicidade, bem 
para além da vida pessoa l dos que 
hoje aqui es tão. 
É esse o verdadeiro sentido das Insti
tuições: permanecerem no te mpo, 
t ranscendendo quem transito ri a
mente as dirige. Por isso es tamos 
aqui, no Primeiro Dia do Médico, 
para atribuir o Prémio O rdem dos 
Médicos. Por isso, outros aqui esta
rão, no futuro próximo ou longín
quo, nos tempos em que as memórias 
se vão esquecendo. Nos tempos em 
que sempre res tará a O rdem dos Mé
dicos. 
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Presidente da República 
veta lei sobre procriação 
medicamente assistida 

Parecer do Colégio de 
Ginecologia/Obstetrícia da Ordem 

dos Médicos 
(Proposta de Lei n° 135/VII, que regula as Técnicas de 

Procriação Medicamente Assist ida) 

I. Jlspectos técnieos 

O Artigo 20º, que define o princípio ge
ral da Fecundação "in vitro", no seu 
nº 2, limita a cinco o número de ovóci
tos a inseminar. Esta disposição, não 
consignada em nenhuma lei ou regula
mentação de qualquer outro país, irá re
duzir de uma forma drás tica a taxa de 
sucesso da F.l.V .. Embora dificilmen
te quantificável, porque nunca anterior-

mente praticada, pode supor-se que 
a percentagem de gravidez por trans
fe-rência de embriões, que actualmen
te se situa entre 25 e 30%, venha a bai
xar para valores da ordem dos 5 a 10% e 
que sejam frequentes os casos sem ne
nhum embrião adequado para transfe
rência. 
Esta conduta, que configura tipicamente 
a violação da legis artis, contraria a pro
posta do Governo e, sobretudo, está em 



flagrante contradição com o artigo 9º 
acerca dos direitos dos beneficiários, que 
na sua alínea a) defende que estes "não 
devem ser submetidos a técnicas que 
não ofereçam razoáveis probabilidades 
de êxito ... ". 
A limitação do número de ovócitos a in
seminar pretenderia evitar a ocorrência 
dos embriões ditos "excedentários". 
Ora, se bem que pouco frequente, é pre
visível a ocorrência esporádica de cinco 
embriões a partir dos cinco ovócitos in
seminados e consequente "impraticabili
dade da sua transferência", como está 
descrito no nº 2 do artigo 21 º· É o reco
nhecimento da inevitabilidade da exis
tência de embriões "excedentários" que 
o legislador, sem o assumir expressa
mente, acaba por admitir. Melhor fora 
que acolhesse um dos mais recentes pro
gressos das técnicas de Procriação Médi
camente Assistida (P.M.A) o prolonga
mento da cultura embrionária em que o 
processo de selecção natural pratica
mente elimina os referidos embriões "ex
cedentários", não reduzindo, antes au
mentando de uma fom1a significativa, as 
probabilidades de obtenção de gravidez. 
Também o artigo29, nº 2 admite o recur
so às técnicas de Procriação Medica
m~nte Assistida (P.M.A) para preven
ção e tratamento das anomalias genéti
cas e o artigo 7º, nº 3 o diagnóstico ge
nético pré-implantatório. Ora, está uni
versalmente reconhecido que estas téc
nicas só são viáveis, em termos de ob
tenção de gravidez, se o número de avó
citas a inseminar for no mínimo supe
rior a seis, idealmente superior a dez, o 
que se toma inviável perante a limitação 
que a lei impõe. 

2. Jlspectos sociais 

A brutal diminuição da eficácia das téc
nicas de Procriação Medicamente Assis
tida (P.M.A) com limitação dos ovóci
tos a inseminar levará a um enorme 
acréscimo na repetição dos ciclos, com 
consequente aumento do sofrimento fí
sico e psicológico dos casais e inevitável 
agravamento dos custos. 
Aumentarão também as listas de espera e 
muitos casais ver-se-ão mesmo privados 
de obterem descendência, dada a im ssi-

bilidade de serem tratados em tempo útil. 
Verificar-se-á igualmente e de forma 
inevitável um agravamento da discrimi
nação por razões sacio-económicas. 
Com efeito, os casais com maiores recur
sos económicos poderão também mais 
facilmente ter acesso ao tratamento em 
centros estrangeiros, sem as limitações 
impostas pela legislação nacional. 

3. Jlspeetos jurídicos 

A situação mais grave é a já citada con
tradição entre o disposto na alínea a) do 
artigo 9º e o n9 2 do artigo 209 . 

São ainda notórias as graves lacunas na 
definição de conceitos importantes, de 
que citaremos como exemplos a investi
gação em embriões (artigo 7º) e a confi
dencialidade (artigo 12º). 
De facto, parecem-nos inconciliáveis as 
disposições previstas nos n9 2 e n9 3 do 
artigo 7º, com o nº 2 do artigo 2º - o 
diagnóstico genético pré-implantatório 
visa a prevenção d e doenças genéticas 
graves e, consequentemente, a elimina
ção, antes da transferência, dos em
briões portadores dessas doenças. 
Do mesmo modo, no artigo 12º sobre a 
confidencialidade se constata que a exi
gência absoluta de sigilo do n9 1 inviabi
liza a aplicação do n9 2, assim como re
sulta incongruente e absurda, a exigên
cia de sigilo do n94, depois de admitido 
o preceituado no nº 2. 
Apesar das críticas apontadas e de ou
tras não referidas, considera esta Direc
ção que o diploma apresenta alguns as
pectos positivos. Desde logo a preocupa
ção de regulamentar uma importante e 
sensível actividade médica, que até este 
momento tem estado única e correcta
mente balizada pelos critérios deontoló
gicos dos profissionais nela envolvidos e 
sempre de acordo com prévio consenti
mento informado dos casais. 
Devem salientar-se ainda as preocupa
ções, que se subscrevem, pelo registo de 
dados e pelo controlo de qualidade dos 
centros. T ai não obsta a que considere
mos que os aspectos negativos aponta
dos constituam uma grave ameaça ao 
futuro da Procriação Medicamente As
sistida, tal como à liberdade e aos direi
tos dos cidadãos. 

Carta enviada ao 
Presidente 

da República 

A 
Sua Excelência 
O Presidente da República 

Excelência, 

A Assembleia da República aprovou re
centemente o texto da pro(Xlsta de Lei 
nº 135NII, que regula as Técnicas de 
Procriação Medicamente Assistida. 
Considera esta Ordem dos Médicos que 
a referida Lei, além de ser limitativa na 
área da reprodução humana, se revela al
tamente lesiva para os casais inférteis. 
Acresce ainda que a referida Lei foi ela
borada e aprovada sem o conhecimento 
e o parecer desta Ordem dos Médicos. 
Porque é nosso dever defender os legíti
mos interesses desses pacientes, venho 
solicitar a Vossa Excelência a sua inter
venção no sentido de evitar as conse
quências resultantes da eventual promul
gação da Lei, nos termos em que foi apro
vada. 
Para melhor fundamentar as razões deste 
apelo, junto em anexo o parecer a este 
propósito elaborado, pela Direcção do 
Colégio de Ginecologia/Obstetrícia da 
Ordem dos Médicos, o qual é [XJr si 
mesmo suficientemente demonstrativo 
da inadequação da Lei. 
Caso Vossa Excelência entenda conve
niente, estarei à sua inteira disposição 
para uma entrevista que possa conceder
-me para, em conjunto com elementos do 
Colégio de Ginecologia/Obstetrícia e da 
Sociedade Portuguesa da Medicina de 
Reprodução, expor mais detalhadamente 
as razões que nos movem. 

Queira Vossa Excelência aceitar os meus 
melhores cumprimentos, 

O Presidente 

]. Germano de Sousa 
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Protocolo entre a 
Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica e a Ordem dos Médicos 
A Ordem dos Médicos e a APIFARMA assinaram no dia 29 de julho um novo protocolo 
que actualiza as regras de relacionamento entre a indústria farmacêutica e os médicos. 
É mais um passo no reforço da colaboração iniciada em 1992 entre as duas instituições. 

Preâmbulo 

A Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (APIFARMA) e a Ordem 
dos Médicos no intuito da promoção da 
saúde e do bem-estar do indivíduo e da 
Sociedade, revêem o Protocolo em vigor 
no intuito de desenvolver uma colabora
ção mais intensa na prossecução dos ob
jectivos das duas instituições. 
A colaboração entre a APIFARMA e a 
Ordem dos Médicos foi encetada em 
1992 com o objectivo de criar um canal 
de comunicação que permitisse obviar 
pedagogicamente eventuais infracções 
cometidas pelos respectivos membros, 
relativas às disposições previstas nos Có
digos Deontológicos de ambas as Insti
tuições, do Decreto-Lei n .º 72/91, de 8 
de Fevereiro e da Directiva n.º 92/28/ 
CEE, de 31 de Março, referente à publici
dade de medicamentos para uso humano. 
Em 1997, após a Revisão do Código De
ontológico da APIF ARMA O ulho de 
1995) e da publicação e entrada em vi
gor do Decreto Lei n.º 100/94, de 19 de 
Abril, que regulamenta a publicidade de 
Medicamentos para uso humano, o Pro
tocolo é objecto de uma nova alteração, 
que o adapta às inovações legislativas. 
Com esta alteração reiterou-se a exis
tência de um largo campo de colabora
ção com base em interesses comuns con
vergentes num programa de inovação e 
melhoria da terapêutica medicamento
sa, de modo a fomentar a melhoria da 
Saúde Pública em Portugal. 
Sem prejuízo da autonomia e da especi
ficidade de ambas as instituições, o pro
cesso conducente a uma colaboração 
profícua encontra-se sempre em muta
ção, culminando, neste momento, numa 
nova revisão do Protocolo. 
Com as alterações introduzidas no regi
me de publicidade de medicamentos pa-
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ra uso humano, pelo Decreto-Lei n.º 48/ 
99, de 16 de Abril, urge proceder à revi
são do Protocolo, consagrando as altera
ções à lei da publicidade, de modo a re
gular as relações entre a Indústria Far
macêutica e a Ordem dos Médicos, num 
campo em que o rigor dos princípios e a 
prossecução das regras deontológicas de
vem estar presentes. 

Com a re~isão do Protocolo reitera-se a 
necessidade: 

de promover debates sobre linhas de 
acção e condutas que melhorem práti
cas já existentes na área do ensino pós
graduado e da investigação clínica; 

- de promover acções que possibilitem 
um relacionamento equilibrado com 
outros profissionais de saúde. 

Assim, para a prossecução dos objecti
vos que propugnam, a Associação Por
tuguesa da Indústria Farmacêutica e a 
O rdem dos Médicos revêem o Protocolo 
acordando o seguinte: 

Artigo 1.º 
O âmbito deste Protocolo, estabelecido 
entre a APIFARMA e a Ordem dos Mé
dicos, consagra as alterações à lei da pu
blicidade, e regula as relações entre a In
dústria Farmacêutica e os Médicos, num 
campo em que o rigor dos princípios e a 
prossecução das regras deontológicas de
vem estar presentes. 

Artigo 2.º 
1. Os Associados da APIF ARMA, en

quanto titulares da autorização de in
trodução no mercado, ou empresas res
ponsáveis pela promoção do medica
mento, podem organizar ou apoiar ac
ções de divulgação de medicamentos e 
de fom1ação científica, tais como con
gressos e simpósios, que contribuam 

reconhecidamente para um aperfeiçoa
mento profissional dos médicos. 

2. As acções de formação profissional in
dicadas no artigo anterior podem reali
zar-se em Portugal ou no estrangeiro. 

Artigo 3.º 
A Ordem dos Médicos é a entidade que 
avaliza a qualidade científica dos eventos. 

Artigo 4.º 
1. Os custos de acolhimento dos médi

cos, os encargos com a respectiva ins
crição, deslocação e estada em mani
festaçàes de carácter exclusivamente 
científico e em acções de promoção de 
medicamentos que comportem mais
valia científica podem ser custeados 
pelos associados da APIF ARMA. 

2. A estada compreende o dia anterior 
ao início e o dia seguinte ao termo do 
evento ou das acções de formação ou 
promoção de medicamentos. 

3. Os associados da APIFARMA cus
tearão, apenas, as deslocações e esta
das dos médicos, desde que partici
pantes nos eventos. 

4. Apenas os médicos que comprovem 
documentalmente ter participado no 
evento podem ser reembolsados das 
despesas efectuadas. 

5. Os organizadores deverão guardar a 
documentação relevante nos termos 
do Decreto-Lei n.º 48/99, de 16 de 
Fevereiro. 

Artigo 5.º 
Os locais das reuniões e o programa so
cial e os níveis de hospitalidade atende
rão a custos financeiros de montante 
equilibrado. 

Artigo 6.º 
1. Os associados da APIF ARMA podem 

custear a participação dos conferen-



cistas nos eventos que organizam. 
2. A tabela de honorários da Ordem dos 

Médicos é a única aplicável aos seus 
profissionais que participem como 
conferencistas. 

3. Os associados da APIF ARMA poderão 
proceder ao pagamento de idênticas 
prestações aos médicos, que a seu con
vite, intervenham como consultores nas 
reuniões científicas que organizam. 

Artigo 7.º 
1. Nas reuniões e cursos organizados pe

la Ordem dos Médicos, os associados 
da APIFARMA podem, mediante 
acordo com o organizador, anunciar 
ou exibir produtos, mostrar filmes e 
apresentar informação sobre os me
dicamentos apresentados. 

2. Os organizadores deverão guardar a 
documentação relevante apresentada 
nos termos do Decreto-Lei. n.º 48/99, 
de 16 de Fevereiro. 

Artigo 8.º 
É absolutamente vedado a qualquer as
sociado da APIFARMA influenciar, 
através de benefícios injustificados de 
carácter financeiro ou material, os mé
dicos por outros motivos que não o in
teresse do próprio doente. 

Artigo 9.º 
1. É permitida aos associados da API

FARMA a oferta gratuita de artigos 
de promoção de valor intrínseco in
significante, desde que estejam rela
cionados com a actividade de cuida
dos de saúde, ou envolvam um bene
fício para o doente. 

2. É permitida aos Associados da API
FARMA a oferta aos prestadores de 
cuidados de saúde de textos, livros de 
referência, ou qualquer outra infor
mação ou material com fins educa
tivos. 

Artigo 10.º 
É vedado aos membros da Ordem dos Mé
dicos a aceitação directa ou indirecta de 
quaisquer pagamentos ou ofertas de valor 
significativo por parte de empresas associa
das da APIF ARMA, com excepção dos 
previstos nos artigos 4.º, 6.º, 9º e 11.º . 

Art!go I 1. º 
1. E pem1itida aos associados da API

FARMA a atribuição de Bolsas de Es-

tudo, Prémios Científicos ou de ou
tros fundos que possibilitem a partici
pação dos membros da Ordem dos 
Médicos em estágios ou reuniões 
científicas. 

2. Compete à Ordem dos Médicos fisca
lizar o cumprimento do n.º 1 do pre
sente artigo. 

Artigo 12.º 
1. Qualquer associado da APIFARMA 

ou membro da Ordem dos Médicos 
deve infonnar a direcção das respecti
vas instituições de qualquer violação 
do presente acordo de que tenha co
nhecimento. 

2. Cumulativamente pode a mesma in
formação ser prestada às entidades 
oficiais que tutelam os respectivos 
sectores. 

Artigo 13.º 
I. Sem prejuíw do artigo anterior, as par

tes comprometem-se, em 60 dias após 
a data da assinatura do presente Proto
colo, a criar uma Comissão Paritária de 
acompanhamento do Protocolo. 

2. A Comissão Paritária deverá ser com
posta por cinco membros: 
a) dois membros indicados pela API

FARMA, 
b) dois membros indicados pela Or

dem dos Médicos; 
c) um, o Presidente, escolhido por 

acordo de ambas as instituições, 
entre individualidades de reco
nhecido mérito, independente
mente de pertencerem ou não à 
área da Saúde. 

3. O voto do Presidente é qualificado em 
caso de empate. 

4. A Comissão Paritária reunirá periodi
camente, pelo menos uma vez por tri
mestre, ou quando convocada, pelo 
Presidente ou por dois membros da 
Comissão. 

Artigo 14.º 
1. A Comissão Paritária tem a função de: 

a) interpretar o presente Protocolo; 
b) propor as alterações que conside

rem necessárias; 
c) apreciar o cumprimento do Proto

colo, dando conhecimento de 
eventuais violações aos respecti
vos Conselhos deontológicos e dis
ciplinares. 

2. Independentemente das funções 
enunciadas no número anterior, ca
berá à Comissão Paritária uma função 
pedagógica, nas áreas objecto deste 
Protocolo. 

Artigo 15-º 
A APIFARMA e a Ordem dos Médicos 
comprometem-se a desenvolver esforços 
no sentido de promover a aplicação e 
cumprimento do presente Protocolo. 

Acordo entre a Hertz 
e a Ordem dos Médicos 

Um contrato recentemente estabele
cido entre a Ordem dos Médicos e a 
empresa de aluguer de veículos Hertz 
vem facultar aos médicos importan
tes vantagens no aluguer de veículos 
daquela empresa. 
Para beneficiar das vantagens previs
tas no acordo, válido em Portugal e 
no estrangeiro, os médicos necessi
tam apenas de apresentar o seu car
tão de membros da Ordem dos Médi
cos e o cartão de "associado ao Pro
grama de Benefícios para Membros 
Hertz". 
O contrato prevê que a H ertz conce
da a todos os membros da Ordem 
descontos, a nível nacional e interna-

cional, sobre os preços das tarifas bá
sicas (dias + Km) em vigor à data do 
aluguer, que variam entre os 40 por 
cento (Portugal), 25 por cento (Eu
ropa Ocidental) e os 10 por cento 
nos (EUA) . 

Desconto 

Portugal ...................... ...... .... 400/o 
ou tarifa especial 
Europa Ocidental .. .. ............ 25% 
~u tarifa especial 
As ia e Pacífico .............. .... .. . 20% 
América Latina .................. . 20% 
E.U.A ............................ .. .... 10% 
Canadá ................................ 20o/o 
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Cursos de Formação - 1999 
Local Cursos No. Data Carga 

Formandos Horária 

Gestão de Saúde 
e dos Serviços de Saúde 20 18/ 10 a 18/11 48h 

A Gestão nos Futuros Centros de 
Responsa bilidade 

Liderança em Sa úde 15 20/09 a 24/09 15h 

Secção Regional Gestão de Conflitos e Negociação 15 27/09 a 01/ 10 15h 
do Sul - Lisboa 

A Q ualidade em Saúde 
Como Desenvolve r 20 25/10 a 29/10 e 30h 

um Progra ma 15/11 a 19/ 11 

Base de Dados em Medicina 14 11 / 10 a 22/ 10 30h 

As Normas Deontológicas 15 11/ 10a 15/ 10 15h 
e as suas Im pli cação Ju rídicas 

Secção Regional 
do Centro - Formação de Formadores 16 20/09 a 26/ 11 90h 

Coimbra • Formação de Formadores 16 24/09 a 26/ 11 90h 
Secção Regional Data prevista 

do Norte - Porto Investigação Clínica e Estatísti ca 
em Saúde 18 24/ 11 a 27/ 11 30h 

Gestão da Saúde 
e dos Serviços de Sa úde 15 01/06 a 02/06 e 24 h 

A Gestão nos Futu ros Centros de 29/ 11 a 30/11 
Responsabilidade 

Distrito Médico 
dos Açores - Investi gação Clínica e Estatística "15 30/ 06 a 02/07 18h 

Ponta Delgada de Saúde 

A Qua li dade em Saúde 15 22/09 a 24/09 18h 
Como Desenvolver um Programa 



I as Jornadas Luso-Brasileiras 
de Saúde e Cooperação 

Espinho, 20 a 22 de Setembro de 1999 

Dia 20 de Setembro 

li h OOm - Abertura do Secretariado 
Entrega de documentação 

15h OOm - Abertura das Jornadas 
ln tervenien tes 
Presidentes português e bras il eiro das Jornadas 
Presidente da Câmara Municipal de Espinho 
Ministro da Saúde do Bras il 
Ministra da Sa C1d e de Portuga l 

15 h 45m - Pausa para café 

16h OOm - Saúde e Cooperação 
Director Geral da Saúde 

16h 30m - Cooperação - Perspectivas futuras 
Presidente do Instituto de Cooperação Portu 
guesa 

17h OOm - Financiamento do Sistema Nacional de Saú
de (SNS) em Portugal 
Instituto de Gestão Informática e Financeira 
da Sa C1d e 

I 7h 30m - Gestão e Financiamento em Serviços de Saúde 
Dr. Paulo Pinheiro (Brasil) 

18h OO m - Encerramento dos trabalhos 

2 1 h OOm - Jantar oferecido por Sua Excelência a Minis
tra da Saúde 

Dia 21 de Setembro 

08h 30m - Mesa Redonda I - Medicina da Família 
Sala1 
Mesa Redonda II - Sistemas Locais de Saúde 
Sala 2 

I Oh 30m - Pausa para café 

li h OOm - Continuação das Mesas Redondas 

12h 30m - Almoço livre 

14h OOm - Mesa Redonda 1 - Especialidades Médicas 
Avanços recentes 

Sala 1 
Mesa Redonda 2 - Especialidades Médicas. 
Avanços recentes 
Sala 2 

16 h OOm - Pausa para café 

16h 30m - Mesa Redonda lll - Geriatria 
Sala 1 
Mesa Redonda IV - Farmácia e Medicamento 
Sala 2 

19h 30m - Fim dos trabalhos 

21 h OOm - Jantar oferecido pela Câmara Municipal de Es
pinho 

Dia 22 de Setembro 

08h 30m - Mesa Redonda 3 - Especialidades Médicas 
Avanços recentes 
Sala 1 
Mesa Redonda 4 - Especialidades Médicas 
Avanços recentes 
Sala 2 

I Oh 30m - Pausa para café 

11 h OOm - Mesa Redonda 5 - Especialidades Médicas 
Avanços recentes 
Sala1 

13h00m - Almoço livre 

14h 30m - Mesa Redonda V - Qualidade e Humanização 
Sala1 
Mesa Redonda VI - Medicina Tropical e 
Doenças Infecciosas 
Sala 2 

17h OOm - Pausa para café 

I 7h 30m - Conclusões 

19h OOm - Encerramento das Jornadas 

21 h OOm - Jantar oferecido pela Câmara Municipal de Es
pinho 



Nome: 
Es ecialidade: 
Local de Trabalho 

I as Jornadas Luso-Brasileiras 
de Saúde e Cooperação 
Espinho, 20 a 22 de Setembro de 1999 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

~M~o~r~ad~a~: ___________________________________________________ T clcf __________________ _ 

PAGAMENTO 
Nome: 

.._,M-'-'o"'ra"'d"-"a"-: ----------------------------------------------- T elef ________________ __ 
Es ecialidade: 
Local de trabalho 
E-Mail: 

""'C"'h""eq,._u,_,e'-n,_,_º _____________________ Banco:----------------------------------------------

O pagamento da Inscrição de 10.000$00, deverá ser feito por cheque à ordem de "1 '" Jornadas Luso-Brasileiras de 
Saúde e Cooperação" enviado com este boletim de inscrição para o secretariado: 

Inscrições para os Jantares 

Jantar oferecido por sua Excelência a Ministra da Saúde - Dia 20 de Setembro às 21 horas 
Jantar oferecido pela Câmara Municipal de nspinho- Dia 21 de Setembro às 21 horas 
Jantar oferecido pela Câmara Municipal de Espinho - Dia 22 de Setembro às 21 horas 

Sim 
D 
D 
D 

Não 
D 
D 
D 

Os jantares estão incluídos no prteço da inscrição. Agradecemos que assinale a sua presença ou não presença nos mes
mos através do preenchimento deste Quadro. O preço dos jantares dos acompanhantes é de 7.000$00 PTE cada. 

PARA USO OFICIAL 

Nº Inscrição: __________ _ 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Por favor preencher em letras maiúsculas 

Apelido: 
Morada com leta: 
Cidade/Código Postal: 
Telefone: 

Apel ido: 

PraiaGolfe Hotel · 
Hotel SolVerde 
Aparthotel Solverde 

DELEGADO 

Nomes: 

País: 
Fax: 

ACOMPANHANTE 

Nomes 

ALOJAMENTO (preços em Escudos) 

Single 
13 .000$00 
15.000$00 
10.000$00 

Duplo 
15.000$00 
17.000$00 
12.000$00 

Triplo 

15.000$00 

Os preços apresentados são por quarto e por noite e incluem pequeno almoço 

Por favor reservar Um : D Single O Duplo D Aparthotel 

Hotel1U Opção: Hotel 2ª Opção _________ Aparthote l: _____ _ 
Data de Chegada: __ / __ /__ Data de partida __ / __ /__ nº de noites: 



Abordagem crítica à Lei 
da Saúde Mental 

s leis são os instrumentos 
indispensáveis à vida em 
sociedade. Para serem efica
zes, terão de traduzir a regu

lamentação e a organização das necessi
dades dos povos, de modo a garantir, 
não só a convivência pacífica das pes
soas com o meio (incluindo as relações 
interpessoais), mas também a assegurar 
a defesa de todos os valores sociais (éti
cos e estéticos, biológicos e morais). 
Assim, para a prossecução destes ob
jectivos, a ordem jurídica terá necessa
riamente de ser clara e constituir-se 
numa espécie de escada que desce do 
geral ao particular, mantendo todavia 
absoluta coerência, quer na hierar
quia, quer nos conteúdos, quer ainda 
na ponderação dos limites, por forma a 
prevenir no seu seio embaraços e con
tradições. Deverá ser simples e de apli
cabilidade expedita, de maneira a pro
teger com facilidade os bens sociais (a 
saúde é, seguramente, um dos mais 
importantes) . 
Ora a Lei n.º 36/98 de 24 de Julho (Lei 
de Saúde Mental) ao assentar num 
pressuposto constitucional profunda
mente iníquo (alínea f art. 27), herda 
o pecado original que deriva daquele 
pressuposto, enviesando assim o seu 
percurso natural para fora do real ob
jectivo, isto é, para fora da psiquiatria 
e da saúde mental, ocupando-se e pre
ocupando-se quase em exclusivo com 
os problemas jurídicos marginais a esta 
disciplina médica. Daí alguém com 
muita propriedade lhe ter chamado 
"Lei dos Internamentos Compulsivos". 
Trata-se, de facto, duma norma muito 
mais reguladora (resta saber se bem) 
dos internamentos apelidados de com
pulsivos do que duma lei ampla e 
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abrangente que possa garantir cuida
dos de saúde mental modernos e hu
manizados. Teria sido preferível ajustar 
a Lei 2118 de 1963 à psiquiatria dos 
nossos dias e ao Portugal democráti
co. O legislador da Lei 36/98 - Lei de 
Saúde Mental, não soube ou não pôde 
expurgar do texto normativo o tal pe
cado original (nascido da problemáti
ca ind u são da alínea f no art. 2 7 da 
C.R.P.). Ao invés, o legislador carregou 
quase todo o articulado com o peso ás
pero da judicialização, como aliás fi 
cou claramerite provado na onda de 
censura que varreu o país técnico-po
lítico de lés a lés. 
É então neste cenário confuso que sur
ge o Decreto-Lei n.º 35/99 de 5 de Fe 
vereiro. Trata-se dum diploma cuja 
coerência condiz na perfeição com a 
incoerência da lei que lhe serve de su
porte. Estamos perante uma lei sem 
sentido e a Saúde Mental desagua, in
felizmente, num sentido sem lei. Toda 
a substância do decreto lei é absurda. 
O que mais ressalta na Lei 36/98 - Lei 
de Saúde Mental, é, sem dúvida, o fe
nómeno da suspeição (suspeição em 
relação aos técnicos, suspeição em re
lação aos doentes e até suspeição em 
relação às famílias). O que sobra (e 
transborda da lei) é o fenómeno da ju
dicialização. No Decreto-Lei n.º 35/99 
o que ressalta à vista desarmada é a 
profusão de conselhos (nacionais, re
gionais, sub -regionais) e o que sobra é 
o número explosivo de conselheiros, 
mais de duas centenas, se se cum
prir(?) o que está estipu lado. Li algu
res: "Quando alguém quer que se faça 
alguma coisa nomeia quem faça. 
Quando não quer, nomeia comissões e 
conselhos ... " 

Ora vejamos o que transpira do decre
to-lei em apreço. Reuniões e mais reu
niões, viagens e mais viagens, discu 
sões, conselhos e avisos, papéis, re 
tórios, apoios logísticos e administrati
vos, burocracia e complexidade, en
fim, uma panóplia de pesadas carrua
gens, que travarão, por certo, o curso 
normal da Saúde Mental, afastando 
mais e mais a psiquiatria da moderni
zação que, infelizmente, tarda em 
chegar e que é já uma realidade no 
nosso país em quase todas as discipli
nas médicas. 
Então e os doentes? E a clínica? E a 
psiqu iatria? E a reabilitação? E a co
munidade no sentido mais pragmáti
co? E o apoio aos centros de saúde, 
particularmente aos mais excluídos 
quer pela distância, quer pela impor
tância? E o apoio aos serviços hospita
lares, às instituições de solidariedade 
social, algumas delas a abarrotar 
gente idosa a carecer de cuidados 
saúde nesta área? E a promoção da 
saúde ? E a prevenção primária? 
Ainda há pouco tempo o país assistiu, 
a propósito da grande discussão nacio
nal sobre a regionalização, à reprova
ção quase unânime dos fenómenos da 
burocracia, das comissões, das mordo
mias e do fazer que se faz. Oxalá o De
creto-Lei 35/99 não cumpra este de
sígnio: fazer que faz. 
Com sábia ironia, o povo costuma avi
sar: o situacionismo tende a dar senti
do e substância ao dito popular - "são 
mais chefes do que índios"~ Porém, um 
dia os chefes vão dar conta que são 
chefes de si próprios e os índios, os 
poucos índios, esses continuam estoi
camente a trabalhar e a suportar todo 
o sistema. 



Guidelines em 
Clínica Geral 

CARLOS GOMES, JESUS PEREZ Y SANCHEZ E MARIA JOSÉ RIBAS* 

aumento do volume de 
novos conhecimentos e a 
necessidade de actualiza
ção constante não se 

"~-' c'u'-'-'-m com uma simples auto
aprendizagem, por muito elaborada e 
contínua que ela seja. A multidiscipli
naridade da medicina geral e familiar, 
a par da especificidade e complexidade 
crescente do conhecimento científico, 
obrigam a um esforço de actualização 
constante. Esse empenho nem sempre 
é bem sucedido, dadas as dificuldades 
de tempo do dia-a-dia, muitas vezes 
apenas ultrapassadas pelo entusiasmo 
e vontade de aprender. Diariamente, 
os médicos são confrontados com as 
dificuldades dos pacientes em mudar 
as suas condutas em relação à saúde. 
Do mesmo modo, as práticas clínicas 
diárias baseadas em rotinas não mu
dam senão com muito esforço e deter-

- inação. 

"It is virtually impossible in the absence of 
guiclelines to lmow how to account for va
riability when we make clinical cleci-
. , 

SlOn S. 

Robert H. Brook (1989) 

O desenvolvimento de documentos de 
consenso para a prática clínica11 1 é es
sencial na política de melhoria de qua
lidade na medicina geral e familiar. As 
guiclelines oferecem a base dos próxi
mos passos no processo de melhoria 
contínua da qualidade - a formação 
médica contínua (FMC) e a avaliação 
interpares - e devem servir também 
para a formação de novos especialis
tas. Contudo, o seu desenvolvimento, 
disseminação e implementação devem 
ser feitos de forma apropriada , pois a 

sua simples existência não é suficiente 
para a melhoria automática da prática 
clínica. É necessária uma estratégia es
pecífica. 
A atitude dos médicos perante a exis
tência e utilização de guiclelines é va
riável. Alguns não estão puramente 
interessados. Outros ouviram falar dis
so mas falta- lhes tempo ou energia pa
ra adaptar as suas atitudes. Outros, 
ainda, gostariam de mudar mas encon
tram problemas que os impedem de 
avançar. Na elaboração de guiclelines, 
estas diferenças devem ser tidas em 
conta. 

"The development of practice guiclelines 
may be an important step in assuring 
quality in general practice care. However, 
it is imJJortant to keep an open minei at all 
times in clealing with conflicting anel pos
sible unfavourable information. Guicleli
nes are never more than a summary of 
the best infomwtion available at a speci-

0 .............. .............. 
eonsenso para a 
prátiea elíniN é 
essmei.t JUI política 
de melhoria de 
qualidade na medieina 
geral e famUiar. 
Jls guidelines oferecem 
a base dos próximos 
passos no processo 
de melhoria contínua 
da qualidade 

fie moment, anel this information may ra
piclly become obsolete." 

Richard Grol ( 1991) 

As guidelines visam sobretudo poten
cializar a qualidade da prática clínica. 
Servindo como orientação, levam a 
uma melhor prescrição e racionaliza
ção dos recursos. Desta forma de 
aprendizagem obter-se-á uma infor
maÇão isenta que permite manter uma 
actualização constante de conheci
mentos e dos procedimentos nos do
mínios da prevenção, do diagnóstico e 
da terapêutica em determinadas pato
logias, tendo sempre por base os prin
cípios da M~dicina Baseada na Evi
dência (MBE) . 
Em 1992, o lnstitute of Medicine defi
niu guidelines como "recomendações 
desenvolvidas sistematicamente para 
assistir o clínico e o ' paciente acerca 
dos cuidados de saúde apropriados pa
ra situações clínicas específicas". 
A utilização de recomendações tera
pêuticas tem como objectivos princi
pais: 

adequar as terapêuticas e prescri
ções medicamentosas ao estado ac
tual dos conhecimentos da patolo
gia e da terapêutica, tendo em con
ta os ensaios clínicos e epidemioló
gicos cientificamente válidos (MBE); 

- contribuir para a racionalização da 
prescrição, tendo como preocupa
ção a redução de interacções medi
camentosas indesejáve is ou dos 
efeitos secundários através de um 
melhor conhecimento dos fármacos 
e da patologia envolvida. 

- · Quais as vantagens destes docu
mentos de consenso? 

REVISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS - JUL/AGO 1999 - 35 



permitem actuações baseadas em 
provas científicas; 

- são material de aprendizagem; 
garantem uniformidade de critérios 
de actuação; 

- permitem a utilização racional de 
meios complementares de diagnós
tico e/ou de terapêutica; 

- possibilitam a adopção de políticas 
oficiais de actuação; 
constituem um dos mais eficazes ar
gumentos de defesa em casos de 
acusação por negligência ou má
-prática, quando correctamente 
utilizados. 

As guidelines devem possuir determi
nados atributos: 
- da utilização de guidelines devem re 

sultar ganhos em saúde e, portanto, 
devem ter validade/evidência cien
tífica. Muitos factores influenciam 
o atingimento ou não deste objecti
vo: a revisão exaustiva da literatu-.............. .......... ,.. 
,.,.. pa&, ...... 
eo111 o earáeter 
naeional ou loeaf 
ou eo111 a natureza 
dos objeetivos que 
se pretenclem atingir. 
Daí que se encontrem 
diferenças substanciais 
na metodologia 
utilizada nos Países 
Baixos, no Reino 
Unido ou nos EUJI 

ra, a consulta de estudos em que a 
metodologia da MBE foi utilizada, a 
integração de peritos no grupo de 
trabalho, etc. ; 
partindo dos mesmos pressupostos e 
da mesma situação de base, dois 
grupos de peritos devem chegar a 
recomendações semelhantes - re
produtibilidade. Além disso, dois 
profissionais diferentes no terreno, 
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aplicarão essas recomendações do 
mesmo modo, sem diferenças subs
tanciais de interpretação e actua
ção - segurança. 

- o problema tratado deverá ser de 
importância suficiente na prática 
do profissional e as recomendações 
aplicáveis às populações a que se 
destinam - relevância clínica; caso 
sejam previsíveis diferenças no 
exercício da prática diária, estas de
verão ficar explícitas, bem como as 
eventuais diferenças de actuação 
para cada caso - aplicabilidade; 

- devem considerar a diversidade de 
situações em que o problema pode 
surgir na prática clínica e de prefe
rência prever gradações de gravida
de e especificidade, escalonando as 
recomendações de acordo com as 
diferenças existentes - compreensi
vidade. e especificidade; 
devem estar previstas as excepções, 
casos particulares , co-morbilidade, 
etc. - flexibilidade clínica; 
as recomendações não devem dei
xar qualquer dúvida sobre o seu sig
nificado - clareza; 

- o facto de ter sido considerada toda 
a documentação disponível é um 
factor obviamente importante para 
o seu êxito - uso exaustivo de docu
mentação; 

- as guidelines deverão ser submetidas 
a revisões periódicas, dependendo 
esta periodicidade do seu tema, do 
seu carácter (nacional, local) e do 
resultado da avaliação a que foram 
sujeitas. É consensual a importân
cia da participação dos utilizadores 
nessas revisões. 

São habitualmente considerados dois 
tipos de guidelines: 
- centralizadas ou nacionais- com le

gitimidade nacional, são elaboradas 
por um grupo de peritos experimen
tados com base na análise de litera
tura e na experiência clínica. De 
base científica mais alargada, per
mitem uma maior uniformidade na 
actuação clínica e são importantes 
instrumentos de FMC e dos progra
mas de Avaliação da Qualidade. 
Apresentam, contudo, uma maior 

probabilidade de rejeição pelos pro
fissionais no terreno (recomenda
ções elaboradas por entidade exter
na e distante, diminuta sensação de 
"pertença"), são morosas na sua 
realização e não estão adaptadas a 
necessidades ·locais específicas. 

- descentralizadas ou locais - têm ca
rácter e aplicação local, por exem
plo, com base num centro de saúde 
ou num grupo de clínicos. Apresen
tam-se como um processo educati
vo para os participantes, permitin
do um maior envolvimento dos uti
lizadores e boas perspectivas de 
ace itação (nomeadamente , pe 
sensação de "pertença" que acarre
tam); no entanto, são, geralmente, 
uma tarefa difícil para o clínico ge
ral médio. Podem ser produzidas 
guidelines inaceitáveis, legitimando 
processos e práticas obsoletas e di
ferentes na mesma região, distrito, 
centro de saúde, etc. 

O ideal será uma abordagem mista, 
devendo as guidelines ser desenvolvi
das em diferentes níveis: a elaboração 
de recomendações nacionais deverá 
ser seguida de uma adaptação local, 
com participação dos profissionais, no 
sentido de aumentar o rigor científico, 
a uniformidade de actuação, a adesão 
dos utilizadores, a adequação às neces
sidades locais e o seu papel educativo 
Não é objectivo deste artigo descreve 
exaustivamente os métodos de elabo
ração de guidelines, pelo que remete
mos o leitor mais interessado para bib
liografia específica. Os métodos va
riam bastante de país para país, de 
acordo com o carácter nacional ou lo
cal ou com a natureza dos objectivos 
que se pretendem atingir. Daí que se 
encontrem diferenças substanciais na 
metodologia utilizada nos Países Bai
xos, no Reino Unido ou nos EUA. 
Na elaboração de guidelines são utili
zados diversos métodos, de que se des
tacam uma revisão bibliográfica exaus
tiva, a discussão inter-pares, as auto
auditorias, os círculos de qualidade, as 
conferências de consenso, os inquéri
tos/questionários (a amostras do gru
po -alvo), as entrev istas de grupo 



(idem), os procedimentos estruturados 
e os procedimentos do tipo delphi. 
As organizações profissionais assumem 
uma importância primordial neste 
processo. Nos Países Baixos, por exem
plo, o Dutch College of General Prac
titioners tem desde 1989 apresentado 
guidelines para os cuidados primários, 
que constituem uma referência para os 
profissionais de todo o mundo. 
Para que as guidelines sejam um ins
trumento útil para os clínicos e para a 
melhoria da qualidade dos cuidados 
prestados ao cidadão, torna-se funda
mental que outros parceiros sejam en-

lvidos na sua elaboração: os pacien
tes, associações de consumidores, or
ganizações não governamentais liga
das a determinadas patologias, etc. As 
entidades financiadoras (ex.: Compa
nhias de Seguros) ou reguladoras (ex.: 
Agências de Acompanhamento) de
verão ter uma palavra a dizer no pro
cesso. 
Na sua formatação há quer ter todo o 
cuidado para que as mesmas sejam cla
ras, didácticas e atractivas. Não po
.dem ser documentos monótonos, e a 
utilização de fluxogramas, organigra
mas e logaritmos de decisão contri
buem em muito para esse desiderato. 
A implementação das guidelines con
siste na apresentação da recomenda
ção de consenso ao grupo-alvo. O pro

de implementação deverá ser 
ado desde início, aquando dos 

preparativos para a sua elaboração. 
Por vezes, é necessário prolongá-lo por 
um largo período de tempo, pois a ade
são dos clínicos não se atinge com a 
mera publicação em revista científica, 
ou através da distribuição por uma or
ganização profissional ou pela admi
nistração. 
A forma e os procedimentos utilizados 
na sua apresentação são um dos aspec
tos fulcrais para o seu êxito (nomeada
mente o atingimento dos objectivos 
específicos da guicleline e a obtenção de 
ganhos em saúde). 
A disseminação das guiclelines deverá 
seguir uma estratégia cuidada de im
plementação em relação aos clínicos 
(sobretudo quando desenvolvidas a ní
vel central) : cursos, encontros inter-

C.GOMES, J.P. SANCHEZ, M .J .RIBAS 

}I~ 
fiu guüJelines eonsiste 
na apresentclfão 
da reeomendação 
de consenso ao 
grupo-alvo. 
O processo de 
implementação 
deverá ser delineado 
desde início, aquando 
dos preparativos para 
a sua elaboração 

pares para discussão, redes informati
zadas interactivas, etc .. 
Tornam-se muitas vezes necessários 
programas de.implementação, por ve
zes de execução difícil e morosa. Há 
necessidade de adaptar o programa a 
grupos específicos, tendo em conta as 
condições em que estes exercem a sua 
actividade, a experiência clínica, etc .. 
Deverão ser também utilizados os mass 
media para informação aos pacientes, 
em linguagem apropriada. 
São frequentes os obstáculos à imple
mentação de guiclelines que são, funda
mentalmente, de dois tipos: 
- barreiras internas: fa lta de validade, 

fa lta de reprodutibilidade, falta de 
segurança, fa lta de representativi
dade, inadaptabilidade clínica, in
flexibilidade clínica, ambig~idade e 
insuficiência de documentação; 

- barreiras externas: problemas de 
distribuição, disseminação ou im
plementação (disseminação defi
ciente, inadequada apresentação, 
formato ou linguagem) ; resistência 
do utilizador às guiclelines (desco
nhecimento da sua importância pa
ra a prática clínica, fa lta de sensa
ção de "pertença", guidelines senti
das como inúteis ou irrelevantes, 
guidelines sentidas como impraticá
veis, fa lta de incentivos - satisfação 
profissional, finance ira, etc.). As 
guiclelines podem ainda ser ignora
das, consideradas como implicando 
trabalho extra sem recompensa, 

sentidas como limitação à autono
mia do médico ou como factor de 
risco de auditorias externas ou de 
aumento de litígio. 

Muitas questões permanecem sobre a 
sua aplicabilidade. As recomendações 
ajudam-nos a resolver os problemas da 
prática clínica diária? Passaremos a es 
tar esclarecidos quanto às decisões que 
devemos tomar? São compatíveis com 
as normas existentes e os valores ad
quiridos pela nossa prática clínica? 
Provocarão alterações nos nossos há
bitos e rotinas diárias? Provocarão 
conflitos de interesse entre as expecta
tivas dos doentes e os seus médicos 
assistentes? Como aceitá-las e adoptá
-las no nosso dia a dia? 
A realização de guiclelines, ao propor
cionar uma actualização de conheci
mentos, técnicas e atitudes, insere-se 
no processo de FMC do clínico e pro
move uma discussão científica exausti
va até à obtenção de consensos inter
pares. Ao serem uma base de discus
são, podem também ser um pilar de ra
ciocínio em relação à investigação, 
orientação, tratamento e prevenção 
das várias áreas clínicas, levando glo
balmente a uma melhoria na qualida
de do acto médico. 
"Em medicina, algures entre o pessimismo 
e o desencorajamento resultantes ela de
sordem no sistema de cuidados de saúde e 
elo seu custo exagerado, existe uma sub
corrente de optimismo, quase ultrajante, 
sobre o futuro do tratamento da doença, 
se pudermos continuar a aprender." 

Lewis Thomas (1979) 

.Médicos de rà mília 

[I] Neste conceito incluem-se vários ti
pos de documentos, como guidelines, guias, 
recomendações/orientações de diagnóstico 
e de terapêutica, formulários, etc .. Cada 
u.m deles tem as suas particularidades. Para 
simplificação o termo que será empregue 
no texto é o de guidelines . 
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O 25 de Abril 
da Ordem dos Médicos 

Jornal de Notícias convi
dou a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-

----• dicos para participar na 
Revista JN comemorativa do 25 de 
Abril. De imediato acedemos, honrados 
com a lembrança e o privilégio, ainda 
que saibamos que seria escassa a possibi
lidade de informar os leitores do que foi 
a História da Ordem dos Médicos nos 
últimos 25 anos. 
Haveria, pois, que identificar o Marco 
Histórico que definiu a refundação da 
Ordem dos Médicos, só possível porque 
o 25 de Abril permitiu o pleno exercício 
da Liberdade e das Liberdades de Ex
pressão e Associação. Aquele momento 
foi, sem margem para dúvida, a publica
ção do Decreto-Lei 282/77, o Estatuto 
da Ordem dos Médicos. Com este en
cerra-se -um período conturbado que, à 
semelhança do que submergiu o País, 
pretendia subjugar, de novo, os portu
gueses (médicos ou não) a espartilhos 
oprimentes. Iniciava-se, assim, o Man
dato de Independência da Ordem dos 
Médicos face aos Governos e aos Parti
dos Políticos e outras associações de 
Doutrinação. O Estado passava pois a 
reconhecer a Ordem dos Médicos como 
Associação de Interesse Público dele
gando-lhe os Poderes e as Funções que 
não poderia exercer directamente e que 
fazem da Ordem dos Médicos a institui
ção que obrigatoriamente representa to
dos os médicos e que representa o Esta
do na promoção da Saúde e da Medici
na. É por isso que, estatutariamente, a 
Ordem dos Médicos _possui as seguintes 
competências específicas: 
- a definição do estatuto jurídico que 

habilita alguém a exercer medicina. 
- a definição das regras de Ética e De

ontologia que devem orientar a ac
ção dos médicos em relação aos doen
tes e entre si. 
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- o exercício do Poder Disciplinar in
ter-pares destinado a punir as acções 
e omissões que contrariem os regula
mentos da Ordem dos Médicos. 

- a verificação da qualidade técnica da 
Medicina e das condições do seu 
exercício. 

- a definição das especialidades médi
cas e dos respectivos conteúdos cur
riculares, bem como das normas a 
que devem obedecer os internatos 
médico~ para que sejam tecnicamen
te válidos. 

- a creditação profissional através da 
atribuição do Título de Especialista. 

Porque o exercício destes direitos e de
veres releva para a qualidade do exercí
cio da Medicina, a Ordem dos Médicos 
é, em essência, uma Instituição Para a 
Cidadania a que todos os cidadãos po
dem recorrer. Apesar disto, os médicos 
foram-se habituando a constantes tenta
tivas (algumas das quais coroadas de êxi
to) de usurpação das funções que o Esta
do, por vontade própria, delegou na sua 
O rdem representativa, com evidente de
terioração da Relação Médico/Doente. 
Neste contexto, a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos tem como 
objectivo estratégico a recuperação da 
dignidade dos Médicos e da confiança 
dos doentes nos serviços de saúde, en
quanto entidades colectivas e nos médi
cos individualmente. 
Importa, para isso, recuperar competên
cias perdidas e obter dos poderes políti
cos a legislação que permita a punição 
eficaz do exercício ilegal da medicina e 
que defina a· acção e a decisão médicas 
como os topos da pirâmide hierárquica 
nas equipas de saúde. Só assim será pos
sível eliminar o curandeirismo, a irres
ponsabilidade e a multidisciplinaridade 
politicamente correcta, que apenas ser
ve para diluir responsabilidades. 

Importa ainda que a Ordem dos Médi
cos possa investigar as situações de erro 
ou negligência decorrentes de desempe
nhos individuais ou das condições defi
citárias em que os médicos exercem as 
suas funções, sobretudo nas instituiçõ 
públicas de saúde. Só assim os portugue
ses poderão compreender os anacronis
mos do sistema e responsabilizar politi
camente os seus sustentáculos. 
É ainda imperioso que a Ordem dos Mé
dicos se reintegre na Sociedade Civil. 
Neste sentido é nossa ambição recolocar 
os Médicos e a sua O rdem no Centro 
Sociológico da Região Norte, através de 
uma relação mutuamente responsabili
zante com órgãos de comunicação social 
e através da cooperação activa com as 
outras Ordens profissionais que inte
gram o Conselho Nacional das Profis
sões Liberais. Para além desta vontade 
ideológica, existem as estruturas físicas 
(a Casa do Médico) que permitirão aos 
Médicos, através da sua Ordem, partici
par, com plenos direitos, nas comemora
ções que engrandecerão a cidade d 
Porto como Capital Europeia da Cultura. 
A concretizarão destes objectivos é, para 
a equipa que dirige os destinos da Sec
ção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, bem mais importante que o 
mandato que transitoriamente desem
penha e equivale, para nós, ao cumpri
mento do 25 de Abril da O rdem dos 
Médicos, ou eja, ao cumprimento do 
nosso Estatuto. 
Assim sejamos entendidos e apoiados 
pelos portugueses e pelos médicos da re
gião norte que orgulhosamente repre
sentamos. 

'Presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 



, 
As Questões Eticas 

nos Cuidados de Saúde. 
Deliberação do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

E
m Dezembro ~e 1998, o Conselho 
Nacional de Etica e Deontologia 
Médicas da O rdem dos Médicos 

(CNEDM) emitiu um texto, amplamente 
divulgado pela comunicação social, de
signado por "As Questões Éticas nos C ui
dados de Saúde", acompanhado por um 
ofício de apresentação do então Presi
dente da Ordem dos Médicos, datado de 
17 de Dezembro, em que se usavam ex
pressões interrogativas tais como "quan
do se põem em prática comportamentos 
ditos grevistas, em cima da hora, com o 
doente no bloco operatório" e "quando 
se realizam campanhas chamadas de pro
filaxia ou despistagem e os doentes são 
tratados como gado". 
Perante o teor do referido texto, o CRN 
e o Conselho Nacional Executivo da O r
dem dos Méd icos, através do seu Presi
dente, solicitaram aos colegas inscritos 
na Secção Regional elo Norte, (Drs. Má
rio Cae tano Pereira, António Castro Ri 
beiro e António Rocha e Melo), e que in
tegravam aquele Conselho, que apresen
tassem as provas documentais que funda
mentavam a utilização das expressões 
acima citadas. Visto que aquela solicita
ção não foi correspondida, o CRN deli
berou solicitar a abertura de processo dis
ciplinar, por violação ele vá rios preceitos 
constantes dos regulamentos e estatutos 
da Ordem dos Médicos. 
Este processo disciplinar foi arquivado, 
ou seja, amnistiado, atendendo ao dis
posto no artigo 7º, alíneas c) e c!) da Lei 
nº 29/99 de 12 de Maio (Lei da Amnis
tia) , segundo despacho de arquivamento 
do Conselho Disciplinar Regional de 1 de 
Junho de 1999. 
Após a leitura dos elementos constantes 
do referido processo, formalmente solici
tado ao Conselho Disciplinar Regional, o 
C RN decidiu tomar a seguinte delibera
ção: 

- O CRN decide proceder nos mesmos 
termos em que foi divulgado o texto 
de reflexão do extin to CNEDM, ou 
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seja, publicar es ta del iberação no Bo
let im Informativo da Secção Regio
nal do Norte, que será enviado a to
dos os médicos inscritos nes ta Sec
ção. 

2 - O CRN regista com satisfação que os 
citados colegas, apesar de se terem re
cusado a responder individualmente 
ao CRN por integrarem um órgão co
legial, não invocaram o mesmo esta
tuto quando questionados pelo Con
selho Disciplinar; o facto da resposta 
solicitada pelo CRN ter sido enviada 
ao Conselho Disciplinar, e subscrita 
colectivamente pelos três colegas in
quiridos, revela, como seria de espe
rar, um conhecimento profundo das 
implicações discip lin ares do não 
cumprimento dos Estatutos da Or
dem dos Médicos. 

3 - O CRN regista ainda com sat isfa
ção que aqueles colegas ape lidem o 
documento que elaboraram como um 
texto de reflexão e não como um pa
recer; na verdade, como o Conselho 
Nacional Executivo (CNE) da Or
dem dos Médicos não havia solici: 
taclo qualquer parecer àquele órgão 
consultivo (dependente do CNE, 
como muito bem afirmam aqueles 
colegas) , se aquele texto fosse classi
ficado como ta l, estaríamos peran
te uma situação semelhante à da 
quadratura do círcu lo, ou seja, a exis
tência de um parecer elaborado, sem 
que o mesmo tivesse sido pedido pelo 
órgão competente para o pedir, ou 
seja, pelo CNE da O rdem dos Mé
dicos. 

4 - O CRN lamenta que os colegas Mário 
Caetano Pereira, António Castro Ri 
beiro e A ntónio Rocha e Melo não 
tenham entendido a pretensão do 
CRN quando solicitaram a apresen
tação de provas documentais que 
substanciassem as expressões acima 
citadas. Na verdade, o CRN estava 
firmemente convencido que aquelas 
afirmações eram fundamentadas. 

Afinal não era assim visto que, como 
dizem aqueles colegas, o documento 
que elaboraram fazi a apenas "consi
derações genéricas enfatizadas por 
uma ou outra fo rça de expressão"· 
percebe-se, ass im , que, por exempl 
a expressão "tratar os doentes como 
gado" não pretendia equiparar a 
actividade de médico à de vaqueiro. 
Mas a resposta dos Drs. Mário Caeta
no Pereira, António Castro Ribeiro e 
António Rocha e Melo, enviada ao 
Conselho Disciplinar, encerra a ques
tão, ao perguntarem-se: "porquê pro
vas documentais", por que razão "um 
texto de reflexão do CNEDM neces
sitaria de apoiar-se em quaisquer pro
vas documentais" e por que razão "o 
que se conhece por ser notório não 
podia ser genericamente referido, co
mo foi, sem prova documental". Não 
fora a justificação prévia àcerca do 
conteúdo genérico do "texto de refle
xão" que aqueles colegas elaboraram 
e o assumir , formalmente, que não 
são necessárias provas documentais 
para a elaboração de re fl exões de na 
tureza ética, poderia supôr-se que es 
távamos perante um insulto delibera
do e genérico a todos os médicos, cu
ja motivação seria enigmática e gra
tuita, não obstante a sua coincidên
cia ten1poral com uma greve médica 
e com a cessação de funções dos ór
gãos delibera ti vos da Ordem dos Mé
dicos. 

5 - O CRN considera-se, ass im , perfeita
mente esclarecido, pelo alcance do 
despacho de arqu ivamento do pro
cesso disciplinar instaurado àqueles 
colegas, fundamentado, em _exclusi
vo, na Lei da Amnistia, e aproveita 
para agradecer publicame nte ao 
Conselho Disciplinar Regional o fac
to de, através da sua intervenção, ter 
perm itido obter as respostas, até en
tão recusadas, dos colegas Mário 
Caetano Pereira, António Castro Ri
beiro e António Rocha e Melo. 



F.ORUM 

Acordão sobre suspensão 
Conselho Disciplinar Regional do Norte 

abr igo do disposto no art.- 42.º 
o Estatuto Disc iplinar dos 
éd icos, aprovado pelo Decreto

Lei n.º 217/94, de 20 de Agosto, promo
va-se a publicação na Revista da Ordem 
dos Médicos da pena aplicada no pre
sente processo, com o seguin te texto: 
"Maria José Cardoso , Preside nte do 

lho Disciplinar Regional do Norte 
O rdem dos Médicos, ao ab rigo do artº 

42º do Decreto-Lei n.º 217/94, de 20 de 

Agosto, faz saber que, por deliberação do 
Conse lho Discipli nar Regional do Norte 
de I de Junho de 1999, transitada em jul
gado e proferida nos autos do processo 
disciplinar n.º' 23/98, em que era arguido 
o Senhor Dr. Ad riano dos Santos Reis, 
portador da Céd ul a Profissional n.º 
8660/P2552, fo i o mesmo condenado na 
pena disciplinar de quaren ta e cinco dias 
de suspensão, por se ter conside rado 
provado ter emitido um Boletim de 

Inspecção Normal para efeitos de reno
vação de Carta de Condução e respecti
vo Atestado Médico, a pedido de uma 
Escola de Condução e se m que para ta l 
tenha observado o ca ndidato aos mes
mos, o que constitui violação dos artºs 
n9 s I2, 28 e 75 do Código Deontológico 
da Ordem dos Médicos". 

A Presidente do Conselho Disciplinar, 
Ora. Maria José Cardoso 

Informação Fiscal 
Sisa 

A tabela simplificada das taxas do impos
to municipal de sisa, em vigor desde 1 de 
Janeiro de 1999, é a seguinte: 

Valor sobre que incide a SISA Taxa 
(em contos) (%) 

tiadas as infracções de contra-ordenações 
fiscais (coimas) cujo limite não ultrapasse 
SOO contos no caso de dolo e de 1000 
contos em caso de negligência, desde que 
praticadas até 25 de Março de 1999. 

Parcela 
a abater 

IRS 
Despesas de 

educação 

dicos que exerçám actividade indepen
dente ("recibos verdes"), quando devidos, 
devem ser efectuados até 20 de Outubro e 
20 de Dezembro de 1999, respectiva
mente. 

Contribuição autárquica 

-Até 11 .170 
> 11 .170 até 15.300 

o 
5 558.500$00 

São aceites como 
despesas de educação 
os encargos com a 
frequência de ensino 
de línguas, teatro, 
música, canto e ou
tros, desde que esses 

A 2ª prestação da contribuição autárqui
ca deve ser paga até ao dia 30 de Setem
bro de 1999. 

·-

> 15.300 . 20.400 11 1.479.500$00 
> 20.400 . 25.500 18 2.904.500$00 
> 25.500 " 30.900 26 4.944.500$00 
> 30.900 Taxa única de 1 O% 

As pessoas que adquiram imóveis para ha
bitação própria e permanente ou para ar
rendamento com rendas condicionadas, 
podem requerer a isenção que se mostrar 
devida, no prazo de 90 dias a contar da 
celebração da respectiva escri tura. 

Imposto municipal 
sobre veículos 

Os veículos que utilizem dois tipos de 
combustível, como sejam a gasolina e o 
gás de petróleo liquefeito (GPL) são tri-
butados pela taxa mais elevada, ou seja, a 
correspondente à "Gasolina". 

Lei da amnistia 

Com a publicação e entrada em vigor da 
Le i nº 29/99, de 12 de Maio, foram amnis-

estabelecimentos e stejam integrados no 
de Educação ou reco
do fins análogos pelos 
entes. 

Sistema Nacional 
nhecidos como ten 
ministérios compet 
A integração eles ses estabelecimentos 

reconhecimento como 
, deve constar de uma 
a, sob pena de não po
em sede de IRS. 

no SNE ou o seu 
tendo fins análogos 
certificação express 
derem ser abatidas 

Pagam ent os por conta 

Os 2º e 3º pagame ntos por conta dos mé-

Se o prazo aludido não for cumprido, a 
isenção apenas será considerada no ano 
seguinte ao da entrega do pedido de isen
ção, sendo, consequentemente, o sujeito 
passivo obrigado a pagar contribuição do 
período anterior. 
Q uaisquer outros esclarecimentos sobre 
matéria fiscal poderão ser pres tados atra
vés da Consultaria Fiscal da O rdem dos 
Médicos , todas as 3as feiras, das 10 às 13 
horas e às s~ fe iras , das 18:30 às 20:30 
horas, na Avenida Almirante Gago Cou
tinho, 15 1, em Lisboa. 
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PRÉMIOS SOPEAM 

Galardões de 1998 atribuídos 
a escritores e artistas médicos 

N 
o passado dia 15 de Atribuída à obra "Quem me dá 
Maio, pelas 11:00 ho- Asas", da autoria do colega José 
ras, realizou-se na se- Carlos Pacheco Palha. 
de da Ordem dos Mé- Prémio Revelação (Poesia) -

dicos, em Lisboa, a Sessão Solene Atribuído à obra "Por atalhos e 
da Entrega dos prémios literários e foi-se" , do colega Pedro Serrano. 
artísticos da Sociedade Portugue- Menção Honrosa (Revelação 
sa de Escritores e Artistas Médicos, Poesia) - Atribuída à obra 
relativos ao ano de 1998. dias", da autoria da estudante 
A mesa que presidiu à sessão foi Medicina Patrícia Isabel Matthioli 
constituída pelo Bastonário, Dr. Pereira. 
José Gem1ano de Sousa, pelo Dr. Prémio Marcelino Mesquita 
Hernâni Pinharanda, em represen- (Teatro) -Não atribuído. 
tação do Presidente da Secção Re- O Bastonário no uso du palavra, na cerimónia de entrega de prémios Prémio Revelação (Teatro) , 
gional do Sul e pelo Dr. Carlos Vieira tem sido esculpida por vários escultores. Não atribuído. 
Reis, Presidente da Sociedade Portugue- Ambos os palestrantes foram muito Após a entrega destes prémios a Pre-si-
sa dos Escritores e Artistas Médicos. aplaudidos, pela forma clara, didáctica e dente do Júri de Escultura, Drª Leonor 
Após a abertura da sessão, o Presidente criativa com . que construiram os seus Duarte, da Direcção da SOPEAM, pro-
da SOPEAM proferiu breves palavras de textos. cedeu à leitura da acta de decisão do júri 
agradecimento à Ordem dos Médicos, Procedeu-se então à entrega dos Pré- nomeado e constituído para além da sua 
enaltecendo a prestimosa colaboração e mios, tendo o Presidente do júri dos Pré- presidente pelo Prof. Dr. José Cam10na 
apoio que sempre lhe tem sido dada e so- mios António Patrício (Poesia), Marce- e pelo Prof. Escultor António Trindade. 
licitou ao seu Bastonário a continuação lino Mesquita (Teatro) e Revelação Prémio Celestino Gomes (Escultura) -
e possível melhoramento desse apoio, ao (Poesia e Teatro) , Dr. Fernando Matos Atribuído à obra "Abraço", da autoria 
mesmo tempo que se disponibilizou, em Rodrigues, da Direcção da SOPEAM, do colega António Rafael Passarinho. 
seu nome pessoal e da Sociedade a que procedido à leitura da acta da decisão do 
preside, a colaborar em todas as inter- júri, que para além dele era constituído 
venções culturais que a Ordem dos Mé- pelo Dr. Amadeu Teles Marques, em re-
dicos pretenda pôr em prática, nomea- presentação da Associação dos Escrito-
damente em se responsabilizar por uma res Juristas e pelo Dr. Mário Máximo, 
secção cultural no Boletim da Ordem. Consultor na área da poesia da Editora 
Logo de seguida, foi proferida uma breve Huguin. Após o conhecimento dos pre-
palestra sobre poesia, focando os vários miados e cada um de sua vez, foram 
olhares que sobre ela se podem ter, as abertos pelo Bastonário os envelopes 
motivações de quem a escreve, colocan- selados dos pseudónimos premiados, fi -
do ainda várias interrogações sobre de- cando então a saber-se a quem corres-
terminações genéticas que possa haver pondiam. A decisão do júri foi a se-
sobre o acto da sua escrita. Esta palestra guinte: 
esteve a cargo de um membro da 
SOPEAM, a poetisa Drª . Maria Ofélia 
Bomba, que terminou a sua intervenção 
com a leitura dum poema seu, inédito. 
Tomou a palavra, em seguida, o Prof. 
Dr. Rolando Moisão, também membro 
da SOPEAM e escritor, tendo proferido 
uma palestra sobre a arte da escultura, 
centralizando a sua intervenção na figu
ra de Salomé e nas várias formas como 
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Prémio António Patrício (Poesia) -
Atribuído à obra "Jardins Imperfeitos", 
da autoria da colega Maria Sameiro Bar-
roso. 
Primeira Menção honrosa (Poesia) -
Atribuída à obra "Mágoas de solidão e 
desassossego", da autoria do colega Joa
quim Manuel Pinto Serra. 
Segunda Menção Honrosa (Poesia) -

Usou então da palavra o Bastonário, que 
teceu elogios aos palestrantes, fe licit 
vivamente os premiados e assegurou que 
a Ordem dos Médicos estaria sempre ao 
lado da cultura e tudo faria para que esta 
importante faceta dos médicos se desen
volvesse cada vez mais, em inteira liber
dade e com o apoio possível da Ordem. 
Deixou palavras de esperança numa sã e · 
aberta colaboração com a SOPEAM. 
Os troféus Serpis atribuídos aos premia
dos, tiveram o gentil patrocínio da Edi
tora Gazela - Artes Gráficas, representa
da nesta sessão pelo seu administrador 
Sr. Carlos Alves. 
Após o encerramento da sessão, proce
deu-se à inauguração de uma exposição 
de fotografia do colega Carlos Maia 
Teixeira, sobre o Vietname. 
Esta realização da SOPEAM terminou 
no restaurante da Ordem dos Médicos, 
com um almoço de confra ternização. 


