


ENTREVISTA Com o professor Carlos Ribeiro. 
A poucos meses dos eleições poro Bastonário, 
o que não concorre, o professor Carlos Ribeiro 
foz um balanço exaustivo do mandato que 
cumpriu à frente do Ordem dos Médicos. É um 
grande documento onde são analisados em 
pormenor todos os actuais problemas do elos
se e sõo apontados linhos que permitem com
preender o futuro . 0 

RECOMENDAÇDES TERAPIUTICAS Foi 
apresentado o primeiro resultado dos traba
lhos dirigidos pelo professor Luz Rodrigues. 
Respeito à Prevenção Secundário do Acidente 
Vascular Cerebral. A reportagem e respectivos 
depoimentos do acto de apresentação do Iro
bolho focam o importância do evento. m 
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CR~DITOS É mais um posso decisivo poro cla
rificar o conturbado área do formação. Publi
cação no íntegro do novo Sistema de Credito
ção de Eventos de Acções de Formação. 1111 

POl~MICA Em resposta o um artigo de Barros 
Veloso publicado em dois números do revisto do 
Ordem (Janeiro e Fevereiro) os médicos Arman
do Brito e Sá e Rui Pombal fazem uma análise 
às opiniões de Barros Veloso. m 

OPINIAO António Voz Carneiro e Cristina 
Sampaio escrevem sobre o medicino baseado 
no evidência, um novo conceito do prático 
médico. m 

CNE No suo reunião de ll de Julho, o Conse
lho Nocional Executivo tomou uma posição fir
me sobre os 86 processos enviados pelo Inspec
ção Geral de Saúde ao Ministério poro proce
dimento disciplinar. A Ordem não encontrou 
qualquer matéria i_ncriminolório em 82 dos 86 
processos! EiiJ 

CUlTURA O Impulso Alegórico e o Expo
sição de José Alberto Roto no Ordem dos 
Médicos . m 
NOTICIAS Protocolo com Borcloys Bonk. 
Tronco Comum nos Especialidades Terapêuti
cos. Comunicado sobre o Hospital de Setúbal. 
Eventos, etc. EEJ 
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A sete meses do final do seu mandato tornou pública a 
decisão de não se recandidatar. Porquê? 
Mais uma vez fui atempado e claro nas minhas decisões. 
Assumi perante os médicos a obrigação de cumprir um programa 
de actuação na Ordem dos Médicos durante 3 anos. Cumprirei . 
Nunca persegui o poder nem fu i afastado dele. 
Na minha vida actuei sempre por objectivos concretos dese
nhados em função do espaço, do tempo e do modo que se me 
ofereceu. Nesta altura do meu trajecto curricular, quaisquer que 
sejam os poisos da minha errôncia, a minha filosofia de vida não 
necessita de revisão. 

Há quem possa ver nessa decisão menos empenho ou 
satura~ão. Foi isso que aconteceu? 
O empenho pode medir-se pela obra que aí fica . Sei que num 
universo seduzido pelo "slogan" vazio mas estridente, é difícil 
encontrar espaço e forma de fazer passar as grandes mensagens, 
as que representam pilares de estruturas fortes com capacidade 
de se perfilarem e definirem o futuro . 
Saturado não estou. Apesar dos prejuízos económicos, dos tem
pos retirados à fam ília, aos amigos e aos "hobbies" e do "stress" 
pessoal, profissional e social de que fui vítima, considero que foi 
um período gratificante e curioso da minha vida. 

Com esse anúncio a Ordem dos Médicos não ficou fragi
lizada? 
As Instituições são tanto mais frágeis quanto mais dependerem de 
personalidades isoladas ou de "lobbies" organizados. Não é o 
caso. A transparência nas minhas actuações sem tabus, sem fin
tas, sem "slogans" permite a discussão séria e profunda dos pro
gramas de futuros candidatos. Com a minha decisão, a 7 meses 
do fim do mandato, criei condições para gerir a Ordem dos 
Médicos a tempo inteiro sem preocupações eleitorais e ainda 
para que surgissem projectos diversificados, subscritos por 
Colegas, que possam encarnar a maioria das opções possíveis. 

E V I S T I 

São públicas as divergências do Bastonário com alguns 
elementos dos Conselhos Regionais. Que razões deter
minaram esse afastamento? 
As minhas divergências situam-se única e exclusivamente com 
alguns elementos do Conselho Regional do Sul. 
As razões são públicas como diz, motivaram uma tomada de 
posição através dum comunicado que foi publicado na Revista da 
Ordem dos Médicos. 

É verdade que é um Bastonário presidencialista, que liga 
pouco aos Conselhos Regionais? 
E falso que seja um Bastonário presidencialista. As gestões que realizei 
noutros locais são penhor da minha actuação democrática e de procura 
de consensos. Não admao todavia imobilizações daadas por minorias ... 

Uma crítica que lhe tem sido dirigida por alguns médicos é a 
de que esteve muito tempo aliado à Ora. Maria de Belém. O 
que esperava ganhar com uma rela~ão tão próxima entre a 
Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde? 
Nunca fui nem serei aliado do poder. 
Procurei encontrar uma forma civilizada, pragmática e consensual 
para resolver os grandes problemas que afl igem o Sistema Na
cional de Saúde. Propusemos até um pacto para a Saúde aos par
tidos políticos com assento na Assembleia da República . A Se
nhora Ora. Maria de Belém teve condições para desenhar um 
programa para a saúde de desenrolamento a curto, médico e 
longo prazo. Não quis ou não teve força política para o realizar. 
Lamentamos ... 

Nos últimos meses foi o afastamento. O que determinou 
essa decisão? 
Após dois anos a assistir à discussão do Sistema Nacional de 
Saúde julgamos ter chegado a hora da acção. 
Nesse preciso momento o Senhor Primeiro Ministro chamou-nos 
a S. Bento para nos dizer que estavam em discussão os Relatórios 
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da OCDE sabre a saúde em Portugal e as Recomendações para 
uma reforma estrutural e ofereceu-nos exemplares dessas publi
cações. Ignorou a nossa posição expressa no documento "Saúde 
em Portugal. O grande desafio do final do século", que lhe voltá
mos entregar. O Senhor Primeiro Ministro não discutiu connosco 
assuntos que já estavam em debate e limitou-se à entrega desses 
documentos. Foi um vazio de vontade de reformar. 

Foi marcado pelo SIM a partir do próximo dia 14 de 
Agosto greve dos Médicos. A FNAM distanciou-se ao 
assinar um acordo com a Ministra da Saúde. Que comen
tário tem a fazer? 
As reivindicações salariais e a decisão de greve são da exclusiva 
competência dos Sindicatos da mesma forma que entendemos 
que as Associações Profissionais devem liderar a negociação dos 
valores das convenções. 
Já anteriormente manifestei a minha preocupação aos Sindicatos, 
pela situação salarial dos médicos tanto no seu valor absoluto 
como no empenhamento com outros profissionais de saúde com 
graus de diferenciação e responsabilização totalmente diferentes. 
Não existe situação comparável na Europa Comunitária. 
As condições de exercício da medicina na maior parte dos nossos 
Hospitais e Centros de Saúde está muito aquém do que é exigido 
noutros países Europeus. Só a boa vontade e o brio profissional 

da maior parte dos médicos tem permitido à Medicina Portuguesa 
ombrear com a mais desenvolvida. A campanha ignóbil que tem 
sido lançada contra a nossa classe com a participação activa da 
Inspecção Geral da Saúde e a complacência da Senhora Ministra 
têm aumentado a insatisfação e a indignação na maior parte dos 
profissionais médicos. 
Neste contexto, preocupa-me a falta de entendimento dos Sindi
catos em aspectos essenciais para o futuro da çlasse. 
Não tomarei posição sobre o sim ou não à greve. E uma decisão indi
vidual que cada um dos médicos deve tomar. Naturalmente que ambos 
os Sindicatos terão razões profundas para as decisões tomadas. 
É óbvio que me mantenho atento e preocupado com o evoluir da si
tuação, pelas implicações no futuro dos médicos e no equilíbrio das 
organizações. Reafirmo a minha disponibilidade total no encontrar 
dos pontos de unidade que permitem uma luta vitoriosa dos médicos. 

Um dos seus alvos tem sido a Inspecção Geral de Saúde. 
Acha mesmo que esse Organismo é um braço armado do 
Ministério da saúde, como escreveu recentemente? 
Tudo aponta para que a resposta seja afirmativa. O Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos teve recentemente 
ocasião de expender a sua opinião sobre o relatório que a IGS 
realizou sobre as listas dos laboratórios Rache, Atrai-Cipan e 
Bayer, que publicamos nesta edição. 

o Programa foi cumprido 
Apresentou-se aos médicos com um programa de acção. 
Foi cumprido? 
Posso afirmar que o nosso programa de acção foi cumprido. Esta 
afirmação só merece ser matizada pelo facto da abordagem ou 
da solução de um problema criar expectativas que fazem nascer 
novos desafios. Assim, tudo está sempre para se completar e re
novar. Outros o farão. 
Todavia, sem pretender ser exaustivo, eis algumas das acções do 
Conselho Nacional Executivo que presidi: 
a) Defendemos a qualidade técnica do acto médico e do seu 
exercício dentro dos princípios éticos irrepreensíveis. Tentamos 
obter legislação sobre o Acto Médico. O Secretário de Estado da 
Saúde no último Congresso Nacional de Medicina afirmou publi
camente que está em vias de publicação. 
b) Estudamos a melhoria das condições de trabalho dos médicos 
e dos seus trajectos formativos e de aperfeiçoamento técnico-pro
fissional, defendendo intransigentemente as Carreiras médicas e 
analisando individualmente a situação dos jovens médicos des
vinculados da Função Pública, para os quais existe legislação re
cente, todavia, de resultado pouco claro. 
c) Intensificamos a participação de todos os Médicos nas decisões 
e posições da Ordem dos Médicos, continuando a possibilitar 
debates temáticos na Casa de todos os Médicos e publicações de 
artigos de opinião na Revista da Ordem dos Médicos. 
d) Melhoramos a comunicação entre os vários Gabinetes de 
Ordem dos Médicos solidificando a estruturação dos serviços 
dependentes do Conselho Nacional Executivo. Reorganizamos e 
consolidamos o sistema de contabilidade da Ordem dos Médicos. 

e) Continuamos a trabalhar com os Colégios potenciando as 
suas virtualidades. O Conselho de Colégios foi uma estrutura 
positiva nesta área. 
f) Aguardamos um bom acolhimento para a proposta que fize
mos ao Ministério, da Saúde para melhoria da constituição dos 
júris de Titulação Unica, sem pôr em risco a sua existência. 
g) Implementamos um sistema de Creditação de Eventos de 
Acções de Formação com o único objectivo de orientar os discen
tes. 
h) Desenvolvemos os "Guias de Recomendações Terapêuticas" 
com a colaboração dos Colégios. Já estão a ser distribuídos e 
uma inclusivé distribuída. 
i) Interferimos de forma decisiva na política do medicamento, 
nomeadamente em relação aos genéricos e medicamentos de 
venda livre. Defendemos uma maior intervenção da farmácia 
hospitalar. Impedimos todas as manobras tendentes a levar à 
substituição da prescrição médica nas farmácias . 
i) Contamos concluir o regulamento do Fundo de Solidariedade 
destinado a suplementar a segurança social dos médicos. 
k) Com vista à melhoria da Imagem da Classe médica, entre ou
tras acções destacamos: 
• Impulso Alegórico 
Programa com o objectivo de criar um espaço de contacto dos 
médicos com o mundo da arte. Essa acção conta com o apoio do 
Ministério da Cultura e da Fundação Bial. 
• Casa da Imprensa 
Criação de um curso de especialização em informação médica 
para profissionais da comunicação social, com a colaboração da 



Que opinião tem hoje da Senhora Ministra da Saúde? 
Personalidade corroído particularmente por alguns dos políticos 
do partido Socialista, impedido de actuar por alguns grupos de 
pressão odesivodos ao seu Ministério e sem forço poro se libertar 
dos grandes interesses económicos que giram em redor do saúde. 
Ainda poderá salvar o seu Ministério, mos o espaço de manobro 
é estreito. 

E da Senhora Dra Maria de Belém? 
Troto-se de uma Personalidade com grande capacidade de comu
nicação, com um discurso simpático, (mos imobilizonte), servido 
por um conhecimento adequado dos problemas de saúde e pelo 
c)efeso intransigente do suo imagem público. 
E, no entonto, uma Senhora que ganharia com uma atitude mais 
decidido, mais determinado no persecução dos seus objectivos. 

Outro afastamento foi o dos Sindicatos. Foi eleito com o 
apoio da FNAM e do SIM e hoje essas duas estruturas são 
particularmente críticas da sua actuação. O que mudou? 
Não pedi apoio o nenhuma Instituição aquando do minha eleição 
poro Bastonário. O SIM decidiu apoiar o meu programo de ac
tuação. A FNAM hostilizou-o. 
Cumpri o meu projecto poro o Ordem dos Médicos com inde
pendência e sem interferência de estruturas ou individualidades 

Fundação Merck. 
• Atribuição de Medalhas de Mérito. 
• Poro apresentação de referências às modernos gerações. 
• Serões Culturais da Coso do Médico no Porto, de periodicidade 
mensal. 
• IX Congresso Nacional de Medicino. 
Colaboramos no realização do IX Congresso Nocional de Medi
cino, ponto de debate interpores dos problemas que afectam 
actualmente o classe médico com o objectivo de perspectivar 
soluções poro o futuro. 
• Fomentamos Exposições de Arte para apresentação de artistas 
médicos. 
I) Criamos um Centro de Comunicação lusófono centrado no 
Acto Médico e explorando todos os virtualidades actuais dos 
meios de comunicação. 
m) Estudamos os situações anómalos existentes com bolseiros dos 
Polop's em formação em Portugal e preconizamos soluções ade
quados, visando o qualidade do formação e o defeso do saúde 
público em Portugal. Aplaudimos o formação de Ordens dos 
Médicos nesses países, como Instituições vocacionados poro o 
diálogo com o nosso. 
n) Mantivemos um olhar atento, expectante e interveniente no 
novo programo do reformo do ensino médico, iniciado nos Es
colas Médicos Portuguesas. Não aceitamos o substituição imedia
to do Internato Geral pelo futuro 6° ano de escolaridade. 
Assumirmos que os Faculdades de Medicino concedem o licen
ciatura respectivo, cabendo à Ordem dos Médicos decidir dos 
condições poro início do profissionalização. 
o) A Ordem dos Médicos tem uma político coerente e criativo e 
interveniente no soc,iedode portuguesa com participação no Con
selho Nocional de Etico poro os Ciências do Vida e no Conselho 
Nocional dos Profissões Liberais e contactos privilegiados com os 
Ordens dos Médicos Veterinários e dos Farmacêuticos. 

• 
raara 

p) Colaboramos com os Associações Médicos nos propostos de 
revisão do Lei dos Convenções e poro uma justo e objectivo regu
lamentação do mesmo, como apoiaremos os Sindicatos médicos 
no luto poro uma melhoria dos condições de trabalho dos médi
cos. 
q) Estamos atentos ao desenrolar dos acontecimentos relaciono
dos com os relações médicos-indústria veiculados recentemente 
no comunicação social. 
Seremos intransigentes em não aceitar julgamentos públicos, nem 
em permitir penalizar uma classe por couso de casos pontuais. 
r) A Ordem dos Médicos desenvolveu esforços e estabeleceu con
tactos com diversos entidades no sentido do dignificação do ates
todo médico. Os Ministérios do Saúde e do Solidariedade Social 
criaram um sistema de certificação dos incapacidades tem
porários poro o trabalho (baixos) transformando-os em 
Certificado Médico. 
s) Publicações do Ordem dos Médicos 
• Revisto do Ordem dos Médicos 
Mantivemos o publicação regular do Revisto do Ordem dos 
Médicos. Houve reformulação do administração desta publicação 
no sentido de o tornar menos oneroso. Desta reformulação foi 
evidente um soldo positivo quer no qualidade dos mesmos quer 
no diminuição dos custos do suo publicação. 
• Ado Médico Portuguesa 
Continuamos uma político de melhoria do qualidade científico do 
Acto Médico portuguesa contando com um corpo editorial e 
rodoctoriol empenhado. Publicamos números monográficos e 
artigos comentados. 
Obtivemos novos formos de suporte económico poro o Revisto e 
fizemos o suo difusão gratuito nos países lusófonos africanos. 
t) No sentido de dignificar e maximizar o acto médico sugerimos 
o criação de uma provo de comunicação no acesso ao Internato 
do especialidade, que o Ministério do Saúde aceitou. • 
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Que papel devem desempenhar os Sindicatos e a Fede
ração dos Prestadores Privados de Saúde? 
Ambas as Organizações devem defender intransigentemente as 
condições de trabalho dos médicos, os Sindicatos os assalariados, 
a Federação os privados e os convencionados. 
São campos de acção em que a Ordem dos Médicos nõo deve inter
ferir, salvo se solicitada ou se houver utilidade para a classe a explici
tação de apoios a grandes linhas de acção dessas Organizações, por
ticularmente se julgadas adequadas a uma melhor upraxis" médica. 
Gostaríamos que em todas as circunstâncias os Sindicatos não se 
hostilizassem e, em conjunto, defendessem a Classe Médica, sem 
olharem a protagonismos momentâneos. 

Um dos casos que marca o seu mandato é o da alegada 
corrupção de médicos pela Indústria Farmacêutica. A 
posição da OM foi bastante passiva na opinião de alguns 
médicos. Quer justificar? 
O Conselho Nacional Executivo face à avalanche de ataques à 
classe médica, veiculados pela comunicação social a partir do iní
cio de Setembro de 1997, decidiu manter uma postura responsá
vel e não corporativa, pedindo julgamento célere dos casos ao se
nhor Primeiro Ministro e denunciando como impróprio o jul
gamento público que se estava a realizar. 
Estamos num Estado de Direito, acreditamos na justiça portugue
sa e conhecemos o estatuto moral da nossa classe. 
Aguardamos que nos locais próprios, Tribunais, Inspecção Geral 
da Saúde, Conselhos Disciplinares da Ordem dos Médicos, se 
fizesse justiça. Demos tempo e espaço para que a análise fosse 
profunda e definitiva, sem pressões e sem juízos prévios. 
Fomos correctos, sérios e confiantes. Os dirigentes da Ordem dos 
Médicos têm de apresentar em todas as circunstâncias uma pos
tura de Estado, sem demagogia e sem agressividade. 
Só os resu~ados pronunciados, por quem de direito, devem ser comen
tados, pois que ninguém pode exigir a aceitaç~o total dum "veridictum" 
emanado mesmo de instâncias qualificadas. E isso que estamos e con-

tinuaremos a realizar com firmeza, determinação e seriedade. 

A Ordem não tem ainda resultados do inquérito, mas 
critica as conclusões do Ministério da Saúde ... ? 
As conclusões quaisquer que sejam são susceptíveis de serem 
sempre comentadas. 
Quando, como no caso vertente estão inquinadas por erros 
processuais, existem razões de sobra para uma denúncia públi
ca. Foi o que fizemos numa Conferência de Imprensa, divul
gando simultaneamente um documento que publicamos no 
presente número da Revista. 

A falta de resposta por parte da Ordem dos Médicos 
não deixa junto da opinião pública a ideia de corpora
tivismo, falta de vontade de se conhecer a verdade? 
Fizemos um grande esforço para adequar as estruturas da OM 
a esta avalanche de processos. 
Contratamos um jurista, criamos um gabinete de emergência 
para apoio aos Conselhos Disciplinares. 
Os trabalhos têm sido processados com determinação, 
imparcialidade e profundidade. 
Os resultados a seu tempo aparecerão. 

Uma das ideias que tem vindo a defender é a reformulação 
da Ordem dos Médicos. Como o faria e quais as priori
dades? 
Existem dois grandes problemas na Ordem dos Médicos: 
1. Gestão 



2. Comunicação 
No capítulo da gestão a Ordem dos Médicos tem de ser compara
da a uma Empresa e deve ser dirigida por um Conselho de 
Administração coeso e composto por individualidades (6-7) que 
detêm determinados pelouros (Secretariado, Colégios, Internacio
nal, Comunicação, Finanças, Solidariedade/Pessoal, Património ... ). 
Actualmente o Conselho Nacional Executivo é composto por nove mem
bros não fixos, variando de reunião poro reunião e que representam os 
três Conselhos Regionais. Só o Bastonário tem presença efectiva em todos 
os Conselhos Nacionais Executivos. Situação aberrante que urge corrigir. 
Tem ainda de ser feito um grande esforço na área da comunicação para 
tomar visível as acções da OM junto dos associados e da comunidade. 
Tal sector tem de ser entregue a profissionais e nele deve ser 
investido capital humano e económico com prioridade. 
Cumpridos estes dois grandes objectivos é obrigatório melhorar e 
profissionalizar os departamentos existentes. 

Propõe-se também uma descentralização. Como é que 
isso devia ser feito? 
Definindo as regiões segundo um modelo actual\zado e dando 
mais poderes, mas bem definidos, a esses novos Orgãos. 

Tem sido frequente ouvi-lo falar em "lobbies", principal
mente quando critica a actuação do Ministério da Saúde. 
Quer dizer que grupos são esses? 
Todos sabemos que as sociedades plurais são comandadas par
ticularmente por três grupos de pressão: 
1. Económico 
2. Comunicação Social 
3. Político 
De todos estes "lobbies" o mais poderoso no Ministério da Saúde 
é o Económico. · 
Os grupos profissionais são completamente dominados por esse 
poder. Acresce ainda que os "lobbies" político e da comunicação 
social são seus serventuários. 
Não podemos esquecer que só em medicamentos o Ministério da 
Saúde gasta algo como 350 milhões de contos por ano. 
Uma virgula num decreto pode fazer cair milhões para um dos 
parce1ros económicos. 
Aos médicos cabe uma esferográfica para colocar essa vírgula, 
no local que em consciência se julga o mais adequado. 
Aí está a nossa diferença e a nossa força ... 
Daí a "guerra" para a substituição da prescrição médica. 

Diz-se que as suas posições frente à A.N.F. ultrapas
saram os interesses dos médicos. Quer comentar? 
As relações com a Associação Nacional de Farmácias foram pautadas 
pelo objectivo de não permitir a substituição da prescrição médica nas 
fanmácias, particulanmente pela aprovação dos Genéricos. 
As estratégias de actuação, como sabe, têm de ser diversificadas 
e nem sempre são compreendidas de imediato. 
O objectivo todavia foi até à data obtido, vidé o último decreto 
sobre os Genéricos que não põe em risco a substituição da pres
crição médica nas farmácias . Julgo que uma discussão mais por
menorizada sobre este tema e a justificação da estratégia esco
lhida só deve ser discutida interpores. 

Ultimamente tem-se lido e ouvido também críticas à 
actuação do governo do PS. Está de facto desiludido? 
Governo que prometeu dialogar e cumpriu. Governo que se julgava 

apto a realizar e adiou as grandes opções para o próximo século. 
O povo é sereno, mas está cansado de esperar. 

Que balanço faz da sua actuação como Bastonário? 
Actuação de acordo com um programa que enunciamos e com o 
qual nos candidatamos ao cargo. 
Compromisso assumido em pleno, com honestidade, entrega 
total e defesa intransigente do Acto Médico, e de todos os seus 
pressupostos e consequências. 
Actuação menos corporativa que a tradicional colocando a Ordem dos 
Médicos num grau elevado de respeitabilidade junto da Comunidade. 
Os resultados mais gratificantes, que enumerei anteriormente, por 
tocarem princípios essenciais, só serão bem visíveis mais tarde. 

Há já cinco candidaturas anunciadas para as eleições 
para Bastonário. Vai apoiar alguma delas? 
Não apoiarei nenhuma candidatura a Bastonário para o próximo 
mandato. 
Um Bastonário julgo não ser um fomentador de Bastonários, mas 
um agente de agregação da Classe. Deve mostrar o caminho 
mas não escolher os veículos e os condutores para a jornada. 
Não esperem de mim qualquer atitude paternalista agora ou no 
futuro, nem vestirei as roupagens de "um Salvador da Pátria". 
Não sofro de carências de afirmação pessoal, basta-me continuar 
o percurso da minha vida para me sentir satisfeito comigo. • 



RECOMENDAÇàES TERAP!UTICAS 

rd mdos édicos apresenta linhas de acção 

Ordem e Ministério estão de acordo. As recomendações terapêuticas 
podem contribuir para melhorar a abordagem diagnóstica e terapêutica 

das patologias a que se destinam. 

Começou pela prevenção secundária do 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas vai 
contemplar também outras patologias 
como o enfarte do miocárdio. Com efeito, 
o primeiro documento das designadas 
Recomendações Terapêuticas, que incide 
sobre o AVC, foi já apresentado na Or
dem dos Médicos e espera-se outros mais 
nos próximos meses. Uma acção concer
tada entre a Ordem dos Médicos e o 
Ministério da Saúde - incluída nos proto
colos assinados entre as duas entidades 
em Outubro de 1996 e Outubro de 1997 
-que visa, em traços gerais, melhor racio
nalização dos recursos de saúde e melho-

ria da confiança na relação médico-doen
te. 

doras da prática clínica, sobretudo ao ní
vel da prescrição, além de poderem ser 
um catalizador para a investigação clíni 
ca, a qual condiciona claramente a assis
tência médica . Por outras palavras, trata
se da definição, obtida em consenso pelo 
número mais alargado possível de médi
cos, de um quadro de regras e procedi
mentos a adoptar perante as variadas pa
tologias. Carlos Ribeiro, Bastonário da 
Ordem dos Médicos, refere, no entanto, 
que as recomendações terapêuticas "de
vem ser vistas apenas como pilares de ra
ciocínio", razão pela qual não apela, a um 
cumprimento estrito das mesmas. "E uma 

Os objectivos são importantes, sendo de 
destacar o envolvimento da classe médica 
no projecto, a começar pela ampla dis
cussão a que o mesmo foi submetido em 
nome da procura do consenso. De resto, 
segundo Constantino Sakellarides, Direc
tor-Geral da Saúde, "o Ministério nada 
tem a ver com o conteúdo das recomen
dações para que não haja as habituais 
desconfianças em relação a acções insti
tucionais". 
Na prática, as recomendações configu
ram um conjunto de referências orienta-

luz Rodrigues 
Coordenador &eral 
Está confiante quanto aos efei
tos práticos destas recomen
dações? 
Estou. E fundamentalmente creio que 
os médicos reconhecem este projecto 
como independente e sério. As re
comendações terapêuticas são feitas 
por médicos poro os médicos. Os 
redactores do documento do pre
venção secundário do AVC são mé
dicos de prestígio, que além de terem 
uma prática clínico desenvolvem 
actividade investigocional. O docu
mento foi alterado em, função dos 
comentários recebidos. E um texto de 

consenso. Este documento é dos médicos, não é da Admi
nistração. A divulgação pelo Ministério do Saúde é o reconhe
cimento do primado do competência técnico-científico do Ordem 
dos Médicos. 

O respeito por estas recomendações pode significar um 
aumento dos custos da saúde? 
O objectivo das recomendações terapêuticas não é criar docu
mentos para reduzir ou aumentar as despesas com a saúde. Creio 
que a independência dos médicos dos grupos de redacção e a 
procura de consensos são factores que acentuam a motivação téc
nica das recomendações terapêuticas no sentido de proporcio
nar ao doente a melhor prática clínica face ao conhecimento mé
dico-científico actual. As propostas para esta melhor prática clíni
ca podem ser mais ou menos dispendiosas do que as actualmente 
seguidas. Para sabermos o seu custo necessitamos em primeiro 
lugar de contabilizar os custos das patologias; uma prática pouco 
comum em Portugal. Não se pode extrapolar, por exemplo, o cus
to da prevenção e trotamento do DPOC nos EUA ou na Holanda 
poro Portugal, que tem um sistema de saúde e condições sociais 
muito diferentes. A implementação dos recomendações terapêuti
cos pode ter uma motivação adicional: iniciar-se com seriedade 
uma análise económico de cada patologia nas suas diversos ver
tentes. Mais ainda, creio que, em nome da transparência, esta 
análise é reconhecida como necessário e desejável. Mos recuso o 
visão simplista e sectorial do análise dos custos do saúde basea
do no preço dos medicamentos, com omissão dos benefícios tera
pêuticos ou dos eventuais prejuízos associados aos efeitos adver
sos. e 



levedura, o primei ro passo para a melho
ria das atitudes médicas", concretiza Luz 
Rodrigues, coordenador geral de todo o 
projecto. 

PRMNÇÃO SEC NDÍRII DO IVC 

O primeiro documento a ser finalizado, e 
que foi já apresentado, ocupa-se dos AVC 
e resu lta de oito meses de trabalho de 
uma equipa coordenada por José Ferro, 
do serviço de neurologia do hospital de 
Santa Maria e da Faculdade de Medicina 
de Lisboa, na qual participaram vários 
especialistas. A saber, Manuel Correia, do 
hospita l de Santo António, António Freire, 
dos hospitais da Universidade de Coim
bra, e o grupo de trabalho do Colégio da 
Especialidade de Medicina Geral e 
Fam iliar, constituído por Maria Alexandre 
Abrunhosa, Jesus Perez y Sanchez e Maria 
~ilomena Perez y Sanchez. Mesa de apresentação: José Ferro, Constanli o Sakellarides, Carlos Ri elro e Luz Bod -gues. 
E o primeiro consenso sobre as linhas de 
acção dignóstica e terapêutica de uma 
patologia com elevada prevalência em 
Portugal. Basta lembrar que na primeira 
metade da década de noventa faleceram 
cerca de 20 n:il pessoas por ano com este 
diagnóstico . E certo que o índice de mor
talidade por AVC no nosso país tem 
acompanhado a tendência dos países in
dustrializados no sentido de um decrésci
mo progressivo, mas continua a ser um 
dos mais elevados a nível mundial. Um 
grave problema de saúde pública que nóo 

José Ferro 

tem só repercussões a nível social. Uma 
estimativa dos encargos financeiros com 
os AVC internados nos hospitais públicos 
portugueses no ano de 1993 aponta para 
valores totais (custos directos e indirectos) 
na ordem dos 40 milhões de contos. 
Dados que sugerem a necessidade de 
um maior investimento na prevenção da 
doença e que justificam claramente a 
pertinência das recomendações terapêu
ticas nesta área (ver caixa) . Para José 
Ferro, "quando se fala em recomenda-

Coordenador do grupo de trabalho dos AVC 

Acredita que estas recomendações vão alterar efectiva
mente a prática médica? 
Penso que sim. Chegou-se a um bom acordo entre a Ordem dos 
Médicos e a Direcção-Geral da Saúde. E estou confiante que estes 
princípios - que são, aliás, uma folha só - podem ser divulgados 
pelos centros de saúde e médicos de clínica geral. São os princi
pais destinatários disto. Estou confiante que vai ter um impacte no 
tratamento dos doentes e na redução deste sério problema de 
saúde pública. 
O Director-Geral da Saúde deu já algumas garantias 
quanto à divulgação destes princípios. Para si, são sufi
cientes? 

ções, está-se a falar de coisas tão sim
ples como fazer um TAC à maior parte 
dos AVC, medidas que são acessíveis à 
maior parte dos médicos em Portugal e 
na maior parte dos hospitais" . 
Em todo o caso, a iniciativa - que, na 
opinião de Luz Rodrigues, representa uma 
mais-valia para a medicina portuguesa 
por contar com a colaboração dos espe
cialistas mais· experientes e ter sido sub
metida a uma ampla discussão - levanta 
duas questões: a divulgação plena dos 

Creio que sim, embora se deva depois medir no terreno a efectivi
dade prática destas medidas, verificar se os médicos realmente cum
prem as recomendações. Mas estou optimista em relação a isso. 
Para ajudar a esclarecer, quando falamos de recomen
dações terapêuticas estamos a falar de quê em concreto? 
Estamos a falar de coisas tão simples como fazer um TAC à maior 

parte dos AVC e dar um tratamento uniformizado e adequado a 
todos os que tiveram um AVC para evitar que voltem a ter um aci
dente vascular ou um enfarte do miocárdio. São coisas relativa
mente simples que são acessíveis à maior porte dos médicos em 
Portugal e na maior parte dos hospitais. Não estamos a pedir 
nada de muito complicado. • 



P MNÇIO SEC N AR IA DO AVC 

documentos e a sua implementação e afe
rição em termos dos benefícios obtidos. 
Constantino Sakellarides tem uma per
cepção clara do problema. 11Na verdade, 
temos pouca tendência para a comuni
cação e o consenso. Tudo o que aparece 
como recomendação é definido nesta ló
gica com uma certa desconfiança. Daí 
que estas normas, que tecnicamente po
diam ter sido feitas num período pequeno, 
tenham demorado oito meses. Isto indica 
claramente que houve o cuidado de sub
meter as normas a discussão para que 
nenhum médico sinta que estão a ser im
postas de foral/, explica o Director-Geral 
da Saúde que fez questão de estar pre
sente na apresentação das primeiras re
comendações. Acresce o facto de o Minis
tério da Saúde haver tido o cuidado, se
gundo alega Constantino Sakellarides, de 
n.ão se envolver na feitura das recomen
dações. 110 único compromisso que o mi
nistério assumiu foi , uma vez as normas 
feitas, aceitar o resultado da discussão e 
fazer todos os possíveis para que che
guem em boas condições aos profissio
nais11, acrescenta o Director-Geral de 
Saúde. 

divulgação de material médico por parte 
da Direcção-Geral de Saúde vai ser sufi
ciente, já que, quanto aos efeitos práticos 
das recomendações, parecem estar todos 
confiantes. 

cujo estudo está a ser coordenado pelo 
Prof. Rafael Ferreira . Este documento 
está dis ponível para consulta/comen
tários (solicitar directamente à OM ou 
consultar a página da OM na Internet). 
O documento final deve ser apresentado 
em Novembro. • Resta saber se o mecanismo habitual de 

Depois dos AYC, segue-se a prevenção 
secundária do enfarte do miocárd io, 

Constantino Sakellarides 
Director-Geral da Saúde 

Caso estas recomenda~ões sejam respeitadas, que tipo 
de impacte nas despesas de saúde prevê o ministério? 
Isto vai ter um impacte importante na forma como gerimos os nos
sos recursos humanos, materiais e financeiros. Pode significar me
nos desperdício de recursos. É que estas patologias como os AYC 
são questões importantes de saúde pública. E importantes porque, 
além das consequências graves para as pessoas, mobilizam um 
conjunto significativo de recursos. Portanto, não se trata de poupar 
nem de gastar mais, mas de gastar bem. Em todo o caso, esse 
não é o objectivo das normas terapêuticas. O que se pretende é 
habilitar os médicos a medicar melhor e a ter uma prática mais 
adequada aos factos. Além desse objectivo, é evidente que as 
recomendações podem ser uma faísca de resultados importantes 
na forma como racionalizamos o nosso serviço de saúde. 
Está a contar com a resistência dos médicos ou acredita 
que as recomenda~ões vão ser adoptadas facilmente? 
Sendo estas as primeiras recomendações, haverá um período de 
reflexão. Reconheço, no enta,nto, que há efectivamente pouca 
tendência para o consenso. E o que resulta da prática social. 
Portanto, tudo o que aparece como recomendação ou guia é sem
pre definido nesta lógica de uma certa desconfiança. Contudo, 

acho que o projecto foi bem conduzido pela Ordem dos Médicos 
de forma a diluir essas desconfianças. Estas normas podiam ter 
sido feitas num período mais pequeno, mas demoraram oito 
meses. Isto indica claramente que houve o cuidado de as pôr a 
discussão não só pelos colégios da Ordem mas amplamente pelo 
maior número possível de médicos. É importante que eles sintam 
as normas como suas e não como impostas de fora. Daí que o 
Ministério da Saúde não tenha nada a ver com o conteúdo das 
recomendações. • 
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FORMAÇIO 

SISTEMA DE CRÉDITOS 
A Ordem dos Médicos implementou um sistema de Creditação de Eventos de Acções de 

Formação com o único objectivo de orientar os discentes. 

Este projecto obedece aos seguintes pressupostos: 
a) Creditar só eventos. 
b) Ser desenvolvido pelos Colégios que aderiram livremente. 
c) Ser por um período experimental, que terminará em Dezem

bro de 1998. 
d) Serem utilizados modelos a propor pelos Colégios ou o mode

lo aprovado pelo Conselho Nocional Executivo. 

16 COLÉGIOS DA ESPECIALIDADE ADERIRAM AO MODELO 
DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PROPOSTO PEL~ CON· 
SELHO NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM DOS MEI?ICOS 

• Colégio da Especialidade de Anestesiologia 
Dr. Mário Brito (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Cardiologia Pediátrico 
Dr. Sashicanta Kaku 
Dr. Jorge Manuel S. de Magalhães Antunes Moreira (Elementos 
Delegados para o Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Cirurgia Pediátrico 
Dr. Jaime Teixeira Mendes 
Dr. Henrique Sá Couto (Elementos Delegados para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Dermatovenereologia 
Dr. Manuel Pedro Cachão 
Dr. Jorge Sousa Pinto (Elementos Delegados para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Doen~as Infecciosas 
Prof. Doutor Francisco Antunes (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) · 

• Colégio da Especialidade de Endocrinologia/Nutri~ão 
Dr.0 Margarida Bastos 
Dr0 Beatriz Campos (Elementos Delegados paro o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da ·Especialidade de Gastrenterologia 
Dr. Leopoldo Matos (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Medicina Desportiva 
Dr. Pedro Piedade Almeida 
Dr. Miguel Monaças (Elementos Delegados para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Medicina Física e de 
Reabilita~ão 
Dr0 Anabela L. F. C. Pinto Noronha Sanches 
Dr. Jorge Lains (Elementos Delegados para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Neurorradiologia 
Dr. Augusto Goulão Constâncio (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Oftalmologia 
Dr. António Folgado (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Pediatria 
Dr. António Vilarinho (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Psiquiatria 
Prof0 Doutora Maria Luisa Figueira (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência 
Dr° Carolina Boavida 
Dr0 Magda Jorge (Elementos Delegados para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Reumatologia 
Dr. Armando Malcota (Elemento Delegado paro o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Urologia 
Dr. Manuel Bello Macieira Pires 
Dr. João Paulo de Almeida Domingues Varregoso (Elementos 
Delegados para o Gabinete de Creditação) 

7 COLÉGIOS DA ESPECIALIDADE ADERIRAM A MODELO 
PRÓPRIO DO COLÉGIO 

• Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral 
Dr. Carlos Manuel Carvalho Santos (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Cirurgia Maxilo-Facial 
(Modelo Qualitativo) 
Dr. João Pedro Luis Fragoso Marcelino (Elemento Delegado para 
o Gabinete de Creditação) 



• Colégio da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia 
Prof. Doutor Carlos Freire de Oliveira (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de lmunoalergologia 
(Modelo Qualitativo) 
Dr. Mário Almeida (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Medicina Nuclear (Modelo 
Qualitativo) 
Dr0 Maria do Rosário Vieira (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Neurologia 
Dr. Victor Oliveira (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Ortopedia 
Dr. José Mesquita Montes (Elemento Delegado para o Gabinete 
de Creditação) 

21 COLÉGIOS DA ESPECIALIDADE QUE ADERIRAM A 
CLASSIFICAR QUALITATIVAMENTE OS EVENTOS CIENTÍFI
COS 

• Colégio da Especialidade de Anatomia Patológica 
Prof. Doutor Carlos Alberto da Silva Lopes 
Prof. Afonso Camilo Fernandes (Elementos Delegados para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Angiologia/Cirurgia 
Vascular 
Prof. Doutor António Braga (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Cardiologia 
Dr. João Correia da Cunha (Elemento Delegado para o 

SISnMA DE CliDITOS 

Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Cirurgia Cardiotorácica 
Prof. Doutor Manuel de Jesus Antunes (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva 
Dr. Vitor Fernandes (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Estomatologia 
Dr. Carlos Cardoso (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Farmacologia Clínica 
Prof. Doutor Jorge Polónia (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Hematologia Clínica 
Dr. José João Gomes d' Oliveira (Elemento Delegado para o 
Gabinete de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de lmunohemoterapia 
Dr. António Robalo Nunes (Elemento Delegado para o Gabinete 
de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar 
Prof. Doutor Luis Rebelo (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

• Colég~o da Especialidade de Medicina Interna 
Dr. José Avila Rodrigues Costa (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Medicina Tropical 
Dr. José Lopes Martins (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Nefrologia 
Dr. Mário Alberto Domingos Campos (Presidente do Colé
gio) 



SISTEMA DE ClbJITOS 

• Colégio da Especialidade de Neurocirurgia 
Dr. Fernando Manuel da Conceição Gomes (Presidente do 
Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Oncologia Médica 
Dr0 Maria Cândida Bessa Rodrigues Azevedo (Presidente do 
Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Otorrinolaringologia 
Dr. Manuel Rodrigues e Rodrigues (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Patologia Clínica 
Dr. António de Bastos Marques Rodrigues (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Pneumologia 
Dr. José Agostinho Marques Lopes (Presidente do Colégio) 

• Colégio da Especialidade de Radiodiagnóstico 
Dr. António Gargaté Afonso (Elemento Delegado para o Gabinete 
de Creditação) 

• Colégio da Especialidade de Radioterapia 
Dr0 Maria de Lassalete de Paiva Pedro da Silva (Presidente do 
Colégio) 

/ 

ACTA MEDICA 
PORTUGUESA 

Re\i ta Cirntl fita da Otdrm do ~[ediw · 

• Colégio da Especialidade de Saúde Pública 
Dr. Jorge da Costa (Elemento Delegado para o Gabinete de 
Creditação) 

Aspectos Logísticos e Organização 

Caracterização Geral: 
O processo de creditação é centralizado, com apoio dos Colégios 
da Especialidade e com um Representante Executivo por cada 
Secção Regional, no Gabinete de Creditação. 

Papel dos Colégios: 
A Direcção dos Colégios tem como responsabilidade a emissão 
de pareceres de creditação científica, baseados neste 
Regulamento Geral. 
Essa atribuição pode ser directa ou delegada em representantes 
específicos. 
Para efeitos de delegação e com o intuito de preservar a eficácia 
e clareza do processo, cada Colégio deve nomear dois represen
tantes que funcionam como ligação à estrutura organizacional, 
dispondo de autonomia e responsabilidade em processos de 
decisão. Estes representantes podem ser Membros da Direcção do 
Colégio ou especialistas, nomeados especificamente pela 
Direcção. 

Processo de Creditação: 

Prazos 
As entidades organizadoras devem pedir a credi
tação de cada acção formativa com uma ante
cedência mínima de 6 meses e máxima de 18 
meses. 

Dossier: 

A ACTA ~fÉDICA PORTUG E A apre enta um noYo figurino editorial nsando a for 

mação e informação médica contínua. com di tribuição gratuita a todo o médicos 

in crito na Ordem dos ~fédico de de que no pleno u o do seu direito . 

Para o processo de creditação, deverão ser apre
sentados um Dossier e um Formulário próprio. A 
entrega da documentação terá de ser feita no 
Gabinete de Creditação. 
O Formulário será fornecido pelo Gabinete às 
entidades que o sol icitem. 
O Dossier conterá o programa provisório do even
to da formação. 

Para receber a ACT.\ ~fÉDICA PORTL"GrE A bastará preencher o boletim e enviá lo 

para a Ordem dos ~Iédicos 

POR FAVOR PREENCHA EM LETRA DE IMPRENSA N' do Cédula ___ _ 

Nome completo 

Endereço p/ correspondência 

_____________ Código Postal _____ _ 

Telelone(s) _______ Especialidade: 

Instituição: ________ (ai. Profissional: ______ _ 

Doto:__}__}_ Assinatura------------

Procedimento interno: 
O Gabinete irá avaliar com base nos dados rece
bidos as características das acções da formação e 
despachar em conformidade. Todas as acções que 
não levantem dúvidas de procedimento não serão 
sujeitas a ratificação prévia dos Colégios. 
A avaliação e o envio para os Colégios decorrerá 
nos primeiros 15 dias após a entrega do pedido. 
Os Colégios devem enviar o parecer final até 45 
dias após a recepção. 
Todas as entidades que solicitem a creditação 
recebem do Gabinete o parecer final, com o 
número de créditos até 90 dias após a entrega do 
Dossier completo. 

Aspectos financeiros: 
O pedido de certificação custará 20.000$00. 



ActiVidades Formativas Internacionais 

Defini~ão: 
Para fins de creditação pela Ordem dos Médicos 

1- São consideradas actividades formativas internacionais as 
acções realizadas no âmbito de Instituições não-nacionais 
(Sociedades científicas de âmbito internacional - País/Continente 
ou Mundial). 
2- Não são consideradas actividades formativas internacionais 
todas as acções realizadas por instituições portuguesas, rea
lizadas: 
- fora do território nacional 
- no território nacional com recurso a conferencistas estran-
geiros 

Credita~ão: 

Todas as actividades de formação internacionais podem ser cre
ditadas qualitativamente neste período experimental. 

Bases para a Classmcação a Entidade 
Organizad ra do Evento 

Classe A: 
Factor de valorização = 1,5 
• Todos os Serviços Hospitalares com idoneidade formativa 
atribuída pela Ordem dos Médicos 

Hospitais Centrais/Distritais 
Institutos de Clínica Geral 

• Instituições cujo objectivo social expresso tenha a Formação 
Médica como prioridade (Pré e Pós-graduado) 

Ex0 s :Institutos Clínica Geral 
Faculdades de Medicina 
Ordem dos Médicos 

• Sociedades Cientificas 

Desde que cumpram os seguintes requisitos: 

1 - Identificação Adequada dos Discentes (População-Alvo) 
2 - Objectivos Pedagógicos expressos 
3 - Metodologia de Formação explícita 
4 - Indicação do local adequado para o evento 

Classe 8: 
Factor de valorização = J 

• Todas as outras Instituições Hospitalares ou Instituições 
Prestadoras de Cuidados de Saúde que organizem actividades 
de Formação Médica desde que cumpram os requisitos (1 ), (2) 
(3) e (4) . 

Classe C: 
Factor de valorização = 0,5 

• Todas as restantes Instituições e/ou acções de Formação 
Caso haja relevância particular para a formação médica de 
uma actividade específica de carácter ocasional e que os pon
tos (1) (2) (3) e (4) sejam correctamente expressos, pode ser 
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atribuida uma valorização de 0,5 pelo C.N.E. depois de devi 
damente fundamentada pelos Colégios. 

Classe D: 
Factor de valorização = 0,2 

• Todas as restantes Instituições e/ou acções de Formação 
- Eventos de carácter ocasional/esporádico 
- Eventos sem definição dos pontos (1 ), (2) (3) e (4). 
- Instituições em cujo objecto social, não esteja contemplado 

como prioridade a formação médica, assumindo as acções 
realizadas outros fins paralelos à formação científica médica . 

Ex: Informação, propaganda e promoção) . 

Fó la para AUi uiç- o Núme e Cré itos 

N° de Horas 

5 

Controlo de Presen~as (Sim) = 5 

(Não) = O 

Formato do Evento (Congresso/Encontro/Fórum) = 1 

(Curso/Simpósio) = 1 O 

Tipo de Forma~ão (Teórico) = 1 

(Teórico/prático) = 3 
(Prático) = 5 

Tipo de Avalia~ão (Qualitativo) = 5 

(Quantitativo) = 1 O 
(Sem) = O 

Número de l nscri~ões (O o 25) = 10 

(25 o 100) = 5 
(+de 100) = O 

Fador de Valoriza~ão de ldoeinadade 

(Classe AI = 1,5 
(Classe B) = 1,0 

(Classe C) = 0,5 
(Classe D) = 0,2 

P + O ou 5 A + O ou 5 ou 1 O 

E+1ou10 I+Oou5ou10 V + 0,2ou0,5 

F + 1 ou 3 ou 5 ou 1,0 ou 1,5 

Número de Créditos = ( H + P + E + F + A + I ) x V 
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Lemos com o maior interesse a segunda pane do anigo "Contribuição de um lnternista", 

da autoria do Dr. Barros Veloso, publicada no número de Fevereiro de 1998 
da Revista da Ordem dos Médicos. 

Armando Brito de Sá e Rui Pombar 

É com satisfação que vemos discutir a Medicina Geral e Familiar 
na Revista; a contribuição do Dr. Barros Veloso, colega cuja inter
venção tem sido muito relevante na construção da cultura médica 
portuguesa, é indiscutivelmente importante. Por esse mesmo moti
vo ela merece a nossa análise e comentário. 

DesenvoM emo eu a c ltura de edici a Gerar 
e Famili r e Porto ai 
Anteriormente à criação da carreira médica de clínica geral, tal 
como o Dr. Barros Veloso afirma, não existia uma cultura médica 
própria. Com a criação da carreira desencadeou-se um movi
mento que rapidamente levou ao desenvolvimento do espírito de 
corpo e da cultura médica de que fala o Dr. Barros Veloso. Os pri
meiros médicos de clínica geral foram colocados em 1982; em 
Dezembro de 1983 era constituída a Associação Portuguesa dos 
Médicos de Clínica Geral (APMCG) que cresceu até se tornar na 
maior organização médica portuguesa de inscrição voluntária. A 
actividade da APMCG, bem como as acções desenvolvidas no 
âmbito dos Institutos de Clínica Geral e, mais tarde, a nível do 
Colégio de Especialidade de Clínica Geral da Ordem dos Médi
cos, levaram ao desenvolvimento de uma forma de estar na me
dicina, de uma cultura que, ao contrário do que o Dr. Barros 
Veloso afirma, é eminentemente portuguesa e adaptada às nos
sas realidades. Essa cultura tem tido reconhecimento, tanto nacio
nal como internacional - médicos de família portugueses partici
pam hoje activamente no desenvolvimento da especialidade quer 
em Portugal, quer no estrangeiro, e Portugal é frequentemente 
olhado como um exemplo de um país onde a Medicina Geral e 
Familiar evoluíu de forma assinalável em muito pouco tempo. 

As distorf es o siste a 
O Dr. Barros Veloso efectua um diagnóstico de situação que sistemati
za em cinco pontos. Estamos de acordo quando menciona a ausência 
de incentivos e a excessiva burocratização e funcionalização do sistema. 
Estes são, na verdade, poderosos travões à melhoria efectiva dos cuida
dos que prestamos. Voltaremos a eles mais tarde. Discordamos, contu
do, da sua análise no tocante aos restantes três: 

a) Pouca importância atribuída à formação clínica 
Os comentários do Dr. Barros Veloso parecem denotar um razoá
vel desconhecimento do processo formativo dos médicos de famí
lia desde o início da carreira. O Internato Complementar de Clí
nica Geral iniciou-se na mesma altura em que eram colocados 
médicos sem formação nas vagas então criadas; a partir de 1987 

iniciou-se o processo de Formação Específica em Exercício, da 
responsabilidade dos Institutos de Clínica Geral, que levou a que 
sejamos um dos poucos países do mundo em que mais de 95o/c 
dos médicos de família têm formação mínima para a actividade 
que desempenham. O modelo português de formação em exercí
cio está hoje a ser utilizado em diversos países e contextos. No to
cante aos conteúdos, recomendamos a leitura da Caderneta de 
Estágio do Internato Complementar de Clínica Geral, criada em 
1987, e uma das primeiras no país com objectivos educacionais 
estruturados. Aí o Dr. Barros Veloso encontrará, estamos seguros, 
os conteúdos clínicos que o deixarão satisfeito. 

b) Valorização excessiva da promoção da saúde e pre
venção da doença 
O Dr. Barros Veloso parece confundir promoção de saúde com 
prevenção da doença; estes conceitos, pelo menos, recebem um 
tratamento análOgo no seu artigo. Se, efectivamente, a promoção 
da saúde deve sobretudo ser objecto de acção por parte de ou
tras entidades (no âmbito médico a Saúde Pública tem um papel 
chave neste campo), a prevenção cai no âmbito de actividade do 
médico de família e dos outros profissionais de saúde que com ele 
trabalham. Afirmar, como o Dr. Barros Veloso faz, que "Qualquer 
clínico bem formado e que se preza tem obrigação de ter uma 
"atitude preventiva" ... " é revelar desconhecimento de que a pre
venção se pauta hoje por critérios clínicos claros e bem definidos, 
e não por uma qualquer "atitude preventiva" inata ou frouxamen
te sugerida por palpites avulsos. Quem tiver dúvidas que consulte, 
por exemplo, os manuais das Task Forces canadiana ou america
na, ou mesmo as orientações técnicas da Direcção Geral da Saú
de. Os hospitais, dada a sua missão e finalidades, não são efecti 
vamente os locais mais adequados para se desenvolverem activi
dades desta natureza, que se integram muito mais facilmente no 
contexto da prática do médico de família . 
No início da carreira de cl ínica geral ter-se-á possivelmente dado 
ênfase exagerado aos aspectos preventivos e de promoção da 
saúde. Há mais de dez anos que esse problema está corrigido. 
Consulte-se, de novo, a Caderneta de Estágio acima referida e os 
programas de Formação Específica em Exercício, leia-se a Revista 
Portuguesa de Clínica Geral, veja-se o programa dos Encontros 
de Clínica Geral da APMCG e outras organizações da responsa
bilidade dos médicos de família portugueses. A prevenção está 
efectivamente lá, mas correctamente dimensionada e integrada 
nas restantes actividades clínicas entre as quais, como não pode
ria deixar de ser, as actividades de diagnóstico e terapêutica cons-
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tituem a parte de leão. Num estudo de grande dimensão englo
bando uma amostra representativa de médicos de família da zo
na sul do país, as actividades preventivas corresponderam a 
15,8% do total de motivos de consulta desses médicos. A medici
na curativa, ao contrári-ç> do que é afirmado, nunca esteve nem 
está desvalorizada na área dos cuidados de saúde primários. 

c) Inexistência de uma verdadeira hierarquia técnica 
Este aspecto é muito interessante. O Dr. Barros Veloso parece sugerir 
que uma hierarquia técnica equivalente à que encontramos numa 
estrutura hospitalar seria benéfica para a Medicina Geral e Familiar. 
Esse modelo organizacional terá talvez potencialidades quando aplica
do aos cuidados de saúde primários; contudo, apenas nos países com 
sistemas muito rígidos o encontramos. Os países em que a especiali
dade se encontra mais desenvolvida apresentam uma estrutura hori
zontal, em que a diferenciação se faz não por via hierárquica mas pela 
existência de médicos de família com competências específicas (não 
confundir com especialóides, segundo a designação de John Horder) 
que servem de referência aos seus pares. 
Por último, quando o Dr. Barros Veloso refere a "inexistência de 
uma verdadeira hierarquia técnica que permitisse um esboço de 
'formação em exercício"', parece ainda fazer tábua rasa do pro
grama de Formação Específica em Exercício dos Institutos de Clí
nica Geral que envolveu cerca de cinco mil médicos de família ao 
longo de oito anos. Ou referir-se-á a educação médica contínua? 
Se for esse o caso, sugerimos a consulta dos programas de for
mação actualmente a decorrer nos mesmos Institutos, ou a análi
se das actividades formativas a nível local e regional, organizadas 
pelos Centros de Saúde, Sub-Regiões e Regiões e pela APMCG. 
Ao contrário do que parece ser implicado, existe formação médi
ca contínua em Medicina Geral e Familiar entre nós. Precisa de 
ser melhorada, incentivada e sistematizada? Sem dúvida . Negar 
a sua existência e o seu contributo crucial para o desenvolvimen
to da medicina portuguesa, contudo, não é aceitável. 

As soluções 
Quando sugere princípios gerais, o Dr. Barros Veloso afirma, e 
subscrevemos, que é necessá rio adaptar os modelos de prestação 
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de cuidados às diferentes rea lidades. Discordamos totalmente da 
solução por ele proposta do regresso (este era em vários aspec
tos o modelo das Caixas de Previdência versus Dispensários) à 
prestação de cuidados primários nos centros de saúde por médi
cos de família, pediatras e obstetras. Este modelo tipicamente 
norte-americano, em que o médico de família fica reduzido à 
general internal medicine que se encontra em parte dos Estados 
Unidos, é demonstradamente mais caro sem que isso se traduza 
numa melhoria dos cuidados prestados. Não é por acaso que os 
países com a mais eficiente prestação de cuidados primários se 
apoiam num médico de família como base de cobertura nestas 
três áreas. O Canadá, por exemplo, apresenta uma orientação 
muito mais eficiente e que nos inspira em grande parte, e mesmo 
nos Estados Unidos se tem vindo a assistir nos últimos anos a um 
investimento formativo e organizacional de grandes proporções 
no desenvolvimento da Medicina Geral e Familiar enquanto base 
de um sistema mais eficaz Quando afirma, e citamos, " .. . porque, 
pelo menos nas áreas urbanas, parece óbvio que os pais de um 
recém-nascido que apresenta sinais de doença ou a grávida que, 
subitamente, detecta sinais anormais relacionados com o seu 
processo de gestação procure o técnico que considera com com
petência para lhe resolver o problema: o pediatra e o obstetra, 
mas não o clínico geral", o Dr. Barros Veloso parece revelar um 
profundo desconhecimento da realidade. Em primeiro lugar, 
existe uma tradição de seguimento de crianças e grávidas por 
pediatras e obstetras nas grandes cidades, que não tem contudo 
expressão nas zonas rurais. T0davia, e ao contrário do que se 
poderia pensar, nem por isso o seguimento destes grupos vul
neráveis é menos eficaz nessas áreas (à excepção, claro, das 
áreas completamente desprovidas de cobertura médica). O médi
co de família apresenta uma eficácia semelhante na vigilância de 
saúde materna e infantil que é facilmente demonstrável. Mesmo 
em meio urbano a vigilância de saúde de crianças e grávidas por 
um médico de família com formação específica em Medicina 
Geral e Familiar é uma realidade indesmentível, cuja qualidade 
satisfaz tanto as famílias como os profissionais. 
O segundo motivo que leva as famílias de meio urbano a procurar 
as urgências hospitalares de pediatria é a dificuldade de acesso ao 
seu prestador habitual de cuidados, seja ele o médico de família ou 
o pediatra, e não a competência específica do profissional para lidar 
com os problemas; por outro lado, nas situações mais graves, como 
uma emergência obstétrica, o local de eleição para a prestação de 
cuidados é sempre o hospital, pelo que a presença destes especia
listas nos centros de saúde é no mínimo redundante. Não deixa, 
aliás, de ser curioso verificar o fenómeno bem conhecido nos cuida
dos primários de crianças efectuarem a sua vigilância de saúde 
infantil em pediatras privados e depois recorrerem ao médico de fa 
mília para resolução de problemas agudos. E a acessibilidade, re
petimos, e não a percepção de ausência de competência, que leva 
à exagerada utilização dos serviços de urgência, pediátricos ou ou
tros. Está ainda demonstrado que a colaboração interdisciplinar de 
médicos de família, pediatras, obstetras e os outros especialistas, 
numa base de respeito mútuo e de complementaridade de perfis de 
9ctuação, se traduz em benefício de todos, cidadãos e profissionais. 
E essa a nossa aposta. 

a) Perfil profissional 
O Dr. Barros Veloso, ao abordar este ponto, afirma que se tem 
procurado passar a mensagem de que a casuística hospitalar é 
diferente da encontrada nos cuidados primários e que, por esse 
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motivo, é defendido que a formação dos clínicos gerais deve ser 
distinto das dos· restantes niédicos. O Dr. Barros Veloso está mal 
ou insuficientemente informado. Se analisasse os programas de 
formação acima referidos e que, repetimos, têm mais de dez 
anos, verificaria que a esmagadora parte da formação dos médi
cos de família se efectua em ambiente hospitalar. A ênfase dada 
à formação no âmbito dos cuidados primários, por outro lado, é 
crucial para a compreensão da forma como os fenómenos de 
saúde e doença se manifestam na comunidade, manifestações 
essas, sim, muitas vezes distintas das encontradas no contexto de 
um serviço hospitalar. Ao produzir algumas generalidades con
descendentes sobre a necessidade de formação em epidemiolo
gia e aquilo que refere como "medicina social", o Dr. Barros 
Veloso mais não faz que mostrar que ignora de que modo é for
mado e de que modo exerce a sua prática um médico de família 
dos nossos dias. A sua afirmação de que este processo formativo 

· "tem custado milhões de contos ao Estado, incómodos incal
culáveis aos cidadãos e uma grave ineficácia do nosso sistema de 
saúde" parece-nos gratuita - seria interessante termos tido acesso 
a alguns factos e números que a demonstrassem. 
O Dr. Barros Veloso tem razão ao salientar o primado da clínica 
sobre os aspectos mais tecnológicos do diagnóstico - na verdade, 
demonstra-se que a história e o exame objectivo, no âmbito da 
comunidade, têm uma importância fulcral. O futuro, contudo, 
verá um aumento crescente da tecnologia utilizada pelo médico 
de família, quer para diagnóstico, quer para a terapêutica, mercê 
do desenvolvimento e miniaturização de uma série de equipa
mentos que, não tenhamos dúvidas, se tornarão tão banais como 
o são hoje o estetofonendoscópici ou o esfigmomanómetro. Esse 
incremento tecnológico é desejável porque aumentará a capaci
dade de intervenção do médico de família, libertando os especia
listas hospitalares para as tarefas que exigem meios mais sofisti 
cados de diagnóstico e intervenção. Mais uma vez, nada disto é 
novo: no documento "Um futuro para a Medicina de Família em 
Portugal", publicado em 1991, em que a APMCG define as bases 
de uma Medicina Geral e Familiar moderna e eficiente para o 
país, este incremento tecnológico e este perfil profissional encon
tram-se claramente descritos. 

b) Modelo organizacional da Medicina Geral e Familiar 
Na última parte do seu artigo o Dr. Barros Veloso tece considera
ções de extremo interesse, sobre o modelo organizacional da 
Medicina Geral e Familiar. E curioso notar o toque de saudosismo 
com que se refere ao clínico geral do passado: permanentemente 
disponível " ... para atender os seus doentes na consulta ou no 
domicílio, e para os encaminhar para as consultas de especia li
dades, [ ... ],foi o segredo de um sistema que funcionou eficiente
mente durante décadas." .Ignoramos a que décadas se refere o 
Dr. Barros Veloso. Em 1961 o "Relatório sobre as Carreiras Médi
cas" da Ordem dos Médicos indiciava a extinção da clínica geral, 
desprestigiada, sem qualquer apoio, primitiva, em favor de uma 
rede hospitalar forte apoiada pela saúde pública. Em 1964 o Dr. 
Marques da Gama, numa comunicação hoje considerada clássi
ca à Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa lançava o alerta 
para a necessidade de uma clínica geral forte com médicos de 
família (já aqui a expressão é usada) bem treinados e capazes. 
Durante décadas, ao contrário da visão idílica do passado apre
sentada pelo Dr. Barros Veloso, a generalidade da população 
portuguesa esteve ou pura e simplesmente sem cuidados médi
cos, ou com cuidados muito precários (as Caixas, as Casas do 

Povo ... ), ou com cuidados prestados a nível hospitalar. O Serviço 
Médico à Periferia, uma clara medida de recurso pelo estado de 
indigência a que tinha chegado a cobertura médica da popula
ção, deu lugar a uma carreira estruturada em que, .pela primeira 
vez na história do país, a esmagadora maioria da população tem 
acesso a cuidados primários com um mínimo de dignidade. 
Na génese e desenvolvimento da clínica geral portuguesa cometeram
-se erros graves, e aqui estamos de acordo com o Dr. Barros Veloso em 
diversos pontos. O modelo estatizado, hierárquico, de funcionário 
público com horário rígido e salário fixo, é a antítese do que deve ser 
a organização da Medicina Geral e Familiar. O problema da retri
buição monetária é um aspecto crucial que carece de revisão urgente; 
os outros incentivos que o Dr. Barros Veloso refere (contrariar o isola
mento, melhorar a comunicação entre médicos de família e hospitais, 
o tipo, qualidade e personalização das instalações) são os elementos 
que permitirão o salto qualitativo de que a Medicina Geral e Familiar 
precisa. Os princípios defendidos pelo Dr. Barros Veloso - liberdade de 
escolha e pagamento por capitação - merecem o nosso acordo. Em 
relação a este último ponto, contudo, consideramos que a simples 
capitação é insuficiente. A capitação diferenciada por grupos etários e 
grupos vulneráveis, bem como o pagamento de adas específicos que 
o Estado tem interesse em desenvolver (visitas domiciliárias, certos 
gestos preventivos) deverá ser testada. O modelo de medicina avença
da é interessante e poderá constituir uma solução em alguns sedares. 
A modalidade mais atraente, do nosso ponto de vista, seria um mode
lo de prestação de cuidados em convenção que utilizasse estes meca
nismos remuneratórios (capitação e adas específicos) como base. 
Desse modo os médicos poderiam assumir-se plenamente com enti
dades de iniciativa própria, fora do espartilho asfixiante da função 
pública. Tendo em conta a flexibilidade e a multiplicidade de cenários 
possíveis para a prática da Medicina geral e Familiar, este modelo de
sencadearia, estamos convidos, uma autentica revolução na prestação 
de cuidados de saúde em Portugal. 

Nota n 1 
Estes comentários tiveram como finalidade aprofundar o debate 
sobre a prestação de cuidados no âmbito da Medicina Geral e 
Familiar. Mais um9 vez cumprimentamos o Dr. Barros Veloso pela 
sua contribuição. E nossa convicção que este debate é essencial -
ele contribui, por um lado, para um melhor conhecimento da 
especialidade pelos colegas que exercem em ambiente hospita
lar; ele força, ainda, os médicos de família à análise desapaixona
da da sua própria actividade e à melhoria da sua prática. Todos 
somos, afinal, o produto da mesma formação universitária e hos
pitalar de base, pelo que a divisão artificial entre hospital e comu
nidade acaba por ser mais o produto de falta de comunicação do 
que de diferenças fundamentais. As diferenças existentes, se bem 
apreendidas por todos, permitem que se crie uma rede de pres
tação de cuidados sem descontinuidades, com enormes benefí
cios para a população e satisfação profissional para os médicos. 
Não foi possível analisar em pormenor os vários aspectos abor
dados, bem como vários outros da maior importância como, por 
exemplo, o papel das universidades - isso tornaria este texto de
masiado extenso. Esperamos que outros continuem o debate, 
efectuando porventura análises sectoriais mais minuciosas, em 
prol de uma Medicina Geral e Familiar moderna e, em última 
instância, como contributo para a medicina portuguesa do pre
sente e do futuro. • 

*Médicos de família 
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o médico mais atento tem vindo a ser confrontado, desde há alguns anos e nos mais 
diversos contextos, com a existência de um novo conceito da prática médica: 

a Medicina Baseada na Evidência lMBEJ. 

Neste artigo procuraremos explicar algumas 
dos mais importantes elementos constitutivos 
do que se considera a MBE, a sua imple
mentação prática, vantagens e eficácia. 
A medicina tem vindo a sofrer mudanças 
constantes e os novos avanços diagnósticos 
e terapêuticos processam-se a um ritmo 
acelerado, criando problemas de auto
-aprendizagem e aplicação prática a quem 
tem a responsabilidade da assistência 
médica a doentes internados em hospitais, 
observados em consultas ou avaliados em 
serviços de urgência. Tradicionalmente, as 
fontes de conhecimento de que o clínico se 
serve incluem a pesquisa da literatura médi 
ca, a consulta com colegas possuidores de 
competências específicas - os chamados 
peritos -, a frequência regular de acções de 
Educação Médica Contínua (EMC) tipo cur
sos, aulas ou seminários, ou até informação 

António Vaz Carneiro· 

feiçoada de diagnosticar doenças ou de 
seleccionar esquemas terapêuticos adapta
dos ao doente individual com integração 
das preferências e idiosincrasias daquele) 
com a melhor evidência científica externa 
(que é aquela que fornece informação rele
vante, normalmente proveniente de investi
gação clínica - podendo também provir de 
investigação básica - e que é centrada no 
doente: determinação de caracteristicas 
diagnósticos de testes, de eficácia de esque
mas terapêuticos ou ainda de determinação 
de factores prognósticos, por exemplo). 
Deve-se salientar que, contrariamente ao 
que alguns profissionais de saúde pensam, 
a MBE não se constitui como um processo 
de contenção imediata de gastos em saúde: 
muitas vezes a identificação de estratégias 
médicas de efectividade inequívoca aumen-Cristina Sampaio" 

providenciada pela indústria farmacêutica, quer directamente 
quer através de anúncios publicados nas revistas médicas. Cada 
uma destas fontes possui graus de validade diversos, já que pos
suem viéses particulares; o problema surge quando fontes dife
rentes apresentam sugestões diversas para a resolução do mesmo 
problema. 
Existem no mundo mais de 30.000 revistas médicas com um 
período de duplicação do seu número de cerca de 19 anos. Esta 
realidade define o principal problema que o utilizador da infor
mação tem de enfrentar: a dimensão. Como exemplo, a base de 
dados mais utilizada - a Medline - possui hoje em dia cerca de 3 
milhões de artigos indexados e calcula-se que este número repre
senta apenas 30% da totalidade dos artigos médicos existentes no 
mundo. A questão que se deve colocar não será se existe evidên
cia científica para resposta às questões clínicas, mas como a 
localizar e seleccionar em tempo útil e de maneira económica. A 
resposta a esta - e outras -questões da prática clínica pode ser 
encontrada na Medicina Baseada na Evidência. 
A MBE é a utilização conscienciosa, explícita e criteriosa da 
evidência científica actualizada na tomada de decisões clínicas 
referentes ao doente individual. A prática da MBE integra a exper
tise individual do clínico (que é a proficiência e a capacidade de 
decisão e julgamento que os médicos adquirem na prática clíni
ca, e que se pode revelar por exemplo por uma capacidade aper-

ta, em vez de diminuir, as despesas envolvi
das (pelo menos a curto prazo). 
Os passos básicos da prática da MBE incluem: 
1) formulação da questão clínica a partir do problema do doente 

com decisão prévia sobre a informação necessária para a sua 
resolução; 

2) pesquisa da literatura para selecção de artigos/estudos rele
vantes; 

3) avaliação crítica desta evidência em termos de validade, 
importância e utilidade práticas, utilizando um conjunto de 
regras pré-definidas; 

4) síntese, compreensão e apresentação das conclusões dos estu-
dos; 

5) implementação prática da evidência. 
A prática da MBE traz vantagens para os clínicos individuais, para 
as instituições de saúde, para as universidades, assim como para 
os doentes e a sociedade em geral. A MBE permite que os clíni
cos individuais actualizem os seus conhecimentos de forma regu
lar e sistemática, melhorando os seus hábitos de leitura e as suas 
capacidades informáticas de pesquisa da bibliografia . Estes clíni
cos compreendem melhor as metodologias de investigação clíni
ca e utilizam melhor os dados fornecidos pela literatura. Além 
disso, a prática da MBE aumenta a confiança do médico nas suas 
decisões e reduz a variação que tão frequentemente se verifica na 
prática clínica. Para as instituições de saúde, a MBE constitui um 



Para as escolas médicas que possuem 
programas de investigação a MBE vem 
simplificar o processo de síntese dos 
conhecimentos que serve habitualmente 
de base aos protocolos de pesquisa. ajudando 
também na construção de prioridades 
de investigação nestas instituições. 

instrumento de melhoria de qualidade dos serviços e permite a 
construção de sistemas de gestão que incluem dados clínicos e 
financeiros, com a vantagem de sobre 
estes se poderem estabelecer medidas 
analíticas precisas. Para as escolas médi
cas que possuem programas de investi
gação a MBE vem simplificar o processo 
de síntese dos conhecimentos que serve 
habitualmente de base aos protocolos de 
pesquisa, ajudando também na cons
trução de prioridades de investigação nes
tas instituições. Por outro lado, a MBE é um 
poderoso instrumento de ensino pré-gra
duado, sensibilizando os estudantes para 
a necessidade de serem rigorosos na ava
liação da informação e saberem delimitar 
os conteúdos essenciais a incluir no seu 
estudo. Para o doente, a MBE permite uma 
comunicação mais eficaz com o méd ico, 
quer acerca das opções que lhe dizem 
respeito, quer acerca dos problemas e 
constrangimentos que se colocam na 
medicina moderna quando se têm de con
sumir recursos necessários mas dispen
diosos e escassos. Finalmente, a socieda
de em geral encontra na MBE um instru
mento que permite responsabilizar as insti
tuições de saúde e, em termos do público, 
permite a disseminação dos avanços da 
ciência médica de mais modo rigoroso do 
que é feito actualmente, com redução das 
expectativas erradas que os cidadãos sem
pre possuem sobre as possibilidades que a 
medicina moderna oferece. 

A INAUS liA CIA 

MBE apresenta , como é natural , algumas desvantagens: a sua 
aprendizagem é morosa e algo complexa, a sua prática pode ser 
dispendiosa, expõe fàcilmente "buracos" no conhecimento médi
co (causando potenciais problemas para os clínicos práticos que 
não estão habituados a auto questionar-se) e necessita de apren
dizagem de pesquisa informática em bases de dados (que muitas 
vezes não são exaustivas). • 

*Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina de Lisboa 
e Assistente Hospitalar de Medicina Interna, 

do Hospital de Santa Maria em Lisboa 

**Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina de Lisboa 
e Editora I Coordenadora do "Movement disorders" 

da "Cochrane Review Working Group 

Como todas as abordagens novas, a MBE 
apresenta naturalmente vantagens e des
vantagens. A MBE integra a educação mé
dica com a prática clínica, pode ser apren
dida por profissionais com formações de 
base muito diferentes, pode ser útil a 
estratos sociais não médicos (grupos de 
consumidores), pode facilitar a uniformi
dade e racionalização dos actos médicos 
(através por exemplo de protocolos de 
actuação para determinadas situações) e 
pode ajudar a administração da saúde a 
avaliar a efectividade dos tratamentos e 
dos serviços que oferece às populações. A 

Gabinete de Formação 

Telef. 842 71 00 - Fax 842 71 01 

Av. Almirante Gago Coutinho, 151 I 1700 - 029 LISBOA 
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

OS 86 PROCESSOS 
O Conselho Nacional Executivo lCNEJ, reunido no Porto a 11 de Julho de 1998, debruçou-se 
sobre os processos disciplinares movidos contra 86 médicos pelo Ministério da Saúde, 

por proposta da Inspecção Geral da Saúde liGSJ, relativamente às relações entre 
a Indústria Farmacêutica e a Classe Médica. 

Em conformidade com essa análise deli
berou o seguinte: 

1. Dos 86 processos enviados pela IGS, 
em 85 não existiu qualquer aumento de 
prescrição médica, nem foi identificada 
qualquer situação de má prática que 
tivesse directa ou indirectamente prejudi
cado a saúde dos doentes. 

2. A IGS acusa 34 médicos de alegada
mente se terem deslocado a Congressos 
que essa instituição não considera cientifi
came(lte idóneos. 
Entende o CNE que a IGS efectuou uma 
avaliação gratuita e irresponsável, des
provida nomeadamente de qualquer base 
científica, ao classificar os referidos even
tos como não científicos. 
A IGS ignora, nos referidos processos, que 
os médicos que aceitaram deslocar-se aos 
ditos Congressos, fizeram-no com base 
no programa científico proposto pela In
dústria Farmacêutica, o qual incluía ora
dores cientificamente credíveis e apresen
tações com valor pedagógico. 
Além disso, desde há largos meses, tem 
funcionado uma Comissão com represen
tantes da Procuradoria Geral da Repúbli
ca, do Ministério da Saúde, do lnfarmed, 
da Ordem dos Médicos, da Ordem dos 
Farmacêuticos e da própria Inspecção-Ge
ral do Saúde, onde têm sido discutidas as 
formas de clarificar as relações entre a 
Indústria Farmacêutica e a Classe Médica, 
através, nomeadamente, da elaboração 
de propostas de alterações legislativas, 
mais conformes com a legislação Euro
peia nesta matéria. 
O CNE considera inadmissível que a IGS 
avalie, nesta data e antes da aprovação 
das referidas propostas legislativas con
sensuais, os comportamentos dos médicos 
à luz de noções e critérios nunca antes 
tidos como justos e claros. 
Finalmente, o CNE não entende, e con-

sidera bizarro, que a IGS acuse esses 
32 médicos por terem efectuado deter
minada viagem, quando esta instituição 
admite ter conhecimento de que no 
avião seguiam cerca de 200 Colegas 
com o mesmo objectivo de frequência 
da dita acção de formação médica . 
Não nos parecem consistentes as ra 
zões evocadas e que levaram a IGS a 
instaurar processos "apenas" a estes 
Colegas, já que esse facto também se 
afasta das informações veiculadas por 
"fontes" ligadas a esse departamento 
que previam a abertura de centenas de 
processos disciplinares. 
O número diminuto só se explicará por 
razões políticas da responsabilidade do 
Ministério da Saúde. 

3. A IGS acusa ainda 32 médicos de te
rem recebido lembranças da Indústria 
Farmacêutica. 
O CNE considera essencial recordar no
vamente que em nenhum destes proces
sos se vis lumbra qualquer aumento de 
prescrição por parte dos médicos aí visa
dos. A prática de receber lembranças, 
tanto da parte da indústria como de doen
tes, está generalizada na sociedade por
tuguesa e, na quase totalidade das situa
ções, não consubstancia qualquer perver
sidade. 
A IGS, com o nítido intuito de não abrir, 
nem um grande nem um pequeno nú
mero de processos disciplinares, entendeu 
preencher o conceito de "objecto de valor 
insignificante" recorrendo ao conceito de 
Unidade de Conta, ou seja, Esc . 
14.000$00. Só assim se entende que os 
processos intentados contra médicos pela 
aceitação de lembranças sejam em 
número considerado politicamente razoá
ve l. O CNE entende igualmente que, não 
estando determinado o que se define 
como "objecto de valor insignificante" à 
data da prática dos factos, será da mais 

elementar justiça a não instauração de 
processos, salvo em casos em que haja 
aumento não justificado da prescrição 
médica, ou prejuízo, quer para os doen
tes, quer para o SNS ou ainda, uma lem
brança despropositada. 

4 . Acresce que a IGS considera que os 
médicos visados violaram o disposto no 
Decreto -Lei n° 100/94 relativo à publici
dade e promoção do medicamento. 
Ora, este entendimento não pode colher, 
pois este diploma estabelece ilícitos de 
mera-ordenação socia l e está sujeito à fis
calização do INFARMED e não da IGS. A 
violação do Decreto-Lei n° 100/94 não 
estabelece nenhum tipo de infracção dis
ciplinar que possa ser averiguado pela 
IGS. 

5. A IGS acusa dois Colegas por solici
tarem a um laboratório da Indústria Far
macêutica determinados montantes para 
a frequência de um Congresso Mundial 
da sua especialidade. 
Esta solicitação não pode ser interpretada 
como pagamento da realização de um 
estudo nacional multicêntrico em que 
intervieram e que foi apoiado pelo referi
do laboratório. 
Estes Colegas apenas se dirigiram ao dito 
laboratório pedindo um subsídio para fre
quentarem um Congresso Mundial no 
âmbito da sua formação contínua, prática 
essa aceite pela IGS e pelo Ministério da 
Saúde. 

6. A IGS acusa unicamente um médico 
de ter aumentado a prescrição após rece
bimento de uma lembrança no ano de 
1996. 
Apesar da IGS não estabelecer cabal
mente uma relação causal entre a prescri
ção desse Colega e a oferta da Indústria 
Farmacêutica, o CNE decidiu enviar este 
processo ao respectivo Conselho Disci -



plinar por estar em causa a idoneidade 
ética e profissional do Colega. 

1. Por fim, a IGS acusa três Colegas de 
receberem montantes patrimoniais que 
seriam utilizados para a formação pós
graduada, para o auxílio à investigação e 
para a compra de equipamentos para os 
respectivos Serviços dos Hospitais que 
esses Colegas dirigiam, sem que disso te
nham informado os respectivos Conselhos 
de Administração. 
Ora, nenhum dos Colegas visados admi
tiu ter utilizado as verbas oferecidas pela 
Indústria Farmacêutica para proveito pró
prio. Na verdade, verifica-se que o di 
nheiro em causa foi utilizado para benefi
ciação dos Serviços, para auxílio a cola-

radores em projectos de investigação e 
ra o ensino pós-graduado. Além disso, 

muitas destas situações mesmo não sendo 
comunicadas oficialmente ao Conselho 
de Administração, são de todos conheci
das, toleradas e incentivadas, dado cons-

tituírem um mecanismo válido para resol
ver as manifestas lacunas dos Serviços dos 
Hospitais em meios essenciais à sua con
digna laboração. 
De resto, no que refere a estes projectos 
de Investigação Cl ínica, convém frisar que 
todqs foram aprovados pelas Comissões 
de Etica e que a sua autorização foi da 
responsabilidade dos Conselhos de Admi
nistração dos Hospitais, que, dessa forma, 
assumiram todo o articulado constante do 
Protocolo de investigação. 
Não nos parece, por isso, serem os com
portamentos destes Colegas dignos de 
qualquer reprovação. 

Conclusões 
Na verdade, as razões que levaram a IGS 
a intentar processos disciplinares deste 
teor a "apenas" 86 médicos, não mere
cem crédito e demonstram perseguir ou
tros interesses com os quais o CNE não 
poderá pactuar. 
Face ao expÓsto, o Conselho Nacional 

FERN.AN'DO FONSECA -----HOSPITAL 

OS 86 PROCESSOS 

Executivo decidiu : 
a) não enviar ao Conselho Disciplinar da 
Ordem dos Médicos 82 processos dos 86 
médicos acusados, visto neles não encon
trar, face ao relatório da IGS, matéria que 
mereça uma investigação no Conselho 
Disciplinar com vista a uma melhor clari
ficação; 
b) enviar ao Conselho Disciplinar da 
Ordem dos Médicos quatro desses pro
cessos, uma vez que neles são feitas acu
sações graves pela IGS a Colegas, que 
põem em causa o bom nome da Classe 
Médica. 
Solicita-se ainda, aos Conselhos Discipli
nares que actuem com grande celeri
dade. 

Lisboa, 21 de Julho de 1998 

Pei'O Conselho Nacional Executivo 
O Presidente 

Prof. Carlos Ribeiro 

HOSPITAL FERNANDO FONSECA 
AMADORA I SINTRA 

Pretende Admitir 
MÉDICOS 

O Hospital Fernando Fonseca pretende constituir um Núcleo de Médicos para o Serviços de Urgência Geral que se dedique à 
Medicina de Urgência e que contribua para racionalizar a atitude médica perante a Urgência Hospitalar. 

Com este objectivo admite em regime de "Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado" (Definitivo) 
Médicos das seguintes especialidades: 

-Medicina Interna; Cardiologia; Neurologia; Pneumologia 

O Hospital Fernando Fonseca oferece-lhes: 
- Integração no Quadro privativo do H.F.F. -Apoio à formação contínua 
-Acesso e progressão em carreira -Reciclagem anual em "Cuidados Intensivos" 
-Condições de trabalho adequadas à função -Envolvimento na gestão do Serviço de Urgência 
- Incentivos ao estudo, elaboração e implementação de protocolos - Incentivos financeiros adequados 

Se está interessado( a), por favor, envie o seu Curriculum Vitae resumido (1 a 2 Folhas A4) para: 
HOSPITAL PROF. DR FERNANDO FONSECA 
Direcção Clínica (Tel: 4348207) 
IC 19, Venteira- 2700 AMADORA 

O DJRECFOR DE RECURSOS HUMANOS 
António Romano Delgado 



c U · L T u R A 

26 de Setembro de 1998, às 18,30 horas no auditório da Ordem dos Médicos, Av. Gago Coutinho, 151.lisboa 

lUA 
Realizar-se-é no próximo dia 26 
de Setembro de 1998, a décima 
primeira sessão dos Encontros O 
Impulso Alegórico. 
Estes Encontros, promovidos pela 
Ordem dos Médicos, têm o patro
cínio da Fundação Bial e o apoio 
do Ministério da Cultura e da Câ
mara Municipal de Lisboa. Trata-se 
de reflectir sobre a obra de arte co
mo objecto de comunicação, "via
jando através do sentido das coi
sas, dos objectos e dos testemunhos 
que eles abrigam". 
Carlos Ribeiro, Bastonário da 
Ordem dos Médicos, lembra, a 
propósito destes Encontros, que à 
semelhança da consulta médica 
"eslr:;s sessões do Impulso Alegó
rico são um desafio aos inte rve
nientes para encontrarem códigos 
universais de comunicação". 
Esta sessão irá decorrer no auditório 
da Ordem dos Médicos, na Av. 
Gago Coutinho, 151, em Lisboa, às 
18,30 horas. O lema serão duas 
naturezas mortas: Agnus Dei com 
Pe~as de Ca~a de Baltazar Gomes 
Figueira; e Natureza Morta com 
Figos e Uvas do Círculo de Juan 
Fernandez. Tratam-se de duas pin
turas a óleo sobre tela do século XVII, 
pertencentes ao Museu de Évora. 
Ambas as pinturas chegaram a 
ser atribuídas a Josefa de Óbidos. 
Mas no primeiro caso, como 
muito bem observou Luís de Mou
ra Sobrai, "o quadro mostra perí
cias de desenho e de luz, e um 
sentimento mais denso e compac
to da modelação e do cromatis
mo, que claramente divergem da 
típica estilização de Josefa" . No 
segundo, também para Moura 
Sobrai, "a atribuição a Josefa não 
tem qualquer fundamento, pois a 
sobriedade erudita da tela não 
corresponde ao espírito (e ao gos-

to da clentela) da pintora obiden
se, cu jas composições sobrecarre-

No dia 26 de 
Julho do corrente 
ano foi inaugura
da na Ordem dos 
Médicos uma Ex
posição de Pintu
ra do Dr. José Al
berto Rato. 
Estiveram presen
tes muitos dos re
tratados, outros colegas e amigos 
do artista. 
Foi distribuído um excelente catá
logo da responsabilidade do Dr. 
Manuel Martins e com o apoio da 
Smith-Kiine Beecham. 
A propósito, o Bastonário Prof. 
Carlos Ribeiro escreveu "A pintura 
foi o veículo escolhido para focar 
amigos e colegas, em rostos, on
de pôs toda a sua cumplicidade 
para lhes dar sentido". 

ORlAS 

Natureza Mona com Figos e uvas 
do Círculo de Juan Fernandez 

gados de objectos dispostos care
cem de complexiades simbólicas e 

Nos seus trabalhos 
serve-se com mestria e 
simplicidade da sua 
experiência clín ica, do 
direito aos seus pró
prios sonhos e de uma 
técnica harmoniosa e 
equilibrada. 
Sem modernizações for
çadas e desconcertan

tes, utiliza uma linguagem plástica, 
que caminhando do íntimo e do pes
soal, invade o caos que frequente
mente existe em todos nós. 
O seu alheamento de todo social, 
permitiu-lhe a par de aquisição de 
erudição científica, o cruzamento 
com valores como a amizade, que o 
atraiu e soube cultivar. 
Esta exposição é assim uni hino à 
amizade, a que a postura eclécti
ca e sonhadora do autor soube 

de excessivos zelos de equilíbrio 
espacial, devendo antes ver-se no 
quadro de Évora obra de um te
nebrista retardatário do círculo de 
EI Labrador, porvolta de 1630". 
Estas pinturas serão apresentadas 
e di scutidas por Artur Goulart, 
ex-director do Museu Regional de 
Évora; João Miguel Fernandes 
Jorge, escritor; e Maria de Sou· 
sa, médica, investigadora, profes
sora catedrática da Faculdade de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar. 
Seguir-se-á um debate moderado 
por M. Valente Alves, autor e 
coordenador do projecto. e 

dar corpo e sentido". 
Os quadros retratam os seguintes 
Colegas: 
Cândido da Silva, Joaquim Carlos 
Barreto Fragoso, Manuel E. Macha
do Macedo, Carlos Ribeiro, Manuel 
Coelho, José. M. Mendes de Almei
da, Maria Helena Alves, Fernando 
Costa e Sousa, Armando Farrajota, 
Maria Manuela Lima Pequito, João 
Borges de Oliveira, Rui Bento, Ri
cardo Gracias, Manuel Pina de 
Carvalho, António Alves, António 
M. Mata Antunes, João Martins 
Pisco, Fernando Lacerda Nobre, 
Maria Hermínio Grenha, Victor 
Garcia Nunes, José Roquette, Jorge 
Quininha, Manuel Pedro Maga
lhães, José Serra, Manuel Nogueira 
da Silva, Manuel Fortuna Martins, 
Rui Ferreira, Eduardo Antunes e um 
auto-retrato. 
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Foi celebrado no dia 16 de Julho o Protocolo de Cooperação 
entre a Ordem dos Médicos e o Barclavs Bank. 

No acto de assinatura estiveram 
presentes o bastonário da Ordem, 
Professor Doutor Carlos Soares 
Ribeiro, o Dr. Rasiklal Ranchhad, 
na qualidade de Tesoureiro da 
Ordem, e Dr. João Freixo, Direc
tor-Geral do Barclays Bank, em 
Portugal. 
Durante esta cerimónia, ambas as 
instituições se congratularam pela 
celebração deste acordo de co
operação, tendo o Barclays referi
do que o mesmo se revestia de 
um carácter especial, dado ser o 
primeiro protocolo desta natureza 
que o Banco estabelece com uma 
associação de profissionais. 
Ao abrigo do referido Protocolo, 
do qual poderão beneficiar os 
membros da Ordem dos Médicos, 
bem como os respectivos fun
cionários, o Barclays criou um 
conjunto de produtos exclusivos e 
em condições preferenciais, pen
sados para responder às necessi
dades profissionais da classe mé
dica, não esquecendo a concre
tização dos seus desejos pessoais. 
As linhas de crédito exclusivas fo
ram criadas para apoiar a activi
dade médica, apresentando ali 
ciantes taxas de juro e prazos de 
financiamento adequados às exi-

gências de tesouraria, equipa
mento e instalações. Destas se 
destacam: 
- o "Crédito Consulta Médica", 
destinado a financiar a actividade 
médica no dia-a-dia, nomeada
mente as necessidades pontuais 
de tesouraria. 
- o "Crédito Equipamento Médi
co", o qual constitui uma alterna
tiva favorável face ao crédito no r
mal, destinando-se à aquisição e 
renovação de equipamento para 
o consultório. 
- o "Crédito Consultório Médico". 
Com um prazo de financiamento 
de até 20 anos, esta linha de cré
dito destina-se à aquisição ou am
pliação de instalações/consultório. 
As necessidades pessoais não 
poderiam ser esquecidas, razão 
pela qual o Barclays seleccionou 
alguns produtos e serviços de 
crédito e seguros, oferecendo-os 
em condições preferenciais para 
os membros da Ordem. 
Para além de uma taxa preferen
cial de 5,25%, o Plano de Habita
ção Barclays distingue-se pela sua 
fl exibilidade e pelo leque alarga
do de opções adequadas a cada 
caso particular, facilitando a 
transferência de hipotecas de ou-

tras instituições de crédito. Por 
estas razões, o Barclays foi, recen
temente, considerado pela revista 
"Dinheiro & Direitos", como a 
"Escolha Acertada" para obtenção 
de crédito habitação. Para além 
da concessão de crédito, o Bar
clays apresenta-se como uma ins
tituição especialmente vocaciona
da para aconselhar e acompa
nhar os seus Clientes em todo o 
processo de compra ou remodela
ção das sua nova casa. 
No que respeita a Seguros de 
Vida (Individual e Vida Dois), os 
membros da Ordem dos Médicos, 
beneficiam de um desconto de 
l 0% sobre o prémio da l 0 anui
dade. Por outro lado e ainda no 
ramo vida, o Barclays oferece 
uma redução de 50% nos encar
gos de subscrição do Barclays 
Vida PPR. Este seguro de capitali
zação, destina-se fundamenta l
mente a poupanças de médio e 
longo prazo e tem associados im
portantes benefícios fiscai s, apre
sentando-se como um excelente 
complemento de reforma . 
O Barclàys coloca, ainda, ao dis
por dos associados da Ordem, 
uma equipa de consultores espe
cializados para o aconselhar nas 

melhores soluções. Este serviço 
inovador, o Barclays Premier San
king, permite assim uma maior 
adequação dos desejos de cada 
médico, nomeadamente na apos
ta numa resposta às suas necessi
dades de rentabilidade e investi
mento na gestão de patrimónios. 
Apoiados na forte experiência 
internacional do Barclays, os Con
sultores Premier, acompanham a 
evolução dos mercados financei
ros, conhecem os detalhes em 
matéria de fiscalidade e sabem 
reconhecer, ·na hora certa, as me
lhores oportunidades de investi
mento. 
Dando continuidade ao acom
panhamento que pretende dar a 
todos os membros da Ordem, o 
Barclays aderiu ao sistema de 
pagamento a convencionados, 
estabelecido com as Adminis
trações Regionais de Saúde. Desta 
forma o Banco proporciona ain
da, a todos os médicos convencio
nados, uma gestão flexível e re
gular do pagamento das facturas 
de saúde. 
Estas são algumas das vantagens 
Barclays. É por elas que o Barclays 
acredita que poderá "fazer Banco" 
com os médicos portugueses! • 



NOTICIAS 

• 

O desenvolvimento dos conheci
mentos técnicos e científicos nos 
vários áreas cirúrgicos do Cirurgia 
Geral levou o que fossem sendo 
criados vários novos especiali
dades independentes; o suo dife
renciação, e conteúdo progra
mático desenvolveram-se de um 
modo não uniforme ao nível 
comunitário. Num sentido quase 
inverso, a necessidade da rentabi
lização de recursos humanos, e a 
proliferação caótico de especiali
dades conduziram à necessidade 
de organizar, (e cada vez com 
maior pertinência), um Tronco 
Comum, multidisciplinar, destina
do o resolver a maior porte das 
necessidades cirúrgicas do dia o 
dia, sem prejuízo da especializa
ção. É nesse sentido que o Quarto 
Relatório do ACMT vem recomen
dar o implementação a nível co
munitário dos troncos comuns. 
Foi com este objectivo de discutir o 
Tronco Comum das Especia
lidades Cirúrgicas, que se levou 
o cabo uma discussão alargado 
na Ordem dos Médicos. 
O principio metodológico desta 
reunião, foi de envolver, no início, 
as especialidades de Cirurgia Ge
ral, Vascular, Cordiotorácica, Plás-

s 

tica, Ortopedia e Urologia, pre
tendendo-se contudo centrípeto, 
ou seja, a definição inicial de um 
conteúdo mínimo para o tronco 
comum das especialidades cirúr
gicas mais afins; gradualmente a 
discussão será alargada o outras 
especialidades, com eventuais 
adaptações, mantendo o mesmo 
espírito. 

CONCliSIES PIEUMINUES 
A· ObJectiVos 
1. Melhorar a qualidade da for
mação (e não definir campos de 
actividade cirúrgico). 
2. Fazer uma opção esclarecida 
da especialidade (melhorar a 
capacidade de escolha da espe-

refugiados 101 Ponugal 
Em reunião realizada no dia 16 
de Julho de 1998, a Ordem dos 
Médicos, representada pelo Bas
tonário Prof. Carlos Ribeiro, acor
dou com o Ministério do Saúde e 
a Embaixada da Guiné-Bissau dar 
apoio efectivo à integração dos 
Colegas Guinienses refugiados 
em Portugal por tempo julgado 
conveniente. 
Aceitou permitir a inscrição definiti
vo no Ordem dos Médicos o todos 
os Colegas que tenham licenciatura 
portuguesa ou equivalência e 24 

meses de exercício profissional. 
Todos os restantes, se inscritos na 
Ordem dos Médicos da Guiné
Bissau podem aceder a uma Bolsa 
de Estudo da responsabilidade do 
Governo Português para realiza
ção de aprendizagem para me
lhoria de conhecimentos técnico
profissionais em áreas tidas como 
adequadas. 
Nessas circunstâncias e apenas 
com essa finalidade poderão ins
crever-se provisoriamente no 
Ordem dos Médicos. • 

cialidade pretendida, face às es
pecialidades médicos e às outras 
cirúrgicas). 
3. Melhorar a capacidade e eficá
cia de selecção pelos Serviços, dos 
futuros internos, através de de
monstração prática das suas apti
dões naturais. 

B ·Duração 
Total - 3 I 4 anos, para as seis es
pecialidades cirúrgicas abrangi
dos no inicio pelo Tronco Comum. 
Estágios Obrigatórios 
1. Cirurgia Geral - 18 I 24 meses, 
2. eliminatórios. 
3. Cirurgia Vascular - 3 meses 
4. Cirurgia Torácica - 3 meses 
5. Ortopedia - 3 meses 
6. Urologia - 3 meses 

7. Cirurgia Plástica - 3 meses 
8. Cirurgia Pediátrico - 3 meses 
9. lntensivismo - 3 meses a efec
tuar em regime de urgência se
manal, durante o estágio de Uro
logia. 
Cursos intensivos de outras espe
cialidades (Otorrinolaringologia, 
Ginecologia, Neurocirurgia, Ana
tomia Patológica, etc. 
Estágios opcionais 
(3 meses a realizar noutro espe
cialidade, ou na repetição dos es
tágios já realizados no mesmo ou 
outro Serviço). 

c · Selecção dos Candidatos para o 
Tronco Comum Cirúrgico 
É feito com a nota do Exame de 
Acesso à especialidade. 

o· Selecção dos candidatos à Dpçãa 
de Especialidade Cirúrgica 
Parâmetros - Nota de exame de 
acesso; 
Média geral das avaliações dos 
estágios do Tronco Comum; 
Média das avaliações dos estágios 
considerados nucleares, por cada 
especialidade especifico, a definir. 
(A importância quantitativa 
de cada parâmetro será alvo 
de discussão alargada) • 

IV Congresso da Federação 
Europeia de Sexologia 

UA Sexol rar os I IX" 
Nov s e Velhos Desafi s 

1 Encontro 1 érlco de Sexologia 
18, 21 de Setembro de 1998 
Alfa Lisboa Hotel 

Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica 

Inscrições e Secretariado: 
D. Goreti Janeiro 
Serviço de Psicoterapia Comportamental do Hospital Júlio de Matos 
Av. do Brasil, 53, 1 799 Lisboa Codex 
Te/.: 01 797 1 1 4 1; Fax: 01 795 29 89 



VIl Congresso Nacional 
de Medicina Nuclear 1998 

12 a 14 de Novembro de 1998 
Sinua, Ponuoal 

Presidente do Congresso: 
Ora. Maria do Rosário Vieira 
Os principais Temas serão: 
• Cardiologia 
• Oncologia 
• Terapêutica com radionuclidos 
• Tomografia por emissão de positrões 
Data limite para o envio de Comunicações: 
14 de Setembro de 1998. 
Secretariado do VI/ CNMN/98 
Apartado 169 
Carcavelos, 2777 Parede Codex, Portugal 
Tel.: 351-1-458 17 53; Fax: 351 -1-458 18 25 
E-mail: satis@mail-telepac.pt 
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Presidente de Honra: 
Dr. Santana Maio 
Oro. Odete Ferreiro 
Presidente das Jornadas: 
Dr. Manuel Miroldo 
Temas do Programa Científico: 
- Dislipidemios 
- Diabetes mellitus 
- Oncologia médico 

lnfecciologio 

- Hipertensão arterial 
- Nutrição 
- Reumatologia e Doenças siste-

máticos outoimunes 
- Gostrenterologio 
Secretariado: 
Apartado 9021 
3000 Coimbra 
Telef.: 039 437187 
Fax: 039 437187• 
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6 e 1 de Movem rode 1998, Pono 
Organização 
Serviço de Medicina Físico e de 
Reabilitação do Hospital de S. 
João e Serviço de Medicino Orto
pédica do Universidade de Bor
déus. 
Local 
Coso do Médico 
Conferências 
- Trotamento do Dor 
- Mesoteropio . 
- Patologia do Ráquis 

- Medicino Desportivo 
- Reabilitação Uroginecolágico 
- Amputados 
- Avaliação tridimensional do 

movimento 
Workshops 
- Mesoteropio no Dor do Ráquis 

e Membros 
- Mesoteropio em Medicino Des

portiva 
Ligaduras Funcionais 

- Ortáteses Termo-moldáveis e 

A 30 de Junho último, realizou-se no 
Secção de História do Medicino, do 
Sociedade de Geografia de Lisboa, 
em homenagem ao Dr. Salvador 
Villorinho Pereira, uma palestro 
biográfico, proferida por suo filho, 
Luísa Villorinho. 
Médico-Cirurgião licenciado pelo 
Escola Médico-Girurgico de Lisboa, 
em 1906, com o especialidade de 
ginecologia e obsteclrício, exerceu 
clínico em pleno Chiado, no início 
do século. 
No I Congresso dos Médicos Mutuo
listas, em Março de 191 O, numa 
ontevisão do futuro Segurança 
Social, proferiu no Sociedade de 
Ciências Médicos de Lisboa, uma 
palestro intitulado a livre escolha 
da assistência Medico-Cirurgi
ca pelo doente das associações 
de socorros mútuos. 
Por altura do I Grande Guerra, pres
tou serviço como capitão médico 
miliciano, no Colégio Militar, em 
1917/18, onde foi distinguido com 
grata apreciação pelo coronel 
António Pires Leitão. Em 1926 pas
sou à reservo territorial, veio o pres
tar assistência no Hospital . Militdr 
Central (Estrelo) e obteve baixo de 
serviço em 1944. 
Noseu relacionamento, com o 
mundo dos artes, conviveu com os 
Bordollo Pinheiro, Martinho, Costa 
Moto, Mestre João do Silvo, Molhoo 
e Alves Cardoso. 
Adepto do desporto do coço e do 
prático de tiro, obteve diversos 
prémios ao lodo dos amigos Cor
valho Monteiro, António Montez e 
Silvo Gomo. 
Apaixonado pelo arte fotográfico, 
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port1c1pou, em 1916, ao lodo do 
Comodoro Jorge Almeida Limo, Jú
lio Worm, Carneiro Mendes e Dr. 
Horto e Costa, no Exposição No
cional de Fotografia, no Sociedade 
Nocional de Belos Artes. Com atelier 
próprio no residência, realizou mag
níficos Brometos, Estereoscopios e 
Authocromes, que constituem pre
cioso espólio com inesquecíveis ima
gens, dos quais foram projectados 
algumas belos cópias. 
Do seu casamento com Adelaide Elvira 
Mendes de Sousa Villorinho Pereira, 
em 1937, deixou dois filhos, Fernando 
e Mario Luísa, vindo o falecer em 
Lisboa, a 19 de Junho de 1948. 
Entre o numeroso assistência, viam
-se amigos de família, vultos do Me
dicino contemporâneo e outros. 
Presidiram à sessão o Sr. Almirante 
Sousa Leitão, Presidente do Socie
dade de Geografia de Lisboa, e o 
Presidente e o Yice-Presidente, do 
Secção de História do Medicino do 
SGL, Professores Oouto~s Armando 
Santinho Cunho e Mário Mouro. • 

·21 Ôl 
Curso Médico de Usboa l1972-1978J 

16 de Outubro de 1998 
Quinta do Torneiro 
{Paço d'Arcos) 
(limite de 300 pessoas) 
Inscrição 
Enviar nome, morado, números 
de telefone e cheque cruzado no 

valor de 10.000$00 (dez mil escu
dos) em nome de Curso 78 poro 
Ruo Duque de Palmeio, 27 - 2° 
esq, 1250 Lisboa. 
Informações 
Jaime Bronco - 0931 9354551 
Luís Assis - 0931 555725 • 



NOTICIAS 

Geral da SOPEAM 
Realizou-se no passado dia 30 de Teles Marques, da Associação dos 
Maio, pelas 11:00 horas a Juristas Escritores. Por unanimida-
Assembleia Geral do Sociedade de, decidiram: 
Portuguesa de Escritores e Artistas • Prémio Fialho de Almeida (Fie-
Médicos (SO PEAM), segundo a ção), atribuído à obra "Crónica de 
ordem de trabalhos anunciada. um Enigma", de Lucas Damião. 
Foram apresentadas várias pro- Aberto o envelope verificou-se 
postas pelos colegas Luis Silveira que este pseudónimo correspon-
Botelho e Rolando Moisão e pela dia ao médico escritor Carlos Viei-
Direcção da SOPEAM, que foram ra Reis. 
discutidas e votadas. Todos os o Foi atribuída uma Menção Hon-
colegos que desejarem ~~, rosa deste Prémio à 
conhecer em pormenor _ l obra "Histórias da Terra 

"'" pmpo•l" •" do- m • do Cêo", do JoOo 
c~sões . tomadas, pode- =fg 1 0 = Desta Semana, pseudó-
rao soliCitar ao Sr. Ja1me -\~ - nimo do médico escritor 
Azevedo uma cópia da - Rolando Moisão. 
Acta da Assembleia Geral que lhe • Prémio Revelação de ficção 
será enviada. atribuído à obra "DiscrElta Sere-
Procedeu-se depois à aprovação nata Rural", de Inês Varanda, 
do Relatório de Contas e à eleição pseudónimo do médico escritor 
dos Corpos Directivos para o Pedro Serrano. 
novo biénio (ver caixa). • Prémio Abel Salazar (Ensaio), 
Pelas 12:00 horas rea lizou-se a atribuído à obra "Os médicos 
Sessão Solene da entrega dos militares e a Medicina portuguesa 
Prémios de Ficção, Ensaio, Revela- nos últimos dois séculos- sua can-
ção e Pintura, que foi presidida tribuição", de Cosme Cavaleiro, 
pelo Ex.mo Bastonário da Ordem pseudónio do médico escritor 
dos Médicos. Houve uma palestra Carlos Vieira Reis. 
inicial a cargo do colega Luís Lou- o Foram atribuídas duas Menções 
renço sobre a Lusofonia. Honrosas deste Prémio, às obras 
O Jú ri dos concursos literários era "As ideias, as formas, os cores e 
constituído pelos Senhores Dr. Luís os sons", de João Desta Semana e 
Lourenço, que presidia, Escritor "No fundo dos teus olhos tristes" 
Rainer Daebnhardt e Dr. Amadeu de Maria Odete Júlio, pseudóni-

SOPEAM .:~ 

lista dos Cor os Gerentes ara o biéni 1998/99 

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente - Prof. Dr. Armando Oliveira Moreno 
Vice-Presidente - Dr. António Bellini Jaro 
Secretário - Dr. Carlos Soares de Sousa 
Secretário - Dr. António Rafael Passarinho 

CONSELHO FISCAL 
Presidente - Dr. Henrique Teixeira de Sousa 
Vogal - Dr. Jorge Alberto Faria dos Santos 
Vogal - Dr" Maria Ofélia Bombo J. Borges 

DIRECÇÃO 
Presidente - Dr. Carlos Vieira Reis 
Vice-Presidente - Dr. Baltazar de Matos Caeiro 
Secretário - Dr. Francisco Sílvio Caldos 
Secretário Adjunto - Dr" Mario José Bravo do Costa 
Tesoureiro - Dr. Fernando de Motos Rodrigues 
Vogal - Dr. Luís Esperanço Lourenço 
Vogal - Dr0 Leonor Duarte 

mos dos médicos escritores Ro
lando Moisão e Maria Manuela 
Brozette. 
Não foi atribuído o Prémio Reve
lação de Ensaio. 
O Júri do Prémio de Pintura Mário 
Botos era constituído pelos Senhores 
Drs. Baltazar de Motos Caeiro, que 
presidio, e Pedro Barreiros e pelo 
Pintor Ricardo d'Assis Cordeiro. O 
Júri decidiu por unanimidade: 
o Prémio Mário Botos, atribuído à 
obro "Abstencionismo Lírico", do 

médico pintor Espírito Santo Este
ves. 
o 1° Menção Honroso, à obro 
"Alfama" , do médico pintor 
Pantoja Rojão. 
o 2° Menção Honroso, à obra 
"Cemitério de Eucaliptos", da 
médica pintora Maria Filomena 
Jorge Facho. 
Todas as obras concorrentes estive
ram expostas na Ordem dos Mé
dicos, sendo responsável por essa 
exposição a colega Leonor Duarte. e 

EROGASTRO 
O Restaurante da sede nacional da 
Ordem dos Médicos, em Lisboa, tem 
um serviço de absoluto esmero gastro
nómico. 

Aberto todos os dias ao almoço e jantar 
(fecha aos domingos e feriados), o Res-
taurante serve ainda em ocasiões espe
ciais, como aniversários, encontros de 

grupo, seminários, etc. E há ainda o seu 
confortável bar-convívio, com um piano 

à disposição dos mais vocacionados. 
Além, naturalmente, do aprazível 
jardim das instalações da Ordem. 
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A Ordem dos Médicos vê com 
grande apreensão os crescentes 
sina is de crise que dia o dia se 
vêm manifestando no Sistema de 
Saúde Português. 
Os factos hoje relatados em Co
municado pelo Federação dos 
Prestadores de Cuidados de Saú
de, deixo-nos apreensivos: pelo 
falto de capacidade do Ministério 
em resolver os verdadeiros pro
blemas de saúde e pelo trotomen· 
to desigual dos vários grupos de 
prestadores de cuidados de saú
de. 
O adiamento no actualização de 

' acordados há vários 
anos, o atraso no pagamento dos 
dívidas aos convencionados com 

CONTRIBUIÇiO IUTAIIQUICA 
A 2° prestação do contribuição 
outártico deve ser pago até ao final 
do mês de Setembro. 

IRS · DEDUÇÕES A COLECTA 
IIMPOSTOJ 
A partir do ano de 1998 é dedutível 
à colecto do IRS 20% dos montantes 
despendidos com Computadores 
pessoais, modens, placas RDIS e ter
minais, com o limite de 30 contos. 
Apenas é considerado o equipamen
to adquirido em estado novo e o foc-

_.ura contenho o número de identifi
'W'coção fiscal do adquirente e o 

menção "USO PESSOA~'. 
Os médicos que exercem trabalho 
independente (recibos verdes) e 
afectem aqueles bens à suo activi
dade podem continuar a proceder às 
respectivos deduções através de 
amortizações. 
Não podem aproveitar obviamente 
os dois benefícios aludidos. 
Também é dedutível à colecto 20% 
dos despesas suportados poro 
obtenção de aconselhamento jurídi
co e patrocínio judiciário, com o limi
te de 20 contos. 
A Consultaria Fiscal funciono todos 
os 3°s feiras, dos'1 O às 13 horas e às 
5°s feiras, dos 18,30 às 20,30 horas, 
no Av. Almirante Gago Coutinho, 
151, em Lisboo.e 

desrespeito pelos acordos estabe
lecidos, o valor do convenção 
com médicos privados, que chego 
o ser metade do valor que o Ser
viço Nocional de Saúde factu ro 
aos subsistemas e o trotamento 
desigual e de privilégio com deter
minados fornecedores do Serviço 
Nocional de Saúde, estão o criar 
grande instabilidade no sector e o 
propiciar situações de ruptura no 
sistema de saúde, com graves ris
cos poro os doentes, como no re
cente coso do hemodiálise. 
Sempre defend emos o melhor 
aproveitamento e rentabilização 
dos meios instalados nos unida
des públicos de saúde, dando os 
condições de exercício e ao mes-

mo tempo exigindo resultados aos 
Directores de Serviço. Inexplica
velmente, o Ministério do Saúde 
seguiu o cominho oposto, publi
cando uma lei de incompatibilida
des que só atinge os médicos pro
prietários convencionados e facili
tando pelo contrário o desenvolvi
mento de grandes grupos econó
micos no área do saúde. Por isso, 
o Ordem não pode deixar de aler
tar o opinião público dos riscos 
poro o saúde, contidos nos pro
postos teóricos e não fundamen
tados avançados pelo Ministério. 
Só quem não conhece os limites 
do capacidade instalado nos Uni
dades Hospitalares pode ter o le
viandade de acreditar que, mo
mentaneamente, os serviços pÚ· 
blicos têm o possibilidade de 
substituir com qualidade os servi-

COMUNICADO 
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ços de saúde prestados pelo sec
tor convencionado. 
No defeso do interesse dos doen
tes, o Ordem dos Médicos apelo 
ao bom senso do Ministério poro 
que, em conjunto com o Federa
ção dos Prestadores dos Serviços 
de Saúde e os respectivos associa
ções, encontrem uma solução que 
garanto: o qualidade dos serviços 
prestados aos doentes, os prazos 
de pagamento idênticos a todos 
os prestadores dos serviços de 
saúde, o respeito pela liberdade 
de escolho do doente e ·a cobertu
ra efectivo em cuidados de saúde 
o todo o território nocional. e 

Lisboa, 8 de Julho de 1998 

O Presidente 

Prof. Cor/os Ribeiro 

Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Setúbal. 
Denúncia pública de UUiização para nns privados das instalações dos 
serviços em benefício do Director de Serviço e de outros cardiologistas. 

A Ordem dos Médicos, no exercício dos finalidades estatutários previstos no ort0 6° dos seus 
Estatutos, denuncio publicamente o facto de serem difundidos informações que põem em 
couso o exercício do profissão médico, sem que antes do divulgação existo o cuidado de 
averiguar pelos meios próprios o veracidade dos notícias. 
Exige-se dos autoridades de saúde o necessário celeridade no realização dos processos e 
ainda que o divulgação dos factos apurados, o seja, em termos de permitir que o suo divul
gação público seja transparente e adequado. 
E, no coso em apreço, ressalto do notícia o omissão de uma informação importante poro o 
esclarecimento público, que é o facto de o legislação em vigor não só permitir o exercício em 
acumulação de medicino público e privado mos também, em certos situações, impor que o 
medicino privado seja exercido nos Hospitais do Estado. 
O desconhecimento desse elemento pode dor lugar o um apressado juízo de censuro basea
do no utilização de serviços públicos poro fins privados, quando o próprio legislação o per
mite e, em certos casos, até o exige. 
A Ordem dos Médicos denuncio pois o especulação público que esta notícia suscitou, sem 
completo averiguação dos factos e com manifesto ocultação do regime legal que permite o 
utilização dos serviços e pessoal hospitalar poro fins privados 

Lisboa, 30 de Julho de 1998 
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Pei'O Conselho Nocional Executivo 
do Ordem dos Médicos 

O Presidente 
Prof. Carlos Ribeiro 



CONTENCIOSO 

Actividades do CDN l1991J 
1. Todos os exposições e queixos que são 
enviados à Secção Regional do Norte e 
motivam eventual procedimento discipli
nar, são remetidos pelo Conselho Regio
nal (CR) ao Conselho Disciplinar (CD). 

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

3. Os casos que se concluem com apli
cação de sanções têm motivado o publi
cação no Revisto de um despacho do CD 
em que se onunc1o o sanção e se invoco o 
fundamentação, citando os artigos do Có
digo Deontológico que foram violados. 

4. Ao contrário do que se pratico no Secção 
Regional do Sul, não tem havido publicação 
dos casos que terminam em arquivamento. 

5. O CR do Norte deliberou no suo 
reunião de 15/1/98, fazer uma análise 
dos conclusões dos processos transitados 
em julgado e mondar publicar os relató
rios dos casos punidos (embora omitindo 
os identificações) assim como uma série 
de casos arquivados exemplares. 

6. Em resultado dessa deliberação, o CR 
do Norte promove o publicação dos textos 
adiante reproduzidos, que se referem o 

Processos que terminaram com san~ões 

processos terminados no ano de 1997, 
tendo em visto intuitos meramente peda
gógicos. 

Processo 8/96 - Aplicado uma Advertência ....................................... transcrever 
Processo 47/94 - Aplicado uma Advertência ...................................... . transcrever 

Processos que foram arquivados por serem considerados improcedentes (14) 
Processo 1 0/94 ........................................................................... ... transcrever 
Processo 28/95 .............................................................................. transcrever 
Processo 9/96 .............................................................................. transcrever 
Processo 11/96 .............................................................................. transcrever 
Processo 2/97 ................................ .. ............................... .. ........... transcrever 
Processo 30/97 .............................................................................. transcrever 

Processos que foram arquivados por ter sido alvo de decisão judicial favorá
vel (2) 
Processo 35/94 .............................................................................. transcrever 

Processos que foram arquivados por serem fora de âmbito (2) 
Processo 19/97 .............................................................................. transcrever 

Processos que foram arquivados por falta de provas (6) 
Processo 38/93 ........................................................................... .. . transcrever 
Processo 32/94 .............................................................................. transcrever 

Paralisia infantil 
PROCESSO 8/96 · RELATóRIO 
1. O presente processo disciplinar foi 
instaurado à Senhora Dr0 A, no sequência 
do participação, constante de fls. 2 e 
seguintes dos autos, subscrito pelo Senhor 
Delegado Concelhio de Saúde de ... , no 
qualidade de Presidente do Junto Médico 
de Avaliação de Incapacidades. 

2. Recebido aquela participação, deu-se 
início à instrução do processo disciplinar 
e, tendo em conto o provo produzido, em 
13 de Dezembro de 1996, foi à arguido o 
competente noto de culpo, no qual lhe 
eram imputados os seguintes factos: 
o)Em 1 de Abril de 1996, o Junto Médico de 

Avaliação de Incapacidades, presidido pelo 
Delegado Concelhio de Saúde de ... , exami
nou o Senhora D.B, tendo constatado que 
esta era portadora de sequelas de paralisia 
infantil, nomeadamente hipotrofia dos mús
culos do coxo e perna direitos superior o dois 
centímetros, encurtamento do membro infe
rior direito o dois o três centímetros, on
quilose do tomezelo e pé covo; 
b)Perante estas lesões, foi solicitado à exa
minando o suo licença de condução, ten
do o Senhora D.B exibido uma guio e in
formando que não lhe haviam sido im
postos restrições; 
c)Solicitodo o Boletim de Inspecção 
Médico-Sanitário à Autoridade de Saúde 
de Amarante, constatou-se que o exame 

efectuado pelo arguido à Senhora D.B, 
poro efeitos de licença de condução, não 
aludia o qualquer lesão ao nível dos 
membros inferiores; 
d)Tomodos declarações à arguido, no 
âmbito dos presentes autos, esta declarou 
que já conhecia o Senhora D.B, que tra
balhou em suo coso, vendo-o diáriomen
te, nunca tendo constatado qualquer clau
dicação, usando, inclusivé, sapatos de to
cão alto; 
e)No entonto, o arguido admitiu que, 
aquando do exame poro inspecção médi
co sanitário poro condutor de veículos 
ligeiros, não realizou o medição dos 
membros inferiores, nem se apercebeu do 
onquilose do tornezelo direito, dado que o 



Senhora D.B entrou no consultório com 
marcho normal. 

• Notificado do conteúdo do noto de 
culpo e poro apresentação do suo defeso 
escrito, arguido não o fez. 

4. Resulto de tudo quanto vem de expôr-se 
e do mais que se encontro processuolizo
do, terem resultado como provados os 

factos do noto de culpo. 

5. Tais factos consubstanciam um com
portamento culposo do arguido, violador 
dos seus deveres deontológicos, nomea
damente os constantes dos ort0 s. 12°, 
28°, 7 4° e 75° do Código Deontológico; 
porém, mesmo que se entendo não serem 
aplicáveis estas disposições do Código 
Deontológico. O mesmo comportamento 

constitui infracção ao estotuído nos ort0 s. 
65°, 7 4°, 96° e 97° do Decreto-Lei n°. 
40651, aplicáveis por forço do disposto 
no ort0

• 104° do actual Estatuto do 
Ordem dos Médicos. 
6. Em face do exposto, proponho que o 
Senhora Dr0 A seja punido com uma 
sanção de advertência. 

Porto, 15 de Janeiro de 1997 

Diagnóstico errado 
ROCESSO 41/94 · RELATóRIO 

1. Em 19/11/96 o médico Dr. A foi con
denado no peno de censuro pelo Conse
lho Disciplinar Regional do Norte do Or
dem dos Médicos por violação dos artigos 
6 n° 1, 12, 26 e 77 n° 1 do Código Deon
tológico. 

2. Inconformado com tal decisão, dela 
interpôs recurso o arguido, nos lermos e 
com os fundamentos constantes de fls. 
1 09, que aqui se dá por integralmente re
produzido, tendo junto dois pareceres de 
Ilustres Médicos Especialistas em Gos
troenterologio. 

3 Encontro-se agora o processo em 
condições de ser decidido, sendo de con
siderar que no recurso não são postos em 

so os pontos de facto dado como opu
mos apenas o seu enquadramento 

jurídico/deontológico. 

4 E, assim, poderemos dor como os
sentes os seguintes factos: 
o) O arguido foi médico de família do Se
nhora O. B no Centro de Saúde de ... 
b) Esta utente faleceu no dia 19 de Agosto 
de 1994, no sequência de neoplosio gás
trico. 
c) A Senhora O. B queixava-se desde 
16/03/93 de epigostrolgios, conforme re
gisto efectuado pelo arguido no respectivo 
ficho clínico. 
d) Do leitura do ficho clínico do doente, 
não obstante os referências o epigostrol
gios, não existe qualquer registo de exa
me clínico abdominal. 
e) Em corto de 21/07/94 que, nesse mes
mo dia, acompanhou o doente ao Serviço 

de Urgência do Hospital de ... , o médico 
que, no Centro de Saúde, observou o 
doente por motivo de férias do arguido, 
escreveu: ((A O. B, de 72 anos, apresenta
va-se muito queixoso e apresento tume
facção abdominal. .. >> 
fj No folho de observação do Serviço de 
Urgência do Hospital de ... está registado, 
com doto de 21/07/94, às 11.17 horas: 
<<À polpação profundo: mosso palpável 
flanco esquerdo e f.i.e». 
g) Apenas dois dias antes, o arguido havia 
observado o doente, não tendo registado 
no ficho clínico qualquer exame clínico 
abdominal: com efeito, em tal ficho, no 
dia 19/07/94, encontro-se registado o 
seguinte: ((TA= 110/60; Dor no do hemi
tórox dir0

, cansaço fácil. RX torácico (face 
e perfil esq.) E.C.G.» 
h) Nos declarações prestados em 
3/01/96, no âmbito do presente processo 
disciplinar, o arguido referiu que ((efec
tuou exame clínico do região abdominal e 
não notou qualquer lesão à inspecção ou 
polpação>>. 

3. Poderão os factos agora dados como 
definitivamente apurados integrar os in
fracções deontológicos imputados ao ar
guido? 

4. Interesso, em primeiro lugar, considerar o 
acusação mais grave, qual seja o de negli
gência grave por não ter efectuado exames 
complementares de diagnóstico que, se o 
tivessem sido, teriam permitido um diagnós
tico adequado e poderiam ter evitado o 
evolução do doença que veio o verificar-se. 

5. Em nosso entender, parece-nos que 
não pode ser considerado que o não reo-

lizoção de exames complementares de 
diagnóstico - no circunstoncionolismo de 
facto apurado - integro negligência grave. 

6. É que, como resulto do conjugação dos 
pontos 8 e 9 do despacho de acusação, no 
entender do Exm0 Relator do processo tal 
negligência resultava de não terem sido 
mondados efectuar tais exames, face o uma 
situação de ocorrência de queixos de epi
gostrolgios há mais de 1 ano. 

1. Mos se é assim, então não se tendo 
dado como provado que tais queixos se 
desenrolavam com regularidade há mais 
de um ano, desaparece o suporte fáctico 
integrador do imputado negligência grave. 

8. É certo que no decisão de que se 
recorre, ao dor-se como não provado 
essa matéria, acrescento-se que se provou 
que ((nos dois meses e meio que antece
deram o morte, há queixos continuados 
que deveriam ter dado lugar o investi
gação que não foi efectuado>>. 

9. Mos como é evidente, não é o mesmo 
coisa um médico descurar o realização de 
exames complementares após um ano de 
queixos reiterados por porte de um doente 
ou apenas após dois meses e meio, não 
tendo pois o inércia do médico em ambos 
os casos o mesmo gravidade. 

10. É que todo o sintomatologia apre
sentado pelo doente ao longo do tempo 
era susceptível de ser relacionado, não 
com qualquer processo de neoplosio gás
trico, mos sim com o tomo prolongado e 
frequente de onti-inflomotórios não este
róides. 



COmNCIOSO 

11. Por outro lodo, como é bem saliento
do nos pareceres juntos aos autos, os 
queixos apresentados pelo doente e que 
determinaram o seu internamento eram 
de dor torácico, tendo determinado o rea
lização de um estudo radiológico do to
rox, não tendo, então, sido posto qual
quer suspeito de outro tipo de doença e 
do necessidade de outros exames comple
mentares de diagnóstico. 

12. E no decurso desse internamento, os 
resultados dos exames onomnésicos não 
são coincidentes: o dor posso do hemi
torox direito poro o esquerdo, são detec
tados mossas abdominais à esquerdo, e 
finalmente, através do ecogrofio, acabo 
por se concluir que tais mossas são epi
gástricos! 

3 Face o todo esta situação, parece
-nos que não é possível imputar ao Dr. A 
uma conduto de «negligência grave,,. 

4. O que se posso com o Dr. A é mais 
um coso em que se vem o concluir que o 
médico errou no seu diagnóstico, erro 
esse que poderio ter evitado se tivesse 
determinado o realização de exames 
complementares de diagnóstico. 

5. Só que, face aos elementos cons
tantes dos autos - em especial, após se 
não ter dado como provado o facto cons
tante do ponto 8 do acusação - o deter
minação do realização desses exames 
complementares apesar de ser o melhor 
solução não se apresentava como uma 
exigência gritante face aos elementos exis
tentes: queixos apresentados e tomo pro
longado, por via oral, de onti-inflomo
tórios não esteróides, o qual era por si só 
susceptível os queixos apresentados, o 
que terá contribuído poro o erro do médi
co, erro esse que apesar dos atenuantes 
não deixo de constituir uma violação do 
ort0 26 do Código Deontológico. 

Vejamos agora o segundo aspecto, 
ou seja, o de que constitui negligência 
grosseiro do arguido não ter notado qual
quer lesão à inspecção ou polpação em 
19/07/94, quando passados dois dias 
dois outros médicos, após observação do 
doente, haverem notado e registado uma 
tumefoção abdominal palpável. 

11. Aqui o problema que se põe é o de sa
ber se, de acordo com os legis ortis, o ar-

guido teria o obrigação de detector à pol
pação o referido tumefacção abdominal. 

18. Face aos elementos carreados poro 
o processo, cremos que o arguido deve 
beneficiar do princípio jurídico do in dubio 
pro reo. 

19. É que dos autos resulto que os dois 
médicos que referem o possível existência 
de tumefacção abdominal o localizam, 
cada qual, em seu ponto diferente. E o 
ecogrofio realizado vem o revelá-lo no 
região epigástrica, ou seja localizado em 
ponto diferente de qualquer um daqueles. 

20. A discrepância do localização do 
mosso através dos exames à polpação e o 
suo não coincidência com o local onde 
elo efectivamente existia, detectado só 
com o ecogrofio, põe-nos o dúvida se 
seria exigível ao arguido detector, através 
daquele meio de diagnóstico, o existência 
do mosso abdominal. E doí que, por forço 
do supracitado princípio jurídico, o argui
do beneficie do dúvida, concluindo-se que 
se não provo o negligência que lhe é 
imputado. 

21. Finalmente, o questão dos registos 
clínicos. 

22. Vem dado com apurado que o 
arguido declarou que «efectuou exame 
clínico do região abdominal e não notou 
qualquer lesão à inspecção ou polpação,,, 
não tendo lançado tal no registo clínico, 
por, sendo negativo o observação, enten
der não o ter de fazer. 

23. Suscito-se aqui o questão de saber o 
que deve ou não ser lançado no registo 
clínico do doente. 

24. Oro, os registos clínicos devem, por 
um lodo, ser simples e resumidos, mas 
conter todos os elementos necessários 
poro que o próprio médico, ou outro 
qualquer médico que observe o doente, 
posso conhecer o seu «passado clínico, 
poro com melhor conhecimento orientar o 
suo observação. 

25. Sendo assim, parece-nos que do 
registo clínico não deverão constar ape
nas os exames efectuados e conclusivos 
ou indicadores de um determinado estado 
patológico, mos também todos aqueles 
que, sendo embora negativos, se enten-

deu ser conveniente efectuar. 

26. É que se entendeu necessário efec
tuar tais exames é porque, no momento 
do observação, se teve suspeitos de uma 
possível situação patológico e, ainda que 
negativos os resultados, sempre eles 
poderão funcionar como uma alerto em 
futuros observações de que houve suspei
to, embora não confirmado, do situação 
patológico em couso. 

21. Doí que, em nosso entender, tendo o 
arguido, em 19/07/94, procedido o 
exame clínico do região abdominal, ape
sar de, como declarou, não ter notado 
qualquer lesão à inspecção ou polpação, 
devia ter lançado no registo clínico do 
doente o realização desse exame e c 
resultado negativo do mesmo, conforme 
lhe era imposto pelo ort0 77 n°l do 
Código Deontológico. 

28. É que se procedeu como disse o tal 
exame, alguma razão o determinou o 
tal, tendo porventura posto como 
hipótese justificativo dos queixos o 
existência de alguma anormalidade no 
região abdominal. E embora o resultado 
desse exame fosse negativo, o suo 
inclusão no registo clínico serviria como 
um elemento e um alerto poro o novo 
exame que viesse o ser efectuado poste
riormente quer pelo arguido quer por 
qualquer outro médico. 

29. Atendendo ao exposto entendemos 
que ao não mondar proceder o certos 
exames complementares de diagnóstico e 
ao não lançar no registo clínico o resulto
do, ainda que negativo, do observação do 
região abdominal, o arguido terá procedi
do com negligência, violando desse modo 
os artigos 26 e 77 n° 1 do Código Deon
tológico. 

30. Todavia, também resulto do que 
acima ficou dito, que não houve por porte 
do arguido uma violação grosseiro dos 
deveres de diligência mos apenas uma 
negligência leve. 

31. Assim sendo, propomos ao Con
selho Nocional de Disciplino que reduzo o 
peno do arguido de censuro poro 
advertência nos termos do ort0 15 do 
Estatuto Disciplinar dos Médicos. 

Lisboa, 14 de Julho de 1997 


