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EDITORIAL
Reflectir sobre ética,
isenção e pluralismo
Há nesta revista assuntos importantes que merecem um comentário, um
reforço e uma chamada de atenção
para a sua importância ou mesmo
uma reflexão mais cuidadosa. Há casos que dizem respeito à comunidade médica de uma forma particular,
mas também alguns cujo debate
pode fazer-se levando em conta linhas mais abrangentes da ética, esse
conjunto de princípios que custam
muito mais a praticar do que a invocar. E é justamente sobre isso que
vale a pena reflectir.
O assunto que vale um reforço e uma
particular atenção, e que pode ser
visto à luz de princípios que vão
muito para além daqueles que à profissão médica dizem respeito, é o
espaço que concedemos para o esclarecimento isento de uma polémica desencadeada com uma carta
subscrita pelo Presidente do Conselho Regional do Norte em que se
tecem várias críticas e acusações ao
Bastonário.
Num período como este, em que se
aproximam as eleições de 12 de Dezembro, a ROM publica a resposta a
essa carta aprovada pela maioria dos
membros do Conselho Nacional
Executivo – todos os representantes do Conselho Regional do Centro, todos os representantes do Conselho Regional do Sul mais o próprio Presidente do CNE –, mas também, e de acordo com os princípios
éticos da isenção e do pluralismo, a
carta que o Presidente do Conselho
Regional do Norte enviou a todos
os médicos da sua área (ver páginas
10 a 14). Deste modo, através da
ROM, e sem custos adicionais des-
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necessários, será possível a todos
médicos do país tomarem conhecimento da visão de cada uma das partes. Ainda que assim não seja noutras publicações de responsabilidade semelhante, à Revista da Ordem
dos Médicos cabe esta prática, de
resto reforçada, mais à frente (páginas 35 a 37), na publicação de três
artigos de opinião – com a autorização expressa do jornal em que foram publicados, o 24 Horas – dos
três candidatos a Bastonário que já
apresentaram as suas candidaturas.
Mas não só os textos que publicamos justificam comentário nesta altura. A Ordem dos Médicos tem
manifestado em diversas circunstâncias, e numa fase em que se sucedem os ataques aos médicos e à sua
actividade e se procuram alijar para
cima dos seus ombros responsabilidades várias, posições que inporta
sublinhar. É o caso da recente iniciativa do Ministério da Saúde de atribuir aos Médicos de Família, em centros de saúde do Norte do país, a
responsabilidade de mais um acto
médico, sem cuidar das condições
que isso exige. Trata-se da interrupção voluntária da gravidez com recurso a fármacos, inaceitavelmente
e aligeiradamente considerada como
método simples.
A Ordem, pela voz do Bastonário,
manifestou o seu respeito pelos Médicos de Família e o seu direito a
oporem-se, se assim o entendessem,
a mais este encargo e a mais esta
responsabilidade. Reiterando a capacidade dos Médicos de Família para
a execução técnica do acto, a OM

exigiu, contudo, que para tanto fosse obtida a anuência e o voluntariado
destes especialistas, e que eles pudessem trabalhar sempre em articulação com uma unidade hospitalar
que permita sem constrangimentos
e em tempo útil tratar eventuais
complicações.
No fundo, trata-se apenas de mais
um exemplo de uma atitude sistemática de protecção da saúde e dos
direitos dos médicos, nomeadamente daqueles que têm sido mais abandonados pelo poder político – os
Médicos de Família.
Por último, vale a pena assinalar, nesta
edição, a entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Sines, um
autarca médico que vê nascer na cidade um projecto pioneiro para servir os médicos.
A obra da Casa de S. Rafael segue ao
ritmo que estava previsto e a qualidade da intervenção merece já os
maiores encómios de Manuel Carvalho Coelho, que revela aos médicos uma série de medidas em curso
que visam tornar a cidade num centro urbano de muito boa qualidade
de vida. Estão reunidos todos os condimentos: clima, ambiente urbano,
paisagem, acessibilidade, tranquilidade. Falta, mas por mais pouco tempo, a Casa de S. Rafael estar disponível para nela acolher os médicos ou
servi-los a partir dela, segundo um
modelo completamente inédito, que
permitirá viver em Sines, ou ter aí
uma segunda casa, desfrutando de
todos os serviços necessários.
Diamantino Cabanas

INFORMAÇÃO
O Conselho Nacional Executivo aprovou a criação da Competência em Patologia Experimental, iniciandose com a publicação deste anúncio o período de admissão por consenso, que se regerá pelos critérios
descritos no documento que aqui publicamos.

Requisitos para a Competência
de Patologia Experimental

1º. O Período transitório para a aquisição da Competência
Médica em Patologia Experimental por consenso, com base
na avaliação curricular termina no dia 31 de Março de
2008.
2º. A aquisição da competência neste período é atribuída
com base na avaliação curricular, considerando-se dois pontos fundamentais:

a. Actividade cientifica na área da Patologia Experimental – traduzida sobretudo por participação activa em
projectos de investigação, comunicações cientificas e publicação de artigos de investigação.
b. Formação na área de Patologia Experimental – num
curso de pós-graduação ou mestrado que dê formação
aprofundada na área da Patologia Experimental.
3º. Durante o período transitório pode adquirir a competência médica em Patologia Experimental todo o médico
com carteira profissional válida em Portugal que cumpra
pelo menos um dos seguintes critérios:
Critério 1: participação em actividades de I&D há mais de
cinco anos e ser co-autor de pelo menos três artigos, na
área de Patologia Experimental, publicados em revista de
circulação internacional com arbitragem;
Critério 2: Ter frequentado e sido aprovado num curso de

pós-graduação ou na parte curricular de um curso de
Mestrado que dê formação aprofundada na área de Patologia Experimental e ter comunicações e publicações na área
da Patologia Experimental;
Critério 3: Ter apresentado e defendido uma tese de
mestrado ou de doutoramento com a componente de Patologia Experimental e ter comunicações e publicações na
área da Patologia Experimental in vivo;
Critério 4: Reger uma disciplina num curso de pós-graduação ou curso de mestrado ou ser orientador (ou coorientador) de uma tese de mestrado em curso que dê
formação aprofundada na área de Patologia Experimental e
ser co-autor de comunicações e publicações na área de
Patologia Experimental in vivo.

Os documentos a apresentar para instruir o processo devem ser enviados em suporte papel para a
Comissão Instaladora da Competência em Patologia Experimental da Ordem dos Médicos, para a
Secção Regional onde está inscrito e constarão de:
1º. Fotocópia do bilhete de identidade
2º. Requerimento dirigido à Comissão Instaladora
da Competência, identificando o número da cédula
profissional
3º. Três exemplares do curriculum vitae.

Comunicado
A Ordem dos Médicos confirma que recebeu uma queixa de um médico, por a Comissão de Farmácia e Terapêutica
do seu hospital ter recusado o fornecimento de um antineoplásico por ele prescrito a um doente.
A queixa vai seguir os trâmites normais nestes casos e avaliar-se-á a conduta dos médicos envolvidos, nomeadamente
em termos disciplinares.
A Ordem dos Médicos atempadamente alertou para o risco de uma gestão economicista dos hospitais públicos e
reitera a sua posição de que só os médicos e os critérios clínicos são adequados para tomadas de decisão em termos
de terapêuticas.
No mais rigoroso cumprimento do seu Estatuto, a Ordem não deixará de apoiar com o seu parecer técnico todos os
eventuais lesados por este tipo de medidas.
Casos como este só acontecem porque os médicos foram afastados da administração dos hospitais e nelas substituídos por gestores, profissionais que apenas são sensíveis aos aspectos financeiros.
A Ordem dos Médicos reitera a posição crítica assumida na altura em que foram impostas pelo Ministro da Saúde
medidas restritivas ao acesso dos hospitais a medicamentos inovadores, considerando que se tratou de uma atitude
cega, e alerta os médicos de que devem queixar-se sempre que for posta em causa a saúde dos seus doentes.
Pelo Conselho Nacional Executivo
O Presidente,
Dr. Pedro M. H. Nunes
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INFORMAÇÃO

CERTIDÕES DE ÓBITO
Tem a Ordem dos Médicos sido confrontada com recorrentes reclamações de entidades públicas e privadas relativas ao preenchimento incorrecto ou incompleto de certidões de óbito por parte de alguns colegas.
Face aos graves inconvenientes daí decorrentes para as famílias dos falecidos, num período de particular susceptibilidade e dor, quando eventuais omissões ou irregularidades
não sejam passíveis de correcção em tempo útil pelo seu
prescritor, o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos alerta para a necessidade de os colegas assumirem um redobrado cuidado na emissão de um documento
da exclusiva responsabilidade clínica do seu redactor.
Assim, determina o Conselho Nacional Executivo que o
preenchimento do documento em causa respeite os seguintes pressupostos:
- Seja sempre redigido de forma legível para terceiros, com
eventual recurso a letra de imprensa.

- Que nunca se recorra à utilização de siglas, códigos ou
abreviaturas no seu preenchimento, mesmo que estas sejam
utilizadas habitualmente entre profissionais de saúde, mas
estranhas às entidades às quais o documento se destina.
- Que todos os campos de preenchimento médico obrigatório sejam preenchidos ou trancados pelo seu redactor,
de acordo com a informação clínica existente e por ele
julgada pertinente à emissão da certidão em causa.
- Que o médico disponibilize sempre contacto efectivo alternativo para a resolução de eventuais irregularidades
decorrentes da emissão do documento em causa, nas 24
horas seguintes à sua emissão, e não apenas o da instituição
onde o documento é emitido.
O Conselho Nacional Executivo chama a atenção de todos
os Colegas para a particular responsabilidade inerente a tal
documento e à imprescindibilidade da confirmação de todos os elementos atestados.

1º CURSO BREVE DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGREDO MÉDICO
E PROCESSO CLÍNICO
19 de Janeiro de 2008 (10h30-13h00)
Segredo Médico
Prof. Doutor Costa Andrade
Mestre Helena Moniz
19 de Janeiro de 2008 (14h30-17h00)
A Protecção Jurídica do Processo Clínico
I – Protecção de Dados Pessoais
Mestre Helena Moniz, Dr.ª Carla Barbosa
26 de Janeiro de 2008 (10h30-13h00)
A Protecção Jurídica do Processo Clínico
II – Acesso à Documentação Clínica
Mestre Helena Moniz, Dr.ª Carla Barbosa
26 de Janeiro de 2008 (14h30-17h00)
Análise da “Jurisprudência” da CNPD e da CADA
Mestre Helena Moniz, Dr.ª Carla Barbosa
9 de Fevereiro de 2008 (10h30-13h00)
Bancos de material biológico (Biobancos)
– fins clínicos
Prof. Doutora Maximina Pinto
Mestre Helena Moniz
9 de Fevereiro de 2008 (14h30-17h00)
Apresentação de exemplos de Bases existentes em
algumas Unidades de Saúde
Mestre Helena Moniz

Organização: Centro de Direito Biomédico da Facul-dade
de Direito da Universidade de Coimbra
Coordenação: Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Duração: 15 horas
Horário: Sábados, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às
17h00
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Vagas: 50 vagas (25 juristas, 25 não juristas)
Inscrição: Por ordem de chegada, até 16 de Janeiro de
2008.
Condições de admissão: Licenciatura
Documentação para inscrição: Curriculum vitae
abreviado, certificado de habilitações ou cópia autenticada,
uma foto tipo passe.
Preço: (Inscrição: 100 euros; Propina: 125 euros)
Certificado de Frequência de Pós-graduação:
85% de presenças
Diploma de Pós-graduação em Direito da Medicina:
– mediante apresentação de Certifica-dos de
Frequência em 4 Cursos de Pós-graduação do CDB
(Responsa-bilidade Médica + Consenti-mento
Informado + 2 cursos)
– elaboração de um trabalho escrito (propina de 250 €)

Centro de Direito Biomédico
Faculdade de Direito de Coimbra
3004 – 545 Coimbra
Tel./Fax 239 821 043
Email: cdb@fd.uc.pt
Url: www.lexmedicinae.org
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007
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ORDEM DOS MÉDICOS
CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Eleições
Triénio 2008/2010
Anúncio
Nos termos dos art.ºs 5º e 6º do Regulamento Eleitoral, o Conselho Nacional Executivo anuncia que fixou a data
das eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Médicos, relativamente ao triénio 2008/2010, para o dia 12 de
Dezembro de 2007.
Os órgãos sociais a eleger são:
-

Presidente da Ordem dos Médicos;
Mesas das Assembleias Regionais do Norte, Centro e Sul;
Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul;
Conselhos Disciplinares Regionais do Norte, Centro e Sul;
Conselhos Fiscais Regionais do Norte, Centro e Sul;
Mesas das Assembleias Distritais;
Conselhos Distritais e
Membros consultivos dos Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul.

Lisboa, 22 de Agosto de 2007

O Conselho Nacional Executivo
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INFORMAÇÃO

CALENDÁRIO ELEITORAL
- TRIÉNIO 2008/2010 –

2007
Setembro 1

Prazo limite para o anúncio da data das eleições (art.º 5 , R.E.)

Setembro 1

Data limite para afixação dos cadernos eleitorais (art.º 7, R.E.)

Setembro 17

Data limite para a aceitação das reclamações aos cadernos eleitorais (art.º 8, nº 1, R.E.)

Outubro 2

Decisão das reclamações e afixação definitiva dos cadernos eleitorais (art.º8, nº 2, R.E.)

Outubro 23
R.E.)

Prazo limite para apresentação das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais (art.º10, nº 1,

Outubro 29

Prazo limite para a verificação da regularidade das candidaturas e a elegibilidade dos candidatos aos
Órgãos Regionais e Órgãos Distritais (art.º 16, nº 1, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a regularização das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais
é de 3 dias úteis a contar da notificação do respectivo mandatário. (art.º 16, nº 3, R.E.)

Novembro 7
Prazo limite para a apresentação das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos
(art.º 12, nº 1, R.E.)
Novembro 12

Prazo limite para a verificação das condições de elegibilidade das candidaturas a Presidente da Ordem
dos Médicos (art.º 16, nº 1, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a regularização das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos
é de 3 dias úteis a contar da notificação do respectivo mandatário. (art.º 16, nº 3, R.E.)

Sem data fixa

O sorteio das listas será feito até 5 dias após a aceitação definitiva das candidaturas. (art.º 17, RE)

Novembro 23

Prazo limite para o envio dos boletins de voto, carta explicativa sobre o processo eleitoral, exemplar das
listas concorrentes. (art.º 19, R.E.)

Dezembro 12

Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral. (art.º 5 e 29, R.E.)

Dezembro 17

Prazo limite para as reuniões das Comissões Eleitorais Regionais e Comissão Eleitoral Nacional para
o apuramento final dos resultados. (art.º 34, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a impugnação dos Actos Eleitorais para o Presidente e para os Órgãos
Regionais é de 7 dias a contar da data do apuramento final dos resultados eleitorais (art.º 35, nº 1,
R.E.)Prazo limite para anúncio da realização da 2ª volta para Presidente da Ordem dos Médicos (art.º 32,
nº 5, R.E.)Prazo limite para o envio dos boletins de voto, carta explicativa sobre o processo eleitoral,
identificação dos concorrentes, tudo relativo à 2ª volta da eleição do Presidente da Ordem dos Médicos.
(art.º 32, nº 6, R.E.)

2008
Janeiro 16

Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral. (art.º 32, nº 3, R.E.)

Janeiro 21

Prazo limite para a reunião da Comissão Eleitoral Nacional para o apuramento final dos resultados
(art.º 34, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a impugnação do Acto Eleitoral para o Presidente é de 7 dias a contar da data
do apuramento final dos resultados eleitorais da 2.ª volta. (art.º 35, nº 1)
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007
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INFORMAÇÃO
CNE refuta críticas
do Presidente do CRN
O Presidente do Conselho Regional do Norte
(CRN) enviou, a 31 de Julho de 2007, a todos os
médicos inscritos na Secção respectiva, uma carta em que tece críticas
ao Bastonário que merecem um esclarecimento
adequado e prestado a
todos os médicos portugueses. Para que isso seja
possível, a ROM publica
a resposta a essas críticas – uma carta cujo teor
foi aprovado pela maioria dos membros do
Conselho Nacional Executivo (CNE) –, mas também a missiva que o Presidente do Conselho Regional do Norte dirigiu
aos médicos da sua área.
A resposta corrige e refuta igualmente as afirmações que o Presidente do CRN produziu no
editorial da revista
Nortemédico com data
de capa de Abril-Junho
de 2007.
10
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Resposta aprovada pela maioria dos membros do CNE

Por que é que o Dr. José Pedro
Moreira da Silva deturpa e
oculta dolosamente a
verdade?
Um dirigente da Ordem dos Médicos deveria ser diferente de um
político de baixo nível e conhecer os limites da boa educação, do
respeito, da consideração e da verdade inter-pares, limites esses que
nem em período eleitoral deveriam ser ultrapassados.
Infelizmente, o Dr. José Pedro
Moreira da Silva, Presidente da
Secção Regional do Norte (SRN),
no seu editorial da revista
Nortemédico, de Abril-Junho de
2007, demonstrou que não conhece nenhum desses limites.
Depois de enumerar as suas actividades e tomadas de posição, o
Dr. Moreira da Silva, em bold, escreve: “Ouviram mais alguém
contestar, opor-se, protestar,
elogiar ou promover discussões públicas?... Pois nós também não.”.
Esta impressionante afirmação do
Dr. Moreira da Silva, que obriga o
CNE a escrever esta missiva aos
Médicos de todo o país, mas particularmente aos do norte, porque
quem não se sente não será filho
de boa gente, ilustra na perfeição
aquilo que tem sido a postura da
SRN durante este triénio. De facto,
- O Dr. Moreira da Silva pretende
enganar os Médicos da SRN que,

eventualmente, possam estar menos atentos às realidades da Ordem e das outras Secções e, crendo que o seu presidente não seria
mentiroso, levá-los a acreditar que
no resto do país não se passa rigorosamente nada! Não há trabalho,
não há inteligência, não há ideias,
não há iniciativas, não há Médicos,
não há dirigentes capazes! É a nova
versão de uma célebre gafe, mas
com diferentes referências geográficas; para o Dr. Moreira da Silva, a
sul do Douro é o DESERTO! Um
deserto de ideias, de acções, de posições, de realizações, de dirigentes,
de médicos! A pergunta que não
podemos deixar de colocar é porque terá o Dr. Moreira da Silva necessidade de minimizar, ocultar e insultar o vasto trabalho e actividades desenvolvidas pelos Colegas das
outras Secções?!...Terá algum peso
na consciência?!... Já agora, é bom
que os Médicos do Norte saibam
que nem sequer foi o Nortemédico
que o jornal Tempo Medicina qualificou como o Boletim mais ousado
das Secções Regionais da Ordem;
sintomático, não?!...
- A afirmação do Dr. Moreira da
Silva demonstra como esta SRN
sempre se isolou e sempre hostilizou e ignorou deliberadamente

INFORMAÇÃO
a Ordem dos Médicos e as outras
duas Secções. Durante este triénio
a SRN trabalhou contra a unidade
da Ordem, fragilizando-a, prejudicando os Médicos do norte e de
todo o país, com o objectivo de,
artificialmente, criar espaço para
a candidatura do Dr. Miguel Leão.
É um comportamento que devia
ser afastado da Ordem.
- Com aquela frase, muito objectivamente, o Dr. Moreira da Silva
agride e desconsidera todos os
Colegas do Conselho Nacional
Executivo e das outras Secções da
Ordem. Mais grave ainda, com
aquela declaração, o Dr. Moreira
da Silva mente despudoradamente,
pois tem o conhecimento perfeito do que se passa nas outras Secções, o imenso trabalho efectuado, os debates promovidos, as posições assumidas, etc., etc.
- Aliás, as outras Secções foram
bem mais acutilantes nas críticas
ao cerne da política do Ministério
da Saúde, e ao próprio Ministro
da Saúde, do que a SRN, que, tal
como o candidato Miguel Leão, se
limitaram estranhamente a emitir
algumas críticas pontuais e quase
inócuas a algumas questões parcelares dessa mesma política.
Quem acompanhou as múltiplas
tomadas de posição na comunicação social e nos meios de comunicação social médica, quer da parte do Bastonário quer da parte de
elementos das Secções do Centro e do Sul, sabe bem que foi assim. A SRN entreteve-se mais a
atacar a própria Ordem do que o
Ministro da Saúde!
Tristemente, mas ao fim e ao cabo
não surpreendentemente, o Dr.

Moreira da Silva continua o rol de
mentiras numa carta que dirigiu aos
Médicos do norte, acusando o
Bastonário e, por seu intermédio,
todo o restante Conselho Nacional Executivo, de verdadeiros vendilhões do Templo!
Com efeito,
– É mentira que a Ordem nada
tenha dito sobre o protocolo celebrado entre o Governo e a Associação Nacional de Farmácias.As
afirmações produzidas pelo
Bastonário em vários órgãos da
comunicação social, entre eles no
jornal Expresso, de 03/07/06, que
titulou “Farmacêuticos querem
brincar aos médicos” com base
nas críticas do Bastonário da OM,
que foram discutidas e acordadas
em Conselho Nacional Executivo,
sem qualquer divergência de opinião entre os seus membros. A
conferência de imprensa da Secção Regional do Norte foi mais
uma ocasião em que, depois de decisões tomadas por todos, uns
quantos se apressam a tomar posição pública para infantil e esterilmente tentar usurpar para seu crédito o trabalho colectivo (tais métodos são por demais conhecidos).
– É obviamente mentira que alguma vez a Ordem tenha apoiado o reforço de poderes da Entidade Reguladora da Saúde. Pelo
contrário, pasme-se, mas é bom
que se saiba, que, após a decisão
do CNE de não reconhecer e
cortar relações com a ERS, foi a
SRN que se dirigiu à ERS pedindo um parecer, absolutamente
absurdo e dispensável (!), sobre
prescrição de medicamentos! Tal
pedido de parecer consubstanciou por parte da SRN o re-

conhecimento, validação e valorização tácita da ERS, contra a
estratégia da Ordem! De acordo
com o plano definido pelo CNE,
a Ordem dos Médicos conseguiu,
com as outras Ordens da área
da Saúde, que o Presidente da
Assembleia da República e a Comissão Parlamentar de Saúde

É obviamente mentira
que alguma vez a
Ordem tenha apoiado
o reforço de poderes
da Entidade
Reguladora da Saúde.
Pelo contrário, pasmese, mas é bom que se
saiba, que, após a
decisão do CNE de
não reconhecer e
cortar relações com a
ERS, foi a SRN que se
dirigiu à ERS pedindo
um parecer,
absolutamente absurdo e dispensável (!),
sobre prescrição de
medicamentos!
suscitassem a realização de um
debate parlamentar em que o
Bastonário teve a oportunidade
de, em nome de todos (Médicos,
Médicos Dentistas, Farmacêuticos
e Enfermeiros) exigir a alteração
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da legislação libertando os médicos da tutela ilegal desta entidade. Igualmente em nome da
Ordem, o Bastonário coordenou
as acções que levaram a solicitar
a intervenção de S. Ex.ª o Provedor de Justiça em matéria de
Constitucionalidade.
– É uma mentira, completamente
ridícula, absolutamente despropositada e patologicamente infantil,
a acusação de que o Bastonário
terá apoiado qualquer processo de
destruição das carreiras médicas,
sendo de todos conhecidas as posições e iniciativas da Ordem e de
todas as Associações Médicas sobre esta matéria!
Retirar do seu contexto frases de
correspondência oficial da Ordem
dos Médicos para fazer vingar teses absurdas apenas é revelador de
quem o faz. É a mesma inqualificável metodologia que permite
acusar a Ordem de “meter na gaveta” o projecto de definição de
Acto Médico ou de revisão dos Estatutos da Ordem. Escrito por
quem conhece o que se passou
desde há vários anos sobre estes
temas e o papel de todos nas acções empreendidas pela Ordem, o
texto do Dr. Moreira da Silva é particularmente hipócrita e revelador.
Vale a pena dizer duas palavras
sobre o Acto Médico e sobre os
Estatutos.
Relativamente ao Acto Médico, na
reunião do CNE de 15/05/2005 foi
aprovado, com o apoio da SRN,
retomar a o documento original
enviado pela Dra. Maria de Belém,
quando Ministra, à Ordem dos
Médicos. Este documento, equilibrado e satisfatório e que colo-
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caria barreiras às terapêuticas alternativas, foi posteriormente
adulterado pela Ordem e, como
consequência, vetado pelo então
Presidente da República Jorge
Sampaio. Estranhamente, a SRN
deu o dito por não dito e resolveu recuperar o texto vetado e
submetê-lo a um sufrágio entre
os Colegas do norte. Sabendo

É uma mentira,
completamente
ridícula,
absolutamente
despropositada e
patologicamente
infantil, a acusação de
que o Bastonário terá
apoiado qualquer
processo de
destruição das
carreiras médicas,
sendo de todos
conhecidas as posições
e iniciativas da Ordem
e de todas as
Associações Médicas
sobre esta matéria!
que o texto sufragado tem uma
redacção inaprovável, porque os
Médicos não vivem sozinhos neste mundo, a iniciativa da SRN, que
sabotou qualquer possibilidade
de aprovar uma lei enquadradora
do Acto Médico, procurou ape-

nas fazer uma absurda, estéril e
perniciosa demagogia politiqueira para consumo regional.
Relativamente aos Estatutos, é
bom não esquecer que a sua revisão é, actualmente, uma prerrogativa parlamentar e não governativa. A Ordem propôs à Comissão de Saúde da Assembleia
da República a sua revisão e
actualização, iniciou um processo
interno de discussão e avaliação e
solicitou ao principal redactor dos
actuais estatutos, o Dr. Diamantino
Marques Lopes, a elaboração de
uma proposta de novos estatutos.
Entretanto, a AR tem em elaboração uma proposta de Lei de enquadramento jurídico das Ordens
que levanta uma série de delicadíssimas questões, nomeadamente para a independência e sobrevivência das próprias Ordens, o
que atrasou e transformou todo
o processo numa questão extraordinariamente complexa e sensível. Por tudo isto, a afirmação da
SRN de que elaborou uma proposta de estatutos, não sabendo
sequer qual vai ser o futuro enquadramento jurídico das Ordens,
sem qualquer desprimor para os
Colegas que nela tenham colaborado, não passa de mais uma atitude pouco ponderada, extemporânea e inconsequente, própria
de quem apenas quer apresentar
‘muito trabalho’ sem necessidade de se preocupar com os resultados. A SRN sabe que a Ordem está a trabalhar responsavelmente na problemática dos
Estatutos.
É igualmente reveladora a acusação da Ordem ter atacado a Associação Portuguesa dos Médicos
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A postura desta SRN tem sido extremamente negativa para a Ordem dos
Médicos e para os Médicos de todo o país, prejudicando o esforço de
unidade de todos os Médicos e da própria Ordem, única forma da Classe
ter uma real capacidade de intervenção na tempestade que hoje afecta
todos os alicerces do Serviço Nacional de Saúde.
de Clínica Geral quando, em nome da Ordem, com a concordância do seu CNE e com o aplauso
de muitos especialistas de Medicina Geral e Familiar, o Bastonário
chamou publicamente a atenção
do Ministro da Saúde para algumas verdades elementares, defendendo, como era sua obrigação,
os Médicos e a Medicina Geral e
Familiar e não os interesses do
Ministério ou de alguns dirigentes com ele incondicionalmente
alinhados, por muito ondulantes,
contraditórias e hostis que sejam
as políticas do Senhor Ministro…
Caro colega, muito mais haveria
a dizer, mas a prosa já vai demasiado longa. Compreendemos
que a sua vida profissional, as
exigências tantas vezes irracionais
dos gestores das instituições em
que trabalha e mesmo a sua vida
pessoal e os seus interesses particulares não lhe permitam acompanhar em pormenor tudo o que
vai acontecendo na Associação
que o representa, que regula a
profissão e que, embora com
grandes dificuldades e a habitual
incompreensão do poder político, procura o melhor para todos
os Médicos e para o SNS. Mas
pedimos-lhe que analise com
atenção e medite cuidadosamente no conteúdo deste texto.

A postura desta SRN tem sido
extremamente negativa para a
Ordem dos Médicos e para os
Médicos de todo o país, prejudicando o esforço de unidade de
todos os Médicos e da própria
Ordem, única forma da Classe ter
uma real capacidade de intervenção na tempestade que hoje afecta todos os alicerces do Serviço
Nacional de Saúde. Os únicos
beneficiados por comportamentos fragmentários são o Ministro
da Saúde e as suas políticas antimédico e anti-SNS!
A estratégia do Norte de fazer
conferências de imprensa desgarradas da Ordem Nacional, na maior parte das vezes apenas para
repetir aquelas que já tinham sido
as posições oficiais da Ordem, talvez sirva como fogo de artifício,
mas é completamente inconsequente e não resolveu, pelo contrário, qualquer problema à Classe Médica e ao SNS.
Neste triénio, a estratégia da SRN
tem estado exclusivamente ao
serviço da campanha do Dr. Miguel
Leão. De tal forma assim tem sido
que, contra os Estatutos da Ordem, contra o princípio da igualdade entre candidatos e contra o
respeito entre adversários às mesmas eleições, a SRN tem estado
a financiar intensivamente, com

o dinheiro de todos os Médicos,
a campanha eleitoral do Dr.
Miguel Leão. Por isso, o CNE
apresentou a competente queixa à Procuradoria-Geral da República e aguarda serenamente o
desenvolvimento dos respectivos
procedimentos.
Caro Colega, é fundamental que,
nas eleições que se aproximam, os
Médicos decidam se querem contribuir para uma Ordem unida na
diversidade e no respeito pela diferença, mas a trabalhar com lealdade e honestidade para o colectivo e o bem comum, ou se querem continuar a alimentar um
comportamento e um grupo que
se instalou na SRN e cujo único
objectivo é perpetuar-se no poder da sua própria Secção e servir estratégias pessoais, não olhando a quaisquer meios, mentiras e
demagogias para conseguir esse
desiderato, sem a mínima preocupação pelo prejuízo que possam
estar a causar à Ordem e aos
Médicos.
Pelo CNE
Eduardo Santana, Fernando
Gomes, Isabel Caixeiro, João
de Deus, José Ávila Costa, José
Manuel Silva, Pedro Nunes
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007
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Carta do CRN
enviada aos
médicos da SRN
Caro(a) Colega:
No manifesto de candidatura a Presidente
da Ordem dos Médicos o Dr. Pedro Nunes
proferiu as seguintes afirmações sobre o
Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (CRN/OM), que constam de uma
carta enviada a vários médicos de todo o
país:
“…não posso deixar de registar a forma
desleal, não ética, irresponsável e por vezes grosseira como o Bastonário ou o seu
Conselho Nacional Executivo fora tratados por alguns dirigentes da Região Norte
e nas páginas do Nortemédico.”
“…múltiplas e despropositadas conferência de imprensa, cartas enviadas para todos os médicos, exigências e boicotes vários, de tudo foi tentado para perturbar o
funcionamento da Ordem.”

sentação de candidatura para atacar médicos e corpos gerentes da Ordem de que
ainda é Presidente.
2-Confirma que o CRN/OM realizou uma
conferência de imprensa condenando o
protocolo celebrado entre o Governo e a
Associação Nacional de Farmácias que
permite o estabelecimento de meios de
diagnóstico e terapêutica nas farmácias.
Ao contrário, e como é habitual, o Dr.
Pedro Nunes nada disse.
3-Confirma que o CRN/OM divulgou no
Nortemédico o facto do Dr. Pedro Nunes
ter apoiado publicamente a criação de legislação que visa aumentar os poderes da
Entidade Reguladora da Saúde (ver anúncio do jornal Público já publicado na Revista Norte Médico). Ao contrário do Dr.
Pedro Nunes, o Conselho Regional do
Norte é contra as funções e o alargamento de poderes da Entidade Reguladora da Saúde.

Sobre estas afirmações e outras que
constam do manifesto do Dr. Pedro
Nunes, o CRN/OM tem a esclarecer
que:

4-Confirma que o CRN/OM é contra o
Estatuto dos Hospitais EPE que alargou o
processo de destruição das carreiras médicas. Ao contrário, o Dr. Pedro Nunes
é apoiante do mesmo (ofício dirigido ao
Secretário de Estado da Saúde de 25 de
Novembro de 2005).

1-Sublinha o facto de um candidato a Presidente da Ordem ter usado a sua apre-

5-Confirma que o CRN defendeu (e tal foi
aprovado pelos médicos do Norte) um de-

finição de acto médico que garante a liderança médica nas equipas de saúde. Ao
contrário, o Dr. Pedro Nunes meteu na
gaveta qualquer projecto de definição
de acto médico.
6-Confirma que o CRN/OM, respondendo a uma decisão do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos, apresentou uma proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos. Ao contrário, o Dr. Pedro Nunes meteu na gaveta
qualquer projecto de revisão do mesmo
Estatuto.
7-Condena os contínuos ataques do Dr.
Pedro Nunes, através dos seus editoriais
na Revista da Ordem dos Médicos, paga
por todos os médicos, à Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral e seus
membros.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos

(Dr. José Pedro Moreira da Silva)
Porto, 31 de Julho de 2005

Nota da Redacção: a carta em epígrafe foi rigorosamente transcrita na íntegra do seu original, razão pela qual se
mantêm alguns lapsos, nomeadamente a incorrecção da data.
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G E N D A

EVENTO: Simpósio Sépsis e Infecção Grave
LOCAL: Auditório da OM – Lisboa
DATA: 7 e 8 de Novembro
CONTACTO: Acrópole, tel: 22 619 96 80
E-mail: geral@acropole-servicos.pt
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CONTACTO: Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho
Tel: 21 793 17 20; EMAIL: spmt@clix.pt
EVENTO: The Second Asian pacific Congress on
Controversies in obstetrics, Gynecology and Infertility
LOCAL: Shangai
DATA: 9 a 11 de Novembro
CONTACTO: Biosaúde, tel: 21 722 61 10
E-MAIL: biosaude@biosaude.pt

EVENTO: Reunião Annual da Sociedade Portuguesa de
Hematologia
LOCAL: Albufeira
DATA: 8 a 10 de Novembro
CONTACTO: AMGEN,Tel: 21 – 422 05 50; Fax: 21 – 422 05 55

EVENTO: XI reunião sobre Infecção por HIV/SIDA
LOCAL: Centro de Congressos do Estoril
DATA: 10 de novembro
CONTACTO: GlaxoSmithKline, Tel: 21 412 95 00

EVENTO: 9º Forum Nacional de medicina do trabalho/
VIII Congresso Ibero Americano de Medicina do trabalho
LOCAL: Culturgest – lisboa
DATA: 8 a 10 de Novembro

EVENTO: Fifth International Congress on Vascular Dementia
LOCAL: Budapest
DATA: 8 a 11 de Novembro
CONTACTO: Biosaúde, Tel:21 722 61 10
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ENTREVISTA
Presidente da Câmara Municipal de Sines

Entusiasta da Casa do
Médico de S. Rafael
Manuel Coelho Carvalho é o médico que desde Janeiro de 1998 preside à Câmara Municipal de Sines.
Entusiasta do projecto da Casa do
Médico de S. Rafael, este eleito pela
CDU defende a importância da iniciativa da Ordem, a forma cuidadosa como está a ser reconstruída
detalhe a detalhe a casa antiga e
garante que enquanto presidente
da Câmara privilegiará a tranquilidade de Sines, onde espera venham
a residir muitos médicos.
Manuel Coelho Carvalho é médico e considera a Casa
de S. Rafael um projecto «muito feliz» da OM

Revista da Ordem dos Médicos
– Que importância atribui a este projecto da Ordem dos Médicos?
Manuel Coelho Carvalho – É muito importante para a cidade e para o
Município. Foi uma ideia desta direcção da Ordem dos Médicos, foi apresentada ao presidente da Câmara, que
como sabe é médico, e foi discutida, e
de facto nós considerámos que era de
significativa importância para Sines. A
partir desse momento empenhámonos na sua concretização. É importante também porque, se trata de uma
localização muito apropriada, uma área
nobre, das melhores vistas disponíveis
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que temos sobre o mar. Esta casa, antigamente, era uma unidade de hotelaria e nós gostávamos que se mantivesse como equipamento colectivo e
que tivesse uma utilização o mais aproximadamente possível daquilo que foi
no passado.Vai ser um espaço de acolhimento para médicos, com complementaridades muito importantes, como seja o restaurante, as salas de reuniões e espaços para congressos. Digamos que é um centro que propicia,
para além deste acolhimento, encontros científicos e também actividades
lúdicas, e suscitará certamente a atracção de outros médicos do país, tendo

em conta a localização e a sua boa
adequação e tendo em conta que esta
costa tem dos climas mais amenos do
país, nunca há calor excessivo nem frio
excessivo. É um clima muito favorável
à estadia em qualquer época do ano.
Foi uma boa decisão e eu subscrevo-a
como autarca e como médico e empenhar-me-ei para que ela atinja os seus
objectivos e sirva para proporcionar um
espaço para os médicos residirem e
para encontros e convívios. Estas coisas acabarão certamente por valorizar
a cidade de Sines.
ROM – O que lhe parece esta primeira

ENTREVISTA

A obra prossegue a bom ritmo e estará pronta no prazo previsto

fase da construção? Está a correr de acordo com as suas expectativas?
MCC – Aquele edifício era um edifício marcante. Creio que é dos finais
do séc. XIX. Discutimos, para além
do seu destino, se se mantinham as
fachadas, aquelas paredes antigas, isso
foi sempre uma pretensão da Câmara. Entretanto, dado o estado das paredes que estavam muito fissuradas
e tendo em atenção também as pretensões do novo proprietário – a
Ordem dos Médicos – de fazer uma
cave para estacionamento, o que é
um elemento muito útil para a câmara em termos de qualidade urbana, e
tendo em conta também que os responsáveis pela obra nos davam garantias de uma reconstituição o
mais fiel possível, e com o arquitecto que nós considerámos que é um
técnico com idoneidade para este
fim, nós anuímos à demolição e à reconstrução. Fizemos um acordo para
os arranjos envolventes, nomeadamente da rua de acesso, que estão
assumidos, o que é importante também, tal como da protecção junto à
falésia. Portanto, a obra está em bom
andamento e o que está feito merece a nossa aprovação e até o apreço.
As obras têm decorrido com celeridade e daquilo que nos é dado constatar estão a ser feitas com a devida
qualidade, tanto nos materiais como
na reconstituição.
ROM – A casa pode ser um centro de
prestação de serviços para médicos que
queiram, por exemplo, comprar uma casa

em Sines e poderem usufruir desses serviços. Sines vai ter capacidade de atracção para isso?
MCC – Essa questão também entrou
na ponderação do nosso acolhimento
deste equipamento. Temos um bom
clima, a cidade está cada vez mais qualificada e melhor equipada. Estamos
numa altura de crescimento da cidade, onde há condições para quem quiser adquirir lotes para construir moradias, por exemplo na proximidade
da casa, que é uma zona lindíssima, integrada no Plano de Pormenor da
Zona Sul. Temos também a zona histórica onde há muitas habitações disponíveis e onde estamos a encetar um
programa de recuperação e de requalificação, e portanto a possibilidade de
apresentar aos médicos interessados
propostas para se instalarem em Sines,
adquirindo habitação para renovar ou
comprando lotes para construir. E esta
é uma altura interessante para os médicos tomarem conhecimento deste
projecto. Os interessados podem
contactar os serviços da Câmara ou
outras entidades privadas do município. Temos ainda muito próximo, em
Porto Covo, em fase de aprovação, um
outro plano de urbanização, que vai levar um impulso à expansão do centro
urbano e à sua qualificação com outros equipamentos.
É muito interessante que os médicos
venham conhecer este equipamento
e estou convicto de que concluirão que
foi uma boa opção da Ordem dos
Médicos e que vale a pena virem para
Sines com frequência.

ROM – Que planos tem então a Câmara para a requalifição da zona histórica?
MCC – A zona histórica tem elementos muito interessantes. Está em curso o projecto de recuperação e de
requalificação do castelo. A obra vai
ser iniciada brevemente, onde instalaremos um núcleo museológico, com
peças de arqueologia belíssimas, de
uma antiga basílica gótica do século VII
ou VIII da nossa era e a Casa Vasco da
Gama. Temos o Centro de Artes que
é uma obra contemporânea que já
mereceu prémios nacionais e estrangeiros e que está também na zona histórica. Temos o plano de salvaguarda
e requalificação, que trata da zona histórica e da sua envolvente, e estamos
a desenvolver agora projectos para pavimentação das ruas, respeitando as características, portanto em calçada,
recuperação de prédios que estejam
devolutos ou degradados, um novo ordenamento da circulação viária, o que
resultará numa zona qualificada, onde
vamos garantir qualidade urbana e
ambiental.Teremos cuidado também de
não instalar nesta zona actividades que
não perturbem o sossego e a tranquilidade das pessoas; aliás temos experiências antigas que não foram boas...
ROM – Que tipo de experiências?
MCC – Chegou a haver uma discoteca e era um elemnto perturbador.
Concluímos que na zona histórica deve
haver alguns retaurantes, alguns bares,
mas com horários e formas de funcionamento que não perturbem ou afectem a tranquilidade dos moradores.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007
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ROM – Portanto não são bares nocturnos?
MCC – Temos esses planos de que lhe
falei e onde vamos garantir a qualidade
dos pavimentos, o condicionamento da
circulação automóvel e de evitar a instalação de elementos perturbadores da
tranquilidade e da qualidade urbana.
Portanto, é uma altura interessante para
os interessados procurarem informações e tomarem decisões sobre a aquisição de imóveis para segunda habitação ou para viverem...
ROM – Portanto não vai haver bares
barulhentos durante a noite...
MCC – Enquanto eu for presidente
da Câmara, vou evitar que isso aconteça. O centro histórico é o coração da
cidade, tem o castelo e o museu e tem
que ter animação, principalmente boas
ofertas de pequenos negócios para
atrair gente. Agora temos dois bares
nessa zona, mas o aparecimento de
outros só será tolerável com o seu
funcionamento até às duas horas e não
mais; e aqueles que forem problemáticos nós interviremos para o impedir.
Nós defendemos que os centros históricos devem ser povoados e habitados e as pessoas não podem estar lá
incomodados com ruídos e com desacatos.
ROM – Quando é que esse plano estará pronto?
MCC – O plano está em elaboração,
mas estamos a fazer operações segmentadas de intervenção em alguns
arruamentos e de acordo com construtores para começarmos a tratar da
recuperação dessas habitações.
ROM – Pelo que percebo, o presidente
da Câmara prefere que Sines seja um
centro urbano mais tranquilo do que um
centro de turismo de massas?
MCC – Este concelho tem uma parte
signifcativa com indústrias e estamos
a controlar esse sector no sentido de
garantirmos qualidade ambiental. A cidade é uma cidade cosmopolita, portuária, aberta, multiétnica e queremos
que seja uma cidade onde impere a
qualidade de vida. O turismo de massas ficará mais para sul, aqui em Sines
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queremos uma cidade tranquila e segura e privilegiamos a restauração de
qualidade, e espaços verdes.Aqui mesmo, junto à Casa do Médico, temos o
projecto de um grande jardim, que será
construído nos próximos quatro anos,
que terá cerca de 30 mil metros quadrados... é um espaço muito bonito e
onde estão previstos dois hotéis, um
em cada topo.Vamos desenvolver também um complexo desportivo para
a cidade, à entrada de Sines. É uma área
com cerca de 15 hectares, com um
pavilhão multiusos, um campo de minigolfe, pistas de atletismo, uma área de
manutenção e, aí sim, uma discoteca,
porque é uma área fora da cidade.
Estamos a projectar também uma escola de música, um centro artístico
porque inclui também dança e outras
actividades.Temos uma actividade cultural muito intensa, quer no Centro
de Artes quer noutros sítios.
ROM – E aqui nesta zona do Casa do
Médico que outras iniciativas tem a Câmara previstas?
MCC – Nesta zona, mesmo aqui abaixo, temos a frente oceânica, com um
espaço emblemático que é a Avenida
Vasco da Gama, a avenida da praia, e
temos um projecto para a transformar em alameda, até com um elevador que ligará esta zona a partir de
um hotel aqui ao lado até lá. Assim,
esta Casa do Médico terá acesso facilitado a essa alameda, que hoje tem
quatro faixas asfaltadas, mas passará a
ter actividades como desporto, cultura e lazer, com instalação de bares e
restaurantes virados para a praia. É
uma obra importantíssima que vamos
fazer, qualificando esta frente oceânica da cidade.Teremos a partir daí uma
ciclovia até à Ribeira dos Moinhos, com
cerca de oito quilómetros, que ligará
também ao complexo desportivo que
temos em projecto. Depois também
iremos transformar essa zona da Ribeira dos Moinhos num ecoparque,
com arvoredo, espaços verdes... é um
espaço lindíssimo ligado à Praia da
Costa do Norte. Tudo isto num horizonte de quatro anos. Esta ciclovia ficará também ligada a Porto Covo den-

tro de uns seis anos. A cidade fica assim muito atractiva, com muito bons
equipamentos urbanos e periurbanos.
Está também prevista a ligação viária
em via rápida de quatra faixas à A2
num horizonte de dois anos, o que nos
dará excelentes acessibilidades.
De resto, temos também piscinas de
excelência, que dão para aprendizagem,
para lazer e para competição.
ROM – Esta será então uma boa fase
para os médicos poderem inteirar-se do
que há em Sines?
MCC – Claro que é. Até porque tudo
isto de que falei são iniciativas programadas para o curto prazo. Há só um
equipamento que nos faz falta que é
um novo centro de saúde, é uma questão que estou a tratar com o senhor
Ministro da Saúde e a Câmara até já
disponibilizou terreno para isso. Temos um bom hospital a 10 minutos,
o do Litoral Alentejano, que está muito bem equipado e que está em desenvolvimento. Na área da educação,
do lazer, do desporto e da cultura
estamos também muito bem. Garantimos segurança e tranquilidade e o
clima é quase de excelência. Por outro lado, está em curso o projecto
GISA (Gestão Integrada da Saúde e
do Ambiente), que tem a participação das grandes empresas e do Mi-

ENTREVISTA
nistério do Ambiente, um projecto
que tem o apoio científico das universidades e, portanto, queremos garantir um ambiente de qualidade.
Temos uma excelente gastronomia.
Sines tem uma densidade de bons restaurantes e praias de excelência entre
Sines e S. Torpes, são sete bandeiras
azuis, em contínuo, desde a Praia Vasco
da Gama até à Ilha do Pessegueiro. Significa que temos boas águas e que temos bons apoios, as praias protegidas
de Porto Covo, de falésia, onde há até
uma praia de naturismo oficial. É uma
envolvente muito interessante de património natural.
Na minha qualidade de médico, vim
para Sines em 1979 e radiquei-me cá,
gosto muito de Sines, e considero que
este concelho tem muita qualidade de
vida. Temos possibilidades de fazer
praia quase todo o ano, este mar é
lindíssimo. Para mim é um prazer circular entre Sines e Porto Covo.
ROM – E como médico o que é que
acha deste projecto da Ordem?
MCC – É uma iniciativa muito interessante, tem um interesse muito real.
Já lhe relevei todos os aspectos que considero atractivos em Sines, que é uma
cidade em desenvolvimento. Há justificações e condições para que este equipamento cumpra uma função importante, desde o apoio logístico aos médicos
– estamos a pensar em médicos mais
velhos ou em fim de carreira –, mas também um espaço que propicie encontros
de médicos, o que é uma mais-valia para
a área da Medicina.Temos aqui bons pretextos para haver reuniões e para haver
debates.Tendo em conta a qualidade do
clima e do ambiente podemos atrair também a fixação de médicos de outras
partes da Europa. Foi uma decisão muito feliz e muito oportuna. Como médico sinto-me também feliz por esta decisão. Tenho feito os possíveis para dar o
meu contributo e espero também vir a

Sines fascinou-o

Manuel Coelho Carvalho é natural de uma pequena aldeia do concelho de Miranda
do Corvo, distrito de Coimbra, onde nasceu a 9 de Novembro de 1940.
Entra já tarde para o curso de Medicina, que começou em Coimbra, mas
pouco depois mudou-se para Lisboa, cidade que lhe permitiu juntar a necessidade de trabalhar aos estudos. O próprio refere-se assim a essa mudança:
«Lisboa foi a cidade onde eu desabrochei para a cultura e para uma visão
mais alargada do mundo». De facto, é na capital que se torna dirigente
associativo, membro da direcção da Associação de Estudantes de Medicina da
Universidade de Lisboa, e inicia a sua colaboração com o Partido Comunista
Português, dois anos antes do 25 de Abril. Até aí, tinha sido trabalhador rural
na aldeia natal de S. Gens e cumprira o serviço militar em Timor, onde fez os
seus primeiros estudos depois da quarta classe com que foi para a tropa.
Fixou-se em Sines, onde cumpriu a etapa de serviço médico à periferia e
concorreu à carreira de Clínica Geral, depois de ter feito o internato no
Hospital de Setúbal. «Apaixonei-me pela cidade», explica, que o «fascinava
porque estava em desenvolvimento». É nesta cidade que se interessa pela
Medicina do Trabalho, especializando-se nessa área, tal como em planeamento
familiar e planeamento da saúde. Desde o ano que se fixou na cidade alentejana,
que passa a ser o responsável pela Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional da Refinaria de Sines.
Com a residência permanente, passa também a empenhar-se na política local.
As primeiras funções autárquicas desempenhou-as como membro da Assembleia Municipal em dois mandatos sucessivos, a partir de 1990, e é então
eleito presidente da Câmara, pela CDU, em Dezembro de 1997.

usufruir desta mais-valia. Sou presidente da Câmara com muito gosto, por agora, mas serei médico toda a vida e por-

tanto isto interessa-me também porque
continuarei a viver em Sines. É importante para todos os médicos.
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ACTUALIDADE
Construção em bom ritmo

A Casa do Médico de S. Rafael, em Sines, já se vê
bem. Entre andaimes, gruas e outros equipamentos necessários, lá está toda a construção bem visível na falésia da cidade, em frente ao mar. O edifício antigo já foi completamente reconstruído e o
novo também. Estará tudo pronto em poucos meses e dentro dos prazos estabelecidos.

Quem passar pela costa da cidade de
Sines vê agora bem a construção e
percebe melhor a magnífica localização da casa, que domina toda a falésia.
O velho edifício em estado de degra-
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dação muito avançada foi reconstruído
exactamente na sua geometria e também detalhe a detalhe. Cornijas, beirados e até a larga espessura das paredes. Nada foi deixado ao acaso,
como, de resto, assinala o presidente
da Câmara Municipal de Sines na entrevista.
De frente para uma paisagem deslumbrante, é agora que se começa a per-

ceber melhor a feliz localização daquele que vai ser um centro importante
do dia-a-dia dos médicos que ali residirem ou daqueles que procurarem os
necessários serviços de apoio residindo em outras casas que possam adquirir na cidade.
As fotos da obra, recentemente tiradas, revelam bem o ritmo a que seguem os trabalhos.

ACTUALIDADE
Lista de espera para
cirurgia do foro
oncológico
Na Conferência de Imprensa promovida pelo
Conselho Regional do
Sul (CRS) da Ordem
dos Médicos, que teve
lugar dia 30 de Agosto,
a qual teve como intuito esclarecer notícias
recentes sobre a lista

Declaração da Presidente do CRS

de espera para cirurgia

área naquelas unidades

O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos considera totalmente inadmissível a existência de listas de espera para cirurgia
oncológica, que são da inteira responsabilidade da tutela por insuficiência de financiamento.
Lamentavelmente, em vez de se investir na verdadeira resolução do
problema tem-se utilizado o dinheiro dos contribuintes em sofisticados e onerosos sistemas de informação e gestão das listas de espera.
O resultado tem sido uma contínua e inútil discussão sobre números apresentados de maneira diversa e que em nada contribui para
a melhoria do tratamento e acompanhamento destes doentes.
A divulgação recente de alguns dados nesta área, levou os colegas dos
hospitais de Cascais, Algarve e Setúbal a emitir esclarecimentos que
vos foram distribuídos e que julgamos merecedores da vossa atenção.
Em síntese, a Ordem dos Médicos defende que o tratamento dos
doentes deve ser feito rapidamente e com qualidade e o Ministério
não pode manipular os números por razões de estratégia política.

hospitalares, uma de-

Lisboa, 30 de Agosto de 2007

do foro oncológico, particularmente nos hospitais de Cascais e de
Setúbal, foi lida pela
presidente do CRS,
que esteve acompanhada pelos médicos
responsáveis

desta

claração que publicamos em seguida.
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A Presidente do CRS
Isabel Caixeiro

OPINIÃO

Carta Aberta ao Ministro do Trabalho
e da Solidariedade Social
Excelentíssimo Senhor Ministro:
Tem vindo a ser divulgado na comunicação social o plano do Governo para
melhorar a difícil situação financeira
da Segurança Social, no qual se inclui
o combate às chamadas «baixas fraudulentas». Congratulamo-nos com essas medidas, porque o estado das finanças públicas é preocupante e não
gostamos de ver os «dinheiros públicos» desperdiçados. No entanto, permita-me que o interrogue, Senhor Ministro: a diminuição dessas «baixas
fraudulentas» é feita à custa de quê
ou de quem?
Um funcionário público que, neste
momento, ainda beneficie da ADSE
(Assistência na Doença aos Servidores do Estado), se adoecer, justifica as
suas faltas com um Atestado Médico,
passado pelo seu Médico Assistente.
Caso a doença se prolongue mais de
60 dias, o doente passa a ser acompanhado por uma Junta Médica, que vai
atestando a sua incapacidade, até que
a melhoria clínica lhe permita voltar
ao trabalho.
Um utente da Segurança Social que
adoeça, deve, em consequência de um
acordo interministerial entre a Saúde
e Segurança Social, dirigir-se a um estabelecimento público de saúde (Centro de Saúde ou Hospital, se for caso
disso) a fim de lhe ser passado um
Certificado de Incapacidade Temporária, mesmo que o doente seja beneficiário de um sub-sistema de saúde,
como, por exemplo, SAMS, TAP ou
CTT, e tratado e acompanhado por
esses sub-sistemas. Em caso de doença prolongada, continua o médico de
família a ser responsável pela emissão
dos ditos certificados, até o doente
melhorar ou ter o azar de ser chamado a uma Comissão de Verificação de
Incapacidades Permanentes.
Vejamos alguns exemplos:
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A Sra. A., beneficiária do SAMS onde é
seguida regularmente, é uma pessoa
de temperamento ansioso; há cerca de
2 anos, a sede da empresa onde trabalha mudou para outro local, obrigando a Sra. A a percorrer 70 Km diários, no seu automóvel; se usasse os
transportes públicos, teria de sair de
casa 2 horas mais cedo. Chegando a
casa 2 horas mais tarde, sem hipótese
de poder dar assistência aos seus dois
filhos em idade escolar. Há um ano, a
Sra. A foi operada a um Hallux Valgus,
vulgo joanete.A operação correu bem,
mas no pós-operatório a doente fez
uma embolia pulmonar macissa, com
várias paragens cárdio-respiratórias;
durante as manobras de reanimação
sofreu uma hemorragia interna, teve
de ser operada de urgência e esteve
entre a vida e a morte. Sobreviveu, mas
a recuperação tem sido lenta, também
por causa da ansiedade, que se agravou, e da sensação de insegurança que
ainda sente. A Sra. A está a ser acompanhada por um Psicólogo e um Psiquiatra e tem recorrido à sua Médica
de Família, no Centro de Saúde, para
ter a respectiva «baixa». Há um mês
foi chamada à Comissão de Verificação de Incapacidades Temporárias, que
considerou que não subsistia a incapacidade para o trabalho. Os relatórios do Psicólogo e do Psiquiatra vieram de volta, por abrir e por ler!
A Sra. B tinha uma hérnia discallombar,
diagnosticada há cerca de um ano, com
compressão radicular, que lhe provocava dores intensas; enquanto aguardava pela cirurgia, em lista de espera,
estava com «baixa», porque a sua actividade profissional (doméstica) poderia, inclusive, agravar a sua situação.
Há um mês e meio foi à Comissão de
Verificação de Incapacidades Temporárias e foi considerada apta para exercer a sua actividade, deixando de ter
direito, desde essa data, a remunera-

ção por doença. O marido da Sra. B,
diabético e hipertenso, teve, entretanto, um enfarte de miocárdio e tão cedo
não poderá trabalhar, também está
com «baixa». A Sra. B teve sorte, já
não faz parte da lista de espera; foi
operada esta semana e correu tudo
bem; tem pela frente dois meses de
recuperação, continua sem poder trabalhar... e sem receber. E entretanto,
Senhor Ministro, como vai este casal
sobreviver?
São estas as «baixas fraudulentas»?
Então quais é que não o são?
Quem são estes médicos que integram
as Comissões de Verificação, que o Senhor Ministro considera mais habilitados para avaliar o estado de um doente que não conhecem de lado nenhum,
sem o mínimo respeito pelos seus médicos de família, sem se dignarem a, pelo
menos, ler as informações clínicas que
lhes são facultadas por quem os trata,
e que, sem apelo nem agravo, muitas
vezes agressivamente, os consideram
aptos para o trabalho?
Sou Médica de Família, trabalho num
Centro de Saúde, tento fazer pelo meu
utente o melhor que posso e sei. Sou
sobrecarregada diariamente com a tarefa de passar «baixas» aos meus doentes, o que representa também um
gasto de recursos para o Centro de
Saúde. Mas, se o Senhor Ministro considera que há quem esteja mais apto
para isso do que eu, faça o favor de
me aliviar deste fardo, porque se eu
não sirvo para umas coisas, também
não servirei para outras!
Com os mais respeitosos cumprimentos
Maria Isabel Dias da Silva Couto
Assistente Graduada de Medicina
Geral e Familiar Centro de Saúde de
Cascais – Extensão do Estoril
Enviado para:
Ministro do Trabalho e Solidariedade
Social Ministro da Saúde
Ordem dos Médicos
Jornal Médico de Família

OPINIÃO

À margem
do estetoscópio
Divulgou quase toda a imprensa portuguesa, e também a espanhola, uma declaração atribuída ao escritor José Saramago, que passo a transcrever: «Portugal
deveria tornar-se uma província de Espanha e integrar um país que se chamaria
Ibéria para não ofender os brios dos portugueses». Nem mais nem menos.
Não sei se tão lapidar afirmação foi
feita em Espanha, se em Portugal; para
o caso tanto faz, tal a perplexidade
espoletada pelo seu polémico conteúdo, apenas ao alcance de um espírito
mordaz e atento e de uma mente brilhante. O mediatismo provavelmente
não acidental e as circunstâncias em
que o escritor emitiu a opinião em causa, conferem-lhe uma relevância e dimensão tais, que só o marasmo e a
crise de valores da sociedade a que se
dirigiu permitem justificar que não tenha dela recebido a adequada e merecida contestação.
A premonição, tida agora e aqui, apenas como uma mera provocação intelectual, parece vir de alguém profundamente desiludido e desapontado
com o futuro da sua terra, mas particularmente confiante, grato e deslumbrado com o do país que, por sua livre vontade, escolheu para viver. O escritor, aparentemente preocupado
com a capacidade de Portugal em sobreviver, como nação livre e independente, aos actuais desafios da globalização, gostaria talvez de encontrar uma
solução razoável e consensual que minorasse os efeitos dessa presumível
incapacidade, perante tão cruel e desafortunado destino.
Se acaso o pensou, admitirá, provavelmente desapontado, que a proposta por
si apresentada não goza de simpatia ou
desperta qualquer entusiasmo entre
todos os que vivendo na dita ibéria têm
das nacionalidades e do patriotismo um
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conceito bem diferente do que é possível inferir das suas palavras.A solução
preconizada, acredita-se e deseja-se que
apenas encontre seguidores entre uma
minoria dos seus mais fiéis correligionários ou entre todos os que se
antevejam bafejados por benesses fáceis e inesperadas dela resultantes.
Sempre discordei da secular afirmação «De Espanha, nem bom vento nem
bom casamento», a qual, interpretada
à letra, é hoje, tal como ontem, perfeitamente absurda e dispensável como
o provam a aparente felicidade encontrada pelo escritor no país vizinho, a
exemplo de uma infinidade de casos
idênticos ocorridos, desde sempre, entre naturais dos dois estados.
No entanto, quando analisada à luz das
razões históricas que a perpetuaram,
nela se reconhece o alerta subtil para
a necessidade de se preservar, entre
vizinhos, uma adequada reserva e uma
prudente distância que impeçam que
entre si surjam conflitos insanáveis,
fruto de ambições incontidas, interesses inconciliáveis ou partilha de bens
indivisos. Se provas fossem necessárias, bastaria observar os sentimentos
de inconformismo, de desagrado e até
de revolta, patenteados até aos nossos
dias por diferentes povos da Península
ao sentirem-se cerceados da sua almejada independência. É tão forte essa
paixão que nem a consanguinidade, os
interesses ou os laços que os unem
desde tempos imemoriais fazem apaziguar ou diminuir de intensidade essa

contestação. Nada que não se verifique
também um pouco por essa Europa e
pelo mundo fora em zonas de fronteira reconhecidamente adulterada.
Poderemos, se o quisermos, aquilatar esperanças quanto ao futuro de
Portugal e do seu povo, mau grado o
cada vez maior desenvolvimento e
bem-estar dos nossos vizinhos, contrapor um crescente cepticismo e
desalento que parece imperar entre
as nossas gentes fruto da progressiva degradação das suas condições de
vida, da baixa de auto-estima e da
falta de uma liderança eficaz, que, em
boa verdade, constituem a razão de
ser desta polémica.
As contendas que durante séculos foram travadas pelo nosso povo para
conquistar a sua independência e preservar a sua soberania graças à astúcia e coragem dos seus filhos, perante
vizinhos económica e militarmente

OPINIÃO
mais poderosos, são as mesmas que
hoje em dia teremos de travar, com
outras armas e noutros campos de
batalha, mas com idêntica vontade, inteligência e argúcia, perante um adversário cuja superioridade é hoje, tal
como ontem, avassaladora, exercida de
forma diferente, mas nem por isso menos agressiva e ambiciosa.
Foi seguramente graças a essas gentes
que se escreveram as mais belas e gloriosas páginas da nossa História, desde
a heróica Fundação da Nacionalidade à
crise dinástica 1383/85, da epopeia dos
Descobrimentos ao fim do Império, da
restauração à resistência aos invasores
franceses, da Implantação da República
ao fim da ditadura. A independência da
mais antiga nação da Europa Ocidental
não resultou de um somatório de equívocos nem de um conjunto de fortuitas coincidências passíveis de serem
apagadas da nossa memória colectiva,
mas sim da força, coragem e determinação de um povo que soube afirmar
no mundo a sua identidade ciente que

os caminhos da universalidade não se
alcançam com abdicações humilhantes
ou capitulações vexatórias.
O fim do bloco de leste, com a queda
do muro de Berlim, é um exemplo recente e elucidativo de como as nações
não desaparecem nem se extinguem
contra a vontade dos povos, por maior que seja o período de trevas que
tenham de percorrer, amordaçadas
pela força das armas, pela repressão
ideológica, pelo estrangulamento económico ou arrastadas para destinos
onde não se revêem.
É nos momentos de crise que se sente a necessidade de uma política mobilizadora, resultante do consenso entre as diferentes forças nacionais, isenta de patriotismos bacocos ou de nacionalismos xenófobos, que empolgue
os mais jovens e lhes restitua o orgulho de serem portugueses, alertandoos para os perigos que hoje ameaçam
a nacionalidade e ajudando-os a encontrarem os caminhos para lhes fazer frente. Promover o ensino da nossa

História e da nossa Língua, incutindolhes os valores da Pátria e o respeito
pelos seus símbolos, de modo a devolver-lhes o prazer e o desejo de os
ostentarem e promoverem, num mundo de paz e liberdade, solidário e isento
de discriminações, onde se pretende
e deseja que vivam.
A História diz-nos ser neste contexto
que ciclicamente aparecem os inesperados arautos da salvação da pátria,
propondo a mesma estafada solução
de sempre para os seus velhos e recorrentes problemas, por um custo
inaceitável e, por isso mesmo, invariavelmente recusado. Nada que não se
tenha observado, após a morte de D.
Fernando, depois de Alcácer Quibir,
com os negreiros nos séculos XVI e
XVII ou com os iberistas do século
XIX, para nos referirmos apenas a alguns emblemáticos exemplos.
Em todos os casos, ventos maus que
foram sempre presságio de trágicos e
indesejáveis divórcios, paradigmas da
grandeza de um povo.

Notícia

Nas suas jornadas de Outono a SOPEAM vai
prestar homenagem a Miguel Torga
A SOPEAM (Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos) vai prestar homenagem ao médico, poeta e
escritor Miguel Torga, no centenário do seu nascimento.
As cerimónias decorrerão na região de S. Martinho de
Anta, donde aquele médico é natural e onde se encontram os seus restos mortais, bem como nas imediações,
sobretudo com visita a locais que foram «cantados e contados» pelo genial escritor.
Estas cerimónias integram-se nas Jornadas de Outono que
a Sociedade leva a efeito todos os anos. Do programa consNecessitamos médico de clínica geral para emtam uma visita ao largo de Eiró, onde se encontra um mopresa jovem em plena expansão, dedicada a
numento a Torga, perto do célebre negrilho e onde será
clínicas médicas. É imprescindível ter conhecolocada uma placa de homenagem alusiva à visita dos Escritores e Artistas Médicos; de visita à casa onde Torga
cimentos da língua espanhola.Oferecemos enviveu, à «eira de vizinhos», uma eira comunitária, à anta, a
trada imediata, formação especializada, saláEscola Primária que Torga frequentou, e onde será proferio bruto anual de 30.000€ com possibilidade
rida uma palestra sobre «Algumas tradições de Trás-Osde incentivos. Os interessados devem contacMontes e Alto Douro», no Diário de Miguel Torga.
tar-nos por e-mail para:
Do programa consta, ainda, uma visita a S. Leonardo de
Gualafura, e a Panóias, tal como aos jardins e Solar de
nieves_martinez_@hotmail.com
Mateus, obra genial de Nicolau Nasoni.

Médico
precisa-se
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Os limites do absurdo
Sem falar já de manifesta injustiça e atitude
prepotente, todos sabem que os elásticos, se esticados de mais, podem partir… com consequências,
muitas vezes, desastrosas.
Não deixa de surpreender que, Ordem e Sindicatos, pareçam alheios ao
problema, ou, pelo menos, sem manifestação pública de discordância.
Sempre combatemos uma Medicina
Estatal exclusiva, como a proposta em
1978 e lutámos por um Sistema Nacional de Saúde, com base predominante na Medicina Convencionada, em que
cada um contribuiria consoante a suas
posses (maiores ou menores), mas no
qual todos teriam igualdade de tratamento, bem como total liberdade na
escolha de quem (ou onde), iriam receber cuidados.
Mas a medicina Convencionada, ainda
largamente usada no Sistema Nacional de Saúde existente, nomeadamente no ambulatório (por ser, indiscutivelmente, mais justa e mais económica), para ser válida e realista, tem que
ser tratada com justiça e dignidade, o
que neste momento não acontece.Aliás seria de lógica elementar, protegela e alargá-la, sobretudo numa fase em
que os recursos escasseiam, como todos sabem.
Pois não é isso que acontece, e o Ministério da Saúde não pode ignorar que
nas condições actuais, quem trabalha

no regime convencionado, necessita
manter os seus contratos de prestação de Serviços ao SNS, mesmo sem
lucro directo, para sobreviver economicamente e manter os postos de trabalho dos seus funcionários. O número de doentes privados é hoje em dia
pouco significativo e o único que pode
dar algum lucro, já que tal não acontece com o baixo nível de pagamentos
já actualmente feitos na Medicina
Convencionada.
Dito isto como explicar que tenha
surgido a informação de que a tabela
de Preços da Convenção de Cardiologia, iria sofrer uma redução de 2,9%
(em vez de compensar a inflação, como
se deveria fazer, e seria de esperar)?
Acreditemos que seja só mais um boato, infundado e malévolo, na tentativa
de desacreditar o Dr. Correia de Campos e a sua acção governativa.
Mas também é bom que todos saibam
que, os mesmos exames, custam ao Estado (tabelas oficiais do SNS), 2 a 4
vezes mais do que ele paga nas Convenções!
Se estas fossem tornadas economicamente inviáveis, assistiríamos, não só a
um aumento do desemprego, mas tam-

bém o Estado iria gastar muito mais
dinheiro nos necessários exames, a
menos que, displicentemente (para
manter o Orçamento!) estes deixassem de ser feitos, com evidente prejuízo para os doentes (talvez sejam colocados em listas de espera…!).
Vejamos pois, então, e pasmemos, os
valores, comparativos de, quanto o Estado exige que lhe paguem a ele (segundo as tabelas em vigor nos Serviços do SNS) e os pagamentos que faz
aos Médicos Convencionados (ainda
a reduzir, no futuro, mais 2,9%?!?...):
• Electrocardiograma: 7.30 euros contra 3.87 euros
• Prova de Esforço em tapete rolante
ou com bicicleta – 110 euros contra
27.55 euros
• Electrocardiograma com registo
Holter – 102.20 contra 34.65 euros
• Ecocardiograma transtorácico
tridimensional – 102.20 contra 40.70
euros
Afirmou o Senhor Ministro que o Povo
não é estúpido: por isso não valerá a
pena acrescentar mais nada.
30 de Junho de 2007
Nota: dados obtidos de notícia da
ANACARD (Associação Nacional dos
Cardiologistas)
António Gentil Martins
(Cirurgião Pediatra e Plástico, mas
não Cardiologista. Apenas Médico,
defensor de uma correcta, e honesta,
Medicina Convencionada)

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007

29

OPINIÃO
Dever ético de alertar
todos os colegas
A pedido do autor, publicamos a carta que se segue e cujo objectivo é alertar
os Colegas para a eventualidade se serem vítimas do crime que aí vem descrito e informá-los como evitar que tal suceda.
«Exmo Sr. Bastonário da Ordem dos
Médicos
Dr. Pedro Nunes:
Jorge Manuel Carrilho Ribeiro São
Martinho, médico radiologista, portador da cédula profissional n 27523
da Secção Regional do Sul da O.M.
vem por intermédio de V.Exa. cumprir o dever ético de alertar todos
os colegas para uma situação que
sendo relativamente nova vem tendo como um dos alvos principais os
consultórios médicos.
Desde o último trimestre de 2006
que se vêm multiplicando os grupos
de criminosos que de uma forma
muito simples, conjugando a protecção de uma lei de actividade bancária não zelosa com o desvio da correspondência dos consultórios médicos dos marcos do correio se vem
apoderando de verbas por vezes bastante avultadas que não são mais do
que o fruto do nosso trabalho.
Assim:
1-O envio de cheques pelo correio
para pagamento de facturas a fornecedores de equipamentos ou de
consumíveis que no dia a dia usamos
na nossa actividade é pratica corrente na grande maioria dos consultórios.
A correspondência médica é facilmente identificada pelos endereços

32

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007

dos remetentes nos envelopes que
são colocados nos correios.
2- Presentemente existe já um número significativo de grupos criminosos organizados que possuem chaves mestras de marcos do correio
que abrem com frequência sendo as
cartas dos médicos um dos alvos preferencialmente seleccionados e de
seguida violadas. Se possuem conteúdo com “interesse” criminal nomeadamente cheques à ordem de empresas que prestam serviços ou fornecimento de materiais aos consultórios, estes são furtados.
3- Em pouco tempo e com toda a
facilidade efectuam um carimbo com
o nome da empresa a que se destinava o cheque, carimbam o verso do
cheque fazendo abaixo uma assinatura ilegível como sendo da gerência dessa empresa. Com este simples
procedimento o cheque fica “endossado” e à ordem dos criminosos que
se limitam a depositá-lo na sua própria conta. Gastam de imediato essas
verbas ou enviam-nas para o estrangeiro deixando a sua conta sem saldo
antes mesmo do médico lesado dar
conta do que se terá passado.
4- É um procedimento que beneficia
da cobertura e da colaboração das
entidades bancárias que não verificam
a veracidade dos endossos (alegando
o artigo 35 da lei do cheque que as
dispensa de verificar tal veracidade).

Este processo é ilustrado com o que
se passou com o meu consultório
(ECORAD), ao enviar um cheque a
uma empresa de serviços de ar condicionado (REFRINSTAR) após a
mesma ter efectuado a climatização
das nossas instalações. Assim:
A ECORAD, Ecografia e Radiologia
Lda, enviou por correio à REFRINSTAR, Equipamentos Industriais Lda,
no dia 19 de Março de 2007 o nosso
cheque n 7726763757 do Millennium
BCP no valor de 29 446,56 euros
(vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e seis euros e cinquenta e seis
cêntimos).
O cheque encontrava-se correctamente preenchido, assinado pelos
dois sócios da ECORAD, traçado e
à ordem da REFRINSTAR.
No estrato mensal que recebemos
verificamos que o valor havia sido debitado da nossa conta do Millennium
a 28 de Março de 2007 o que foi
por nós tido como normal julgando
que a verba teria sido colocada na
conta da REFRINSTAR. Estávamos
enganados!
A carta onde seguia o cheque foi furtada nos correios e violada por indivíduo/rede criminosa que adulterou
o referido cheque de forma como
descrito no ponto 3; Com o endosso falso o cheque foi apresentado na
CAT do balcão de Benfica do Banco

OPINIÃO
Santander Totta e depositado em
conta de um primeiro individuo da
rede criminosa.
É aqui que a quase totalidade dos cidadãos deste país pensaria ter havido negligencia! Apõe-se um carimbo
falso com uma assinatura falsa no
verso do cheque e o banco paga o
cheque como bom? Qual é então a
utilidade da ficha de assinaturas a que
somos obrigados quando abrimos
uma conta?
Pois é, estamos enganados, senão vejamos a resposta dada pelo Banco
Santander, Banco de Por tugal e
Millennium BCP ao protesto indignado que efectuei junto dos mesmos
– Não assumiram erro na conduta bancária alegando que ao
abrigo do artigo 35 da Lei do
Cheque os Bancos não são obrigados a verificar a veracidade
dos endossos!
Está aqui criada uma verdadeira autoestrada para o crime!
Sabendo que os falsos endossos não

são verificados pelos bancos percebemos agora a razão pela qual proliferam os bandos de criminosos que
se dedicam a esta prática. São protegidos pela própria lei…

Existem duas formas entre outras.

E para os bancos até dá jeito… é
um serviço que é prestado sem trabalho e sem responsabilidade, fica totalmente automatizado…e se houver falsificações os clientes que se
entendam com os falsários.

A segunda é o envio de cheque não
endossável. Para tal temos que riscar a frase do cheque “à ordem de”
ou em seu lugar escrever “não à ordem” e em seguida o nome do
beneficiário do cheque. Este procedimento obriga o banco a depositar
o valor exclusivamente na conta à
qual o destinamos.

Mas voltemos à nossa história…da
conta do primeiro criminoso foram
retiradas de imediato as primeiras
verbas sendo o grosso transferido
para uma segunda conta (qualquer
das contas pertencentes a emigrantes com licença provisória de residência em Portugal) e desta enviada
para o estrangeiro.
Tudo bem, tudo legal!

A primeira e hoje em dia de uso corrente é a transferências bancárias até
pela Internet.

Certo da melhor atenção de V. Exa
como Bastonário nomeadamente no
que respeita ao dever ético de
alertar todos os colegas para este
tipo de crime de que somos alvos
preferenciais.
Com os melhores cumprimentos

O consultório que assumisse o prejuízo e se queixasse à Polícia.
Como podemos evitar ser alvo deste tipo de crime?

Jorge São Martinho»
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Publicamos nesta e nas páginas seguintes três artigos de opinião dos candidatos às eleições de Dezembro para a presidência da Ordem dos Médicos.
Os artigos foram gentilmente cedidos pelo jornal 24horas.
02 opinião

11/09/07 ● 24horas ● terça-feira

o jornal do cidadão

CARLOS SILVA SANTOS

Hoje escrevo eu
Desafio aos médicos

CANDIDATO A BASTONÁRIO
DA ORDEM DOS MÉDICOS |

Ordem dos Médicos está doente. O vos centrais esses mesmos: trazer de volta
dr. Pedro Nunes, meu colega e ainda a democracia à Ordem, melhorar a estrubastonário, contribui para essa situação e tura da instituição, devolver à Ordem e
não merece o lugar que ocupa nem tem aos médicos de Portugal o prestígio e a diperfil para este cargo de tamanha respon- gnidade que têm sido atacadas por sucessabilidade. Digo isto, que muitos médicos sivos governos, sem que a Ordem se tenha oposto a esse crime sociopolítico propensam, e provo-o.
O ainda bastonário é irresponsável, longado no tempo, sem que a Ordem tecomo todos nos demos conta, por exem- nha feito o mínimo que havia a esperar:
plo, aquando da sua comunicação sobre a defender os médicos e a sua qualificação.
A minha candidatura é a única que gaimpreparação dos médicos para garantirem assistência às mulheres que querem rante que a Ordem volte a ter o prestígio e
a importância que lhe cabe. Para isso, deinterromper a gravidez.
O dr. Pedro Nunes trata os médicos sejo apelar aos médicos do País para que
como “menores mentais”, passe a expres- cerrem fileiras e comigo defendam a sua
são: dá a sua opinião como se fosse a nos- Ordem. Quando a Ordem tomar uma posa, não se dá à tarefa responsável de nos sição pública, que ela corresponda a conauscultar e nem sequer ouve os conselhos clusões participadas dos médicos e não a
de especialidade antes de emitir opiniões. palavreado individual do bastonário.
Comigo teremos uma Ordem mais deQuanto à questão da IVG, é preciso dizer que o colega Pedro Nunes pôs em cau- mocrática, mais participada, mais representativa, mais interveniensa a competência dos clínite, mais conhecedora, mais
cos gerais para praticar o MENORIZAÇÃO
respeitada.
acto médico da IVG, o colePretendo criar as condiga Pedro Nunes cai na ten- O ainda
ções para a democratização
tação irresponsável de sub- bastonário dá a
valorizar os nossos colegas sua opinião como interna da Ordem, a defesa
técnica e cientificamente
da clínica geral, que são mé- se fosse a dos
qualificada dos interesses
dicos especialistas que etidos médicos, a defesa da
camente desenvolvem a sua médicos, sem os
qualidade da medicina nos
actividade de acordo com auscultar ou
sectores público e privado,
os seus conhecimentos e a ouvir os colégios
a garantia dos princípios étiformação contínua. Por
cos e deontológicos renovaisso, lançar o anátema sobre
os colegas e a sua competência é, no mí- dos, a formação e qualificação profissionimo, feio. Mas pior do que isso: trata-se nal, em particular dos jovens médicos.
Pretendo ainda salvaguardar o exercíde um generalizado paradigma de má prática como dirigente da Ordem, e isso é cio profissional com independência e autonomia, em coerência com a elevada dimuito grave.
O actual bastonário provou à sacieda- mensão humana e social da profissão e a
de, mais uma vez, que não merece ocupar saúde das populações, e assegurar o nosaquele lugar. Por isso há que fazer algo so contributo para a renovação necessária
para mudar as coisas. A Ordem dos Mé- de um Serviço Nacional de Saúde que se
quer público e essencial à saúde dos pordicos precisa de ser democratizada.
A minha candidatura tem por objecti- tugueses. ■

A

Os médicos
portugueses vão a
votos, para escolher
o seu bastonário.
Carlos Silva Santos,
doutorado em
Saúde Pública
e professor
universitário, é
um dos candidatos
a desafiar o ainda
bastonário Pedro
Nunes, que acusa de
ser irresponsável,
sem perfil para o
cargo que ocupa
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02 opinião

12/09/07 ● 24horas ● quarta-feira

o jornal do cidadão

MIGUEL LEÃO

Hoje escrevo eu
Uma Ordem para unir
e defender os médicos

CANDIDATO A BASTONÁRIO
DA ORDEM DOS MÉDICOS | 46 ANOS

H

Os médicos
portugueses vão
a votos, para
escolher o seu
bastonário.
Miguel Leão,
um dos
candidatos
a liderar os
clínicos, explica
neste artigo de
opinião por que
razão os seus
colegas devem
confiar nele.
A defesa do
Serviço Nacional
de Saúde é uma
das suas bandeiras
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á quem pense que a Ordem dos Médi- timos anos.
cos (OM) deve confinar-se aos aspec– Assumir um papel fundamental na protos éticos, deontológicos e técnicos do exer- moção da unidade entre as organizações recício profissional. Trata-se de uma posição presentativas de médicos, designadamente
conservadora e imobilista, inadequada aos dos sindicatos médicos.
tempos que correm. Por isso há que mudar.
– Defender o Serviço Nacional de Saúde,
Porque acredito que a defesa dos doentes no contexto do Sistema Nacional de Saúde,
implica a defesa dos médicos. Porque acre- enquanto elemento estruturante e decisivo
dito que a defesa dos médicos implica a de- de solidariedade e coesão social, de protecfesa dos doentes. Porque decorre do Estatu- ção dos doentes, de promoção da qualidade
to da Ordem que esta tem como uma das do exercício da medicina e de diferenciação
suas finalidades “fomentar e defender os in- técnica dos médicos, através de carreiras
teresses da profissão médica a todos os ní- médicas.
veis”.
– Ser determinado em contrariar o que
Por isso, o presidente da Ordem deve:
aconteceu de pior nos últimos anos: o paga– Ser o coordenador de uma
mento das taxas à Entidade Reequipa de governo da OM, uni- UNIÃO
guladora da Saúde, os despaficada em torno de um progra- Acredito que
chos ministeriais sobre as inma nacional.
compatibilidades, a redução de
a defesa dos
– Actuar com coragem, com doentes implica vencimento dos médicos, o cresclareza, com transparência e
cimento da instabilidade profisa defesa dos
com oportunidade para que os
sional graças a contratos indivimédicos, os poderes, designa- médicos
duais de trabalho penalizantes, a
damente o político, e a sociedadestruição progressiva e acelerade percebam o sentido, o alcance e a deter- da das carreiras médicas, a ausência de diáminação das posições da OM.
logo entre as organizações médicas, as inter– Ter a ambição de transformar a OM ferências administrativas na actividade ménuma organização dotada de capacidade de dica através da introdução de novas taxas
iniciativa, ambiciosa e audaz, capaz de inter- moderadoras, a instabilidade no internato
vir por antecipação e de se assumir como in- médico, a questão dos atestados para os funterlocutor e protagonista na formulação dos cionários públicos e tanto mais.
princípios técnicos das políticas de saúde.
Por tudo isto preconizo a mudança.
– Ser capaz de estabelecer com o poder Uma mudança que se realize com a unidapolítico relações de firmeza, de cooperação de de todas as associações representativas
institucional e transparência, apoiando-o de médicos: para que a defesa dos médicos
sem reservas ou criticando--o explicitamen- seja também a defesa dos doentes, da exte sempre que casuisticamente as opções da- celência da prática da Medicina e do nosso
quele o justificarem.
Serviço Nacional de Saúde, solidário e hu– Tornar-se o porta-voz de todos os médi- manista. ■
cos, ou melhor, a voz que não existiu nos úl-
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02 opinião

13/09/07 ● 24horas ● quinta-feira

o jornal do cidadão

PEDRO NUNES

Hoje escrevo eu
Independência sólida

BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS
E CANDIDATO A UM NOVO MANDATO

A

A Ordem dos
Médicos vai a votos
este ano, para
eleger o seu
bastonário. O actual
líder é um dos
candidatos e neste
artigo de opinião
enaltece o
prestígio granjeado
pela Ordem no seu
mandato. E não
poupa críticas aos
seus adversários,
que acusa de
quererem fazer
carreira política
nos partidos

Ordem dos Médicos vai a votos. terior, do encerramento dos SAP ou do
Como é hábito certas forças políti- escândalo das juntas médicas os portucas não deixarão de se posicionar. O mi- gueses perceberam quem estava ao seu
nistro de turno, um político em fim de lado. As sondagens demostraram que os
carreira com anos de tarimba, não dei- médicos voltaram a ser o grupo profisxará de aproveitar a época para menori- sional mais considerado na sociedade.
zar as críticas, atribuindo-as a intuitos
A vontade de destruir uma Ordem
eleitoralistas, ou tentará com provoca- com este impacto na sociedade será irreções fazer espoletar tiques corporativos. primível para os que querem fazer carEste ano as coisas apresentam-se mais reira nos partidos. Não é, pois, de estracomplicadas para os caçadores de opor- nhar o perfil dos candidatos que se apretunidades. A Ordem nos últimos três sentam contra nós.
anos demarcou-se de um passado de deNo lado esquerdo a ortodoxia comufesa corporativa estéril e assumiu-se de- nista na sua plenitude. Mais que a direifinitivamente como provedora da Saúde ta ou o conservadorismo, os seus inimidos portugueses.
gos são os companheiros de ontem. Os
Era, há anos, evidente que só uma Or- métodos são os da cartilha – difamação,
dem inserida na sociedade democrática, mentira, acusações de falta de democrarespeitadora do seu desígnio e do seu Es- cia.
tatuto, dialogante mas intransigente e
No lado mais à direita a estratégia não
totalmente firme no plano
difere. As mesmas mentidos princípios, poderia de- RESPEITO
ras devidamente misturafender os médicos. Os mais Os médicos
das com os tradicionais
retrógrados, hoje já conver- voltaram a ser o
apelos à unidade e aos vatidos, contestaram violentapara esconder o secgrupo profissional lores,
mente este posicionamento
tarismo e a falta deles.
quando o apresentei na mi- mais considerado Despudoradamente conha candidatura de há três na sociedade
piam-se os programas que
anos.
ontem se contestaram.
A Ordem dos últimos três anos deInfelizmente os métodos da baixa pomarcou-se dos tempos passados, abdi- lítica também já chegaram à Ordem.
cou do palavreado oco do pseudo-pres- Apoios de uma Secção à revelia da equitígio dos médicos, cumpriu o seu papel dade entre candidaturas, apelos a regiosocial e aceitou as regras do jogo demo- nalismos bacocos, listas de apoiantes falcrático. Percebeu que não lhe cumpre sas, negociações de bastidores para gafazer leis nem substituir-se às escolhas rantir apoios partidários a troco de condos portugueses mas sem qualquer re- venientes silêncios, etc.
ceio criticou duramente todas as mediNo dia 12 de Dezembro tais tácticas,
das que puseram em causa o direito des- estou certo, serão esmagadoramente dertes à Saúde.
rotadas. Os médicos escolherão o único
O seu papel foi compreendido por to- caminho da sua defesa e da manutenção
dos. Em crises como a das maternida- do seu prestígio – os médicos escolherão
des, do abandono das populações do in- “consolidar a independência”... ■
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E pronto, acabaram!
É isso, as carreiras médicas acabaram. Na prática foi isso que aconteceu, já
que os graus ainda existentes só servem para uns ganharem mais que outros.
O ordenado mais elevado não serve para atribuição de responsabilidades diferentes ou de funções técnicas de orientação ou chefia, para integrar e liderar comissões científicas ou ser ouvido em consultadoria profissional quando
se deva pretender o parecer de alguém mais experiente e mais sabedor (não
porque se ache, mas porque outros, em provas públicas, o reconheceram).
Nada disso: todos funcionários, todos iguais.
Muito se falou, nada foi feito, e as carreiras acabaram. Tal como se previa, e
o governo aparentemente pretendia.
Já ninguém fala delas, parece estar
tudo conformado e o assunto esquecido. É espantoso como algo fundamental na nossa estrutura médica
nacional e na formação pós-graduada
dos médicos deste país pôde ser abandonada duma maneira, para dizer o
menos, tão leviana.
O governo sabia, e nós todos também,
que o povo, as massas, mesmo nas franjas mais esclarecidas e cultas, não conseguem manter durante muito tempo
um esforço continuado de resistência
e de contestação, ainda que seja a algo
de profundamente errado ou injusto.
Ao fim de algum tempo as atenções
desviam-se, ou são desviadas, para assuntos do momento, mais chamativos
se bem que muito menos importantes. As grandes questões são, assim, ao
fim de algum tempo facilmente abandonadas por pequenos faits divers mais
passíveis de discussão imediata e acesa nas mesas dos cafés.
Foi assim com as carreiras médicas,
cujo desaparecimento iminente e suas
consequências desastrosas acabaram
por ser esquecidos nos meios de comunicação social ligados à medicina e
aos médicos – já que noutros, nos
generalistas, nunca conseguiram lugar
nem foram sequer considerados um
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problema. O fim anunciado das carreiras foi na realidade trocado por vários outros assuntos ocasionais, como
são o fracasso que se desenha, sob alguns aspectos já previsíveis desde o
início, das USF’s, ou a falência de gestão de alguns hospitais EPE, com o resultado financeiro de outros considerado bom mas perguntando-nos nós
a custo de quê. Ou a opinião negativa
sobre mais um produto da marca
Alert®, aquele para marcar consultas
pela Internet, expressa agora por alguns dos que de início se apressaram
a saudar, efusivamente, a decisão ministerial de o introduzir nas despesas
do ministério da saúde. Ou ainda pela
introdução no orçamento da saúde
doutra despesa com a mesma marca,
o relógio de ponto pomposamente
chamado «biométrico», que todos criticam, não só como inútil mas também
como gerador previsível e, aliás, confirmado, duma baixa da produtividade
médica – por alguma razão nos outros países com que nos pretendemos
comparar não existe relógio de ponto para o pessoal médico. Ou, mais recentemente, pela ameaça da aplicação
para breve da lei de mobilidade especial da função pública aos hospitais, aos
médicos e outro pessoal.
Enfim, assuntos importantes mas na
verdade tudo pequenos assuntos quando comparados com a desestruturação

essencial da vida hospitalar trazida pela
actual lei de gestão hospitalar, culminando com a destruição das carreiras
médicas.
Poderemos ter de esperar pela passagem de alguns anos – não serão precisos muitos – para enfim se tornar claro para todos, incluindo quem nos governa, o resultado prático do desmantelamento da organização trazida
pelas carreiras. Mas, na verdade, quem
souber e quiser ver, já hoje o pode
fazer: em termos de formação profissional, de qualidade de medicina, de
cuidados prestados, de relacionamento interpares e com os doentes, de
trabalho científico produzido e principalmente da sua qualidade.
Daqui a mais algum tempo tudo será

OPINIÃO
por demais evidente, e haverá que se
fazer alguma coisa. Não bastará apontar o dedo aos responsáveis pelo descalabro, terá de se fazer alguma coisa.
O quê?
Que este governo não quer fazer nada
acerca disto, salta aos olhos.A sua nova
gestão hospitalar criou o problema, foi
ela que destruiu as carreiras, e só a
sua alteração apropriada as poderá
repor. Mas não parece ser isso que
querem. O que governamentalmente
antes se mostra pretender é manter a
desierarquização frente aos chefes
politicamente nomeados, para controlo total das instituições.A ascensão por
concursos foge ao controlo político,
ou pelo menos torna-o muitíssimo
mais complicado, e os lugares de chefia técnica e intermédia deixam de se
poder entregar a elementos escolhidos pela via político-partidária. A nova
gestão quer simplesmente nomear
quem lhe apetecer, e vamos percebendo o que isso quer dizer.
Mas num grupo profissional há sempre necessidade de classificar, de hierarquizar, desenganem-se desde já os
que intimamente se regozijaram com
o fim das carreiras por terminarem os
concursos. Vão ser implementadas a
breve trecho entre os médicos as classificações de serviço da função pública (SIADAP), como já se passa com os
Técnicos Superiores do Ministério. O
director, nomeado ad hoc por quem o

pode fazer, classifica depois profissionalmente todos os elementos do Serviço, dependendo dessa classificação o
ganhar-se mais ou menos, o ser-se
mobilizado para outro local de trabalho ou não, ou até dispensado da função pública. O controlo espera-se que
seja total. Que não por razões profissionais, mas por outras, assegurandose assim o controlo político das instituições, de maneira legal. Isto é, de
acordo com as leis vigentes. Com sacrifício de tudo o resto.
Mas é tudo o resto que nos preocupa:
a formação, a progressão pela competência e pelo trabalho feito, com provas públicas apreciadas por todos, o
bem cuidar dos doentes, a dedicação,
a investigação e a actividade científica,
o ensino pré e pós-graduado. Tudo o
que estava contido nas carreiras médicas e não cabe na «funcionarização»
já agora vigente e que se agiganta cada
vez mais na nossa frente. É por isso
que vale a pena lutar, e é por isso que
o faremos.
Os médicos não deverão deixar cair
este assunto e acomodar-se a um esquema que convida à mediocridade
veneradora de quem foi posto a mandar e a classificar. As carreiras profissionais são algo por demais importante, para nós e para os doentes, nós
percebemos isso e é nosso dever tentar fazê-lo ver a quem nos governa no
momento, bem como a quem nos po-

derá vir a governar no futuro. Os políticos gerem as políticas do país, mas
elas só poderão ter êxito a médio e
longo prazo se não estiverem desfasadas da realidade e das condições e
necessidades técnicas específicas. O
Serviço Nacional de Saúde foi, há 30
anos, exemplo disso. Assente nas Carreiras Médicas.
Terá de haver alguém entre nós que
fomente o aparecimento de soluções,
que faça inflectir um caminho que
nos parece altamente lesivo da qualidade dos médicos e da medicina no
país que é o nosso. Quem mais para
o fazer do que os médicos nas suas
organizações de classe, antes de mais
a nossa Ordem, mas também as outras associações médicas e, finalmente, os sindicatos médicos, estes na
defesa dos interesses e direitos dos
médicos enquanto trabalhadores? A
todos exortamos a desempenhar o
seu papel. Pela parte que nos toca,
da Associação dos Médicos de Carreira Hospitalar, procuraremos desempenhar o nosso, não desistindo
na defesa de algo em que tanto acreditamos e a que o país tanto deve,
do ponto de vista médico e sanitário. Iremos por isso, na sequência
deste artigo, tornar pública a nossa
análise da situação e apresentar as
propostas que consideramos mais
adequadas para a solução do problema criado.
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HOSPITAIS EPE E INTERNATOS MÉDICOS
Parecer do Conselho Nacional para a Pós-Graduação
da Ordem dos Médicos
A transformação dos hospitais em empresas (entidades públicas empresariais) teve algumas repercussões negativas – não inesperadas, aliás – nos internatos médicos. Essas repercussões verificam-se a vários níveis.
1 – A desierarquização dos Serviços e
dos Hospitais.
A nomeação de directores clínicos, de
departamento, de serviço, de internato, bem como de responsáveis por
estruturas clínicas (bloco operatório,
consultas, etc.) e das várias comissões
técnicas, não tiveram declaradamente
em conta a diferenciação técnicoprofissional nem os conhecimentos profissionais dos médicos escolhidos e os
dos candidatos possíveis para esses lugares. Isto significa que as carreiras
médicas foram pura e simplesmente
ignoradas, como se na realidade não
existissem e não tivessem existido.
Mas a verdade é que existiram, e ainda existem – há concursos a decorrer
dentro delas – o que configura obviamente uma desierarquização. Médicos
com mais diferenciação e de grau superior são ostensivamente postos a
obedecer a outros menos diferenciados, mais novos, com menos provas
dadas, com pior resultado nas mesmas
provas ou mesmo ainda sem quaisquer
provas. Com a agravante de alguns directores terem sido substituídos a
meio dum seu mandato, e sem qualquer razão objectiva, já que os resultados do seu exercício eram os propostos no plano que haviam elaborado e tinha sido aprovado pela administração. Aos novos directores nem
foi exigido qualquer plano prévio à sua
nomeação.
Tudo isto criou em muitos hospitais
um clima de desmotivação e revolta
latente. A ameaça constante de processos disciplinares vai travando a os-
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tentação pública dessa revolta, mas não
a elimina nem às suas consequências,
antes as agrava.
As reuniões de serviço dirigidas por
pessoas que não merecem a aceitação
dos outros, sobretudo dos mais diferenciados, marcadamente distanciados
do Serviço e dos seus novos líderes,
dificilmente poderão ser eficazes em
termos clínicos e de aprendizagem por
parte dos mais novos. E do mesmo
modo as visitas médicas em conjunto,
que de um modo geral se deixaram
mesmo de realizar.
As equipas foram igualmente destruídas, porque elas supõem uma estruturação técnica que agora não existe,
graças à desierarquização em marcha.
São antes grupos de especialistas que
trabalham mais perto uns dos outros,
cada um fazendo como entende melhor, sem ter de ouvir necessariamente os mais diferenciados.As indicações
e decisões técnicas dos indicados como chefes continuam a ter o mesmo
valor científico que tinham antes da
decisão político-administrativa que os
colocou a dirigir o serviço ou a comissão de que fazem parte. Com a diferença que agora têm força decisória. O que frequentemente confunde
os que estão a aprender e os deixa
indecisos e inseguros.
2 – A falta de concursos no horizonte
dos jovens médicos leva a que não tenham de se esforçar por ser cada vez
melhores do ponto de vista profissional. Basta-lhes esperar que lhes aconteça como aos que foram nomeados
chefes: serem escolhidos por alguém

na altura a mandar. Alguém que seja
amigo deles. Aliás, porque o maior desenvolvimento profissional não se traduzirá – a não ser por acaso – na gestão clínica e técnica dos serviços.
3 – A tónica posta na produtividade
hospitalar – leia-se «número de doentes cirúrgicos vistos em consulta e
operados» – leva a que as patologias
escolhidas para internamento impliquem o internamento mais curto possível, ou possam ser resolvidas em
ambulatório, deixando-se para depois,
ou de preferência para outros hospitais, os casos mais complicados, e que
por isso iriam ficar mais dispendiosos
ao hospital.
Tal situação tira aos internos, e aos jovens especialistas, a possibilidade de terem contacto com casos mais difíceis,
e mais elaborados, de resolução mais
complicada, subtraindo-lhes assim experiência profissional. Que tem de ser
multifacetada: muitos casos todos iguais
de modo algum se pode considerar
uma boa experiência profissional.
Por outro lado, o operar muitos doentes em pouco tempo, muitos deles
a troco dum pagamento extra, faz com
que sejam os especialistas sistematicamente a operar, deixando mais uma
vez aos internos o papel passivo de
ajudantes.
4 – A preocupação dominante com a
rentabilidade económica destes novos
hospitais-empresas leva à utilização
«flexível» dos internos, permitindo
poupar na contratação de médicos, e
até de enfermeiros. Desse modo, é prática corrente colocar os internos a fa-
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zerem trabalho longe da sua especialização, roubando-lhes tempo que deveriam dedicar-lhe em exclusividade.
Isto passa-se sobretudo nos serviços
de urgência. Depois de uma chamada
de atenção por parte desta Comissão,
alguma coisa melhorou, mas depressa
se encontraram maneiras de desvirtuar as medidas correctoras entretanto tomadas. Assim, nas urgências de
vários hospitais foram constituídos
«grupos» médicos e grupos cirúrgicos,
que permitem na realidade obrigar
internos a ver doentes que estão longe da sua especialidade, passando uma
grande parte do seu tempo de trabalho a observar e tratar patologias que
nada têm a ver com as que são objec-

to do seu internato. Nada disto é
consentâneo com o desejo de encurtar os internatos, por um lado, e de,
por outro, aumentar a especialização
dos próprios especialistas, como é a
tendência actual. É pura e simplesmente um modo de os hospitais pouparem dinheiro à custa da aprendizagem
dos internos lá colocados. Que se repercutirá indubitavelmente na preparação dos especialistas do futuro no
nosso país.
Para além disso, e também com o mesmo propósito economicista, as equipas de urgência têm vindo a ser reduzidas na sua constituição, ignorandose em muitíssimos casos as recomendações expressas quanto a isso ema-

Programa
12 Outubro 2007 sexta-feira
19,30h Jantar-debate
Medicina e Jornalismo: Éticas Cruzadas?
A confirmar, médico
António José Teixeira (Comentador Político SIC / TSF)
Moderador: Joaquim Vieira
13 Outubro 2007 sábado
09h
Atelier de Gestão de Imagem
Somos percepcionados como pretendemos? A imagem que projectamos é
coerente com o que somos e com as mensagens que pretendemos transmitir?
Maria Duarte Bello (Professora Universitária, Escola Superior de Comunicação
Social)
11h
A Saúde como Especialidade na Imprensa Generalista
Política de Saúde ou Promoção da Saúde?
A atitude dos Media face aos agentes da Saúde: fontes e interesses
Graça Rosendo, Sol; Dulce Salzedas, SIC; Ivete Carneiro, JN; Joana Benard da
Costa, RR
Moderador: Jorge Penedo
13h Almoço
14h
Palavras e Gestos Media Training
20h Jantar-conferência
Gestão de crise e assessoria
Salvador da Cunha, Administrador Lift Consulting
14 Outubro 2007 domingo
09h
A Fábrica das Notícias Media Training
Miguel Vieira
12h45 – Encerramento – Almoço
Os Médicos e a Obrigação de Comunicar
Pedro Nunes, Bastonário da Ordem dos Médicos
O CURSO DESTINA-SE
Aos médicos em geral, particularmente aos que, pelas suas funções, clinicas,
cientificas ou administrativas, contactam frequentemente com os media, quer
por iniciativa própria quer a solicitação dos jornalistas. A todos os médicos que
se interessam pelas temáticas da Comunicação Social e pretendam aprofundar
conhecimentos ou compreender as suas envolventes
CONDIÇÕES
O Curso é certificado pela Ordem dos Médicos. O número de formandos é
limitado. A confirmação da inscrição será feita pela ordem de entrada dos
pedidos no Departamento de Formação da Ordem dos Médicos. A inscrição
obriga ao pagamento de um valor simbólico que será comunicado aos interessados no momento da inscrição. Todas as despesas inerentes à acção de
formação residencial, incluindo estadia e refeições, são suportadas pela
organização

nadas da Ordem dos Médicos e dos
seus Colégios de Especialidade. Aparentemente em impunidade no que
respeita à idoneidade para internatos
atribuída pela Ordem.
Este relatório regista situações que
não existirão forçosamente em todos
os hospitais EPE – dependerá da actuação de cada Conselho de Administração – mas seguramente são a realidade em muitos deles. Com repercussão por isso nos Internatos Médicos
do nosso país, considerados no seu
todo. Urge portanto fazer alguma coisa para a sua correcção imediata.
Conselho Nacional para a PósGraduação – Ordem dos Médicos

Golegã — Hotel Lusitano 12, 13 e 14 de Outubro de 2007

Parceria
OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA
centro de estudos
avançados de jornalismo

Com o apoio

Contactos: Departameto de Formação
da Ordem dos Médicos, Av. Almirante
Gago Coutinho 151, 1749-084, Lisboa
Tel. 218 427 100 – Fax. 218 427 101
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Junta de avaliação
de incapacidades
Por se tratar de um assunto da máxima relevância,
publicamos como artigo de opinião a carta dirigida
por Jorge Pais Cardoso, assistente hospitalar de psiquiatria, à Caixa Geral de Aposentações.
Exmo. Sr. Responsável pela C.G.A.
C/c: Ordem dos Médicos
Provedoria de Justiça
Sem cumprimentos.
Solicito-lhe que me envie a composição da Junta de avaliação de incapacidades permanentes que avaliou o meu
doente Sr. Prof. …, e, durante a qual,
um dos Licenciados em Medicina (em
minha opinião, porque sou realmente
Médico a sério…) a seguinte frase:
– «Olha, é o mesmo gajo!»…
Devo recordar-lhe que, há algumas semanas, lhe solicitei a composição da
Junta que avaliou um outro meu doente (Sr. …) e que, desde então não
recebi qualquer resposta. Parece-me
que esta ausência de resposta, de um
ponto de vista pessoal, atesta a sua
pouca educação pessoal e cívica, bem
como a eficiência (talvez subserviência…) dos Lic. Em Medicina que o servem.
Servem-no a Si, mas traem os doentes
que, confiantes neles, esperam compreensão para a sua situação, e que,
na realidade, são avaliados em poucos

minutos, com maus modos, quando
supostamente deveriam ser avaliados
numa perspectiva bio-humana-social,
concordante com a tradição e deveres da minha profissão.
Fica-me a impressão, puramente pessoal, que se trata de gente que não quer
perder o emprego, custe o que custar
e à custa seja de quem for. De resto, há
uns dias atrás, deram como apta uma
Sra. Professora com uma leucose em
fase terminal e que morreu passados
poucos dias. Acharam que estava perfeitamente capaz de trabalhar.
Viu-se…
Terá sido subserviência ou incompetência?
Ignoro. Não conheço os Lic. que produziram semelhante sentença.
Recuso-me a chamar Colega a semelhante gente.
Uma segunda questão:
Ultimamente, a C.G.A. adoptou a prática de pedir uma avaliação por um
outro Médico Psiquiatra – concretamente o Sr. Dr. Silveira Nunes, que não
conheço pessoalmente, e que nem
sequer quero conhecer, para manter
uma isenção total, mas cujo pai conheci,
de resto amigo do meu próprio pai,

igualmente Médicos a sério. Tanto um
como o outro.
Louvo esta iniciativa da C.G.A. e encaro-a sem qualquer receio.
Considero inteligente e razoável a acção de obter uma segunda opinião.
De facto, eu não pertenço ao grupo
dos Lic. em Medicina que se consideram omnipotentes, infalíveis e omniscientes.
Admito poder errar e – infelizmente
– provavelmente ainda virei a errar
algumas vezes. Tentarei evitá-lo, mas,
como presumo que saiba, a Arte Médica não é uma ciência exacta e a psiquiatria muito menos.
Nenhum de nós, Médicos a sério, está
livre de um erro. Compete-nos é ser
exaustivos na análise dos casos pessoais, mantermos a possível neutralidade, sermos competentes, ter uma
perspectiva realista e humana das pessoas que nos procuram, sermos honestos – no sentido de não pôr o ordenado à frente das necessidades do
doente.
Fico com a impressão pessoal que na
C.G.A. estes valores – e que são obrigações dos Lic. em Medicina – não
contam para nada.
Aguardo resposta que, presumivelmente, não obterei.
Sem cumprimentos,
Lisboa, 12 de Junho de 2007
Jorge Pais Cardoso
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Decreto-Lei 181/2007
Na sequência do Decreto-Lei citado em epígrafe, o Conselho Nacional Executivo emitiu um comunicado datado de 23 de Maio de 2007, que publicamos
para melhor enquadramento do pedido de esclarecimento de um grupo de
Colegas do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental de Évora e da
consequente resposta do Conselho Nacional Executivo.

COMUNICADO
No passado dia 9 de Maio, foi publicado o Decreto-Lei n.º 181/2007 que obriga todos os funcionários públicos a
justificarem as suas faltas por doença através de declaração médica emitida por Centros de Saúde, Hospitais ou outras
entidades com acordo com os subsistemas de saúde da Administração Pública.
Não admitindo que possa estar em causa qualquer desconfiança em relação à idoneidade técnica dos médicos que
exercem medicina privada, a Ordem dos Médicos não pode deixar de considerar que esta alteração legislativa terá
como resultado dificultar o acesso dos funcionários públicos aos cuidados de saúde, coarctando os seus direitos,
nomeadamente no abono da remuneração devida em situação de doença.
A Ordem dos Médicos alerta para o facto de os serviços de saúde públicos estarem de tal forma sobrecarregados –
há muito que é reconhecida publicamente a sua condição deficitária de recursos técnicos e humanos – que não serão
capazes de dar resposta em tempo útil a todas as solicitações que venham a surgir em consequência desta nova
obrigação imposta aos funcionários públicos.
A Ordem dos Médicos reafirma que nenhum médico pode ser obrigado ou pressionado a transcrever a decisão clínica
de outro Colega. A emissão de declaração médica ou atestado de doença é um acto médico que decorre do diagnóstico e integra a terapêutica do doente.
Lisboa, 23 de Maio de 2007
O presidente

Dr. Pedro M. H. Nunes
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Carta enviada ao CNE
Em relação ao comunicado da Ordem
dos Médicos (CNE) de 23 de Maio de
2007 e à legislação que se refere, levantam-se-nos várias questões:
1.º Contrariamente ao que afirma o
comunicado, a idoneidade dos médicos
está realmente em causa, pois ao não
ser aceite a justificação de incapacidade temporária passada em consultório,
pressupõe-se que o médico esteja a ser
desonesto e a justificar uma falsidade.
2.º Os médicos, em clínicas privadas, são
obrigados a pagar, e bem, a uma Entidade Reguladora da Saúde que, supostamente, zela pela competência dos serviços prestados; afinal sempre estamos
a ser extorquidos a troco de nada, já
que nem podemos concluir determinados actos médicos, isto é, os que conduzem à verificação da existência da incapacidade temporária para o trabalho.
3.º Sendo nós (e os meus colegas) tão
incompetentes e tão desonestos quando exercemos clínica privada, como é
que se dá a transmutação para a competência e honestidade quando somos
funcionários públicos?
4.º Se não podemos concluir um acto
médico que compreende observação
do doente, estabelecimento dum diagnóstico, instituição de terapêutica e,
eventualmente, constatação e atestado de incapacidade temporária para o
trabalho, será que podemos realmente executar qualquer um dos passos
anteriores? Estamos inibidos, parcialmente, do exercício profissional?
5.º Estranhamos que a Ordem que é
suposta defender a dignidade e competência do exercício profissional não
tenha entendido que não são os médicos que têm que limitar a sua actuação profissional e sim os utentes que
têm que ser fiscalizados, quando há
suspeita de fraude.
6.º Gostaríamos de ter um esclarecimento exacto de quais as nossas limitações profissionais pois não estamos
dispostos a sermos médicos pela metade; ou podemos exercer plenamente seja qual for o local onde exercemos, ou não podemos.
Gratos pela vossa atenção.

Resposta do CNE dirigida a
cada um dos subscritores
Exmo. Colega,
Acuso a recepção da carta de V. Exa a que respondo em nome do Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos.
Como é óbvio e se deduz da tomada de posição pública da Ordem dos Médicos:
- é inadmissível e coarctador de direitos dos funcionários públicos a obrigação
ora imposta de obter uma certificação de doença nos serviços públicos;
- para além de inadmissível, a medida agora tomada é «estúpida» e demonstra à
saciedade a ignorância de quem a defende, uma vez que sobrecarrega inutilmente os já de si sobrecarregados serviços públicos da saúde;
- os médicos, quer exerçam medicina privada quer o façam no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, para além de muitas vezes serem os mesmos, têm igual
competência e dignidade, pelo que quaisquer deles estão autorizados ao exercício integral da medicina. Neste, a atestação de doença é uma parte integrante
do acto médico, que comportou a anamnese, o exame objectivo, a formulação
do prognóstico e indicação terapêutica.
Da mesma forma que os médicos do sector público, os médicos do sector
privado não estão limitados no direito de atestar a doença e de sobre essa
atestação assumir a total responsabilidade. O que não é possível a uns ou a
outros é atestar uma doença sem realizar uma observação cuidada e responsável do doente, baseando-se unicamente em informação de colegas.
Por este motivo, a medida agora tomada leva a uma duplicação absurda dos
actos médicos, impedindo o acesso aos cuidados de Saúde pelo que é perverso
que o Ministro da Saúde tenha subscrito tal diploma legal.
Quanto ao parágrafo 5º da sua carta, cabe-me estranhar que tenha interpretado
de tal forma a posição da Ordem dos Médicos. Só a desatenção da sua parte
impediu que não tivesse ouvido a Ordem dizer reiteradamente o que agora
subscreve e nos envia.
Para além do mais devo informar que continuamos a desenvolver diligências
para revogar tão inqualificável legislação. Na certeza, contudo, que não a entendemos como qualquer insulto aos médicos ou ataque à Classe, já que isso seria
«fazer o jogo» dos que gostariam de o fazer mas que não nos merecem consideração suficiente para nos importunar.
«Não nos insulta quem quer mas só quem nós reconhecemos ter valor para
tal»…
Com os melhores cumprimentos
O Presidente
Pedro M. H. Nunes
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HISTÓRIAS da HISTÓRIA

A Nave dos Loucos, uma incursão ao
estudo da loucura através da arte
«…Definir-me, seria
limitar-me, e a minha
força não tem limites
(Fala a Loucura)…»
em Elogio da Loucura,
Erasmo de Roterdão
A Nave dos Loucos é o nome com que
ficou conhecido, do domínio público e
da história da arte, um dos mais importantes quadros de Hieronymus
Bosch (ca.1450-1516). Este será um
dos últimos pintores góticos holandeses, famoso pelos seus painéis enigmáticos, ilustrando um intrincado conjunto de temas religiosos com imagens
bizarras, fantásticas, geralmente cheias de espíritos do mal, tão estranhas
como extraordinárias. Muitos dos seus
trabalhos retratam cenas de pecado e
tentação, recorrendo à utilização de
figuras simbólicas complexas, originais
e imaginativas, tendo possivelmente em
conta a sua própria natureza interior.
Pouco se sabe sobre a sua vida, as informações documentais são escassas.
Actualmente, apenas se conservam
cerca de 40 originais seus, destes apenas sete são assinados e nenhum é datado. A datação da sua pintura baseiase, basicamente, em critérios estilísticos. A dispersão dos seus quadros revela, de qualquer modo, o prestígio que
alcançou na Europa, encontrando-se a
maioria dos mais conhecidos no Museu do Prado, em Madrid; isto deve-se
à circunstância histórica de, na altura,
a região dos Países Baixos (Holanda)
fazer parte do domínio espanhol e o
rei Filipe II ser um admirador à posteriori do pintor.
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Esta é uma época de transformação,
estimulada pela reflexão e pela crítica
sobre o saber, o poder e o novo comportamento dos homens.A própria ordem religiosa estava em crise, cresciam
as heresias, surgiam os movimentos da
Reforma Protestante liderados pelo seu
pai espiritual, Martinho Lutero.
Hieronymus Bosch, o visionário integral, o insignis pictor, recriou com, ardente imaginação, um cosmo onírico
entre a astrologia, a alquimia, a magia,
o esoterismo, a cabala e a análise psicológica, com o domínio e a força de
desenhar e pintar um conjunto de ideias e de imagens que atravessam e perturbam o espírito do pensamento durante o sonho.
Ao pintar alguns dos quadros
mais criativos e opressivos, vai representar uma premonição para
o futuro, ao influenciar 450 anos
depois, muitos dos pintores do
surrealismo no século XX. É bem
verdade que a sua obra se eleva
acima da sua vida.
Nas primeiras obras de Bosch, os
temas são tradicionais e de estilo um tanto arcaizante e anacrónico, damos como exemplo: a
«Extracção da Pedra da Loucura»
(Retábulo: 48 x 35 cm. Museu do
Prado – Madrid).Aqui sucede um
recurso terapêutico de cura da
loucura – após a Idade Média, a
loucura ou alienação mental começa a substituir a lepra como
principal tema de reprovação e
exclusão social, numa sociedade
que acompanha o assegurar da
nova ordem de organização económica e política, com o advento
do Renascimento que gradualmente progride pela Europa.
Era lugar comum julgar-se que a
obstrução do cérebro por uma
pedra era causa da loucura ou

origem para a pouca inteligência. Esta
crendice popular é aproveitada por
charlatães e curandeiros para realizar
estranhos ritos que podiam ir até à
trepanação – ver o quadro «O Cirurgião e a Pedra da Loucura» de Jan
Sanders Van Hemesen (c. 1500-1565).
A operação, assente na pedra, foi uma
experiência curativa razoavelmente
vulgar e aceite na Idade Média. Entretanto, Bosch pinta aqui subtilmente,
não uma pedra, mas uma flor como o
estranho objecto que está sendo removido. A flor é uma tulipa, uma metáfora ao louco. É comum para alguém
em estado de loucura ser chamado de
‘cabeça de tulipa’.
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A Nave dos Loucos
O quadro «A Nave dos Loucos» (Óleo
sobre madeira: 58 x 33 cm. Museu do
Louvre – Paris), pintado por Bosch
quando já teria perto de cinquenta
anos, é baseado numa longa alegoria
sobre Das Narrenschiff (stultifera navis)
célebre poema popular satírico contra os vícios humanos, do alemão Sebastian Brant, publicada na cidade de
Basileia, em 1494. Ele vai reflectir sobre os desapiedados e cruéis castigos
que os pecadores e demais penitentes podiam esperar quando em vida
não se comportassem condignamente. A nave dos loucos passa por ser
uma antiga parábola há muito utilizada na cultura ocidental, tanto na literatura como na pintura, ressuscitando o tema mítico clássico dos argonautas. Este barco ia recolhendo no seu
trajecto, os loucos, náufragos, mendigos, prostitutas, piratas, poetas-malditos, bem como vadios e demais cabotinos, em intensa folia.
Com um certo sentido de autocrítica
e algum humor, percorre o mundo dos
humanos num barco peculiar, onde os
passageiros alienados de diferentes níveis sociais que nele viajam, ingenuamente, não sabem nem pouco se importam, de onde vêm nem para onde
vão.
Este barco viaja sem destino, à deriva
no País da Loucura, confiados a barqueiros, sem poderem ancorar em qualquer porto de cidade.
Anos mais tarde, em 1509, Erasmo de
Roterdão (1469-1536), irá desenvolver esta temática, ao escrever o Elogio
da Loucura. Aqui, não é o autor que
fala, mas sim, utiliza a loucura como
seu interlocutor privilegiado que decide fazer o seu próprio discurso laudatório, denunciando as falsidades, injustiças e a hipocrisia da época.
Para o filósofo francês Michel Foucault

(1926-1984), na sua História da Loucura
na Idade Clássica, as naves dos loucos
seriam barcos de peregrinação, cheios
de simbolismo, que conduziriam os alienados – estando cada um entregue ao
seu peculiar destino – na constante
busca pela demanda da razão.
Na clássica pintura de Bosch, loucos,
freiras e camponeses convivem de uma
maneira algo insólita e grotesca, em
divertimentos, jogos de sedução, excessos de bebida e comida, à espera
dos castigos impostos a todos os pecadores, em especial as freiras, figuras
angulares e soberbamente acostumadas aos típicos vícios dos conventos: a
luxúria e a gula. A sua obra, quase uma
expiação para a época, funciona como
um sermão visual e pictórico – os alienados vagueiam, expulsos das cidades, perdidos no extenso meio aquático, podendo a água ter aqui o sentido metafórico de uma catarse purificadora.
Muitos mais pintores irão mais tarde
também reflectir e focar a sua atenção artística, de modo consciente ou
inconsciente, sobre o sombrio quadro
clínico da loucura, em cuja condição a
mente humana é caracterizada por
pensamentos encarados como anormais, isto é, que se afastam da norma
instituída pela sociedade na altura.Vários destes artistas, também eles apresentam personalidades com temperamentos esquizóides, necessitando de
internamentos recorrentes, alguns
para a vida toda.
Vincent Van Gogh (1853-1890), talvez
o mais famoso, com os quadros: Autoretrato com ligadura na orelha e cachimbo, 1889; Noite estrelada, Igreja de Auvers,
1890; Campo de trigo com corvos, 1890.
Nos últimos meses de vida, o estilo
do pintor torna a apresentar uma
energia compulsiva, com uma pintura
de formas retorcidas e ondulantes que
reflectem o seu crescente desespero.

João-Maria Nabais
Convencido de que nunca irá recuperar a lucidez,Van Gogh dispara um tiro
contra si e, após dois dias de agonia,
morre em Auvers-sur-Oise.
Edvard Munch (1863-1944) – A arte
de Munch, conceptualmente, é, antes
de tudo, introspectiva, existencialista.
A sua pintura é veículo para a sua angústia e esta por sua vez é fonte daquela. O seu famosíssimo quadro, O
Grito, revela um estudo psicológico da
mente ao pintar o universo interior, o
subconsciente – só e tremendo de medo,
experimentei o mais alto grito da natureza.
Como outros mais significativos, temos: Bruegel, o Velho (ca. 1525-1569),
Franscisco de Goya y Lucientes
(1746-1828), Thedore Géricault
(1791-1824), etc..

A loucura
«… Há momentos em que eu fico
tomado pelo entusiasmo ou pela
loucura ou pela profecia como um
oráculo grego na sua trípode...»
(Vincent van Gogh)
Ao longo da evolução da humanidade,
a face visível e profunda da loucura tem
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Setembro 2007
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despertado o interesse de inúmeros
artistas, atraídos pelo seu semblante
de apatia, letargia, torpor, exílio do
corpo ao mundo circundante e a si
próprios, com um sentimento de pavor desfasado da realidade, podendo
ser sujeitos até à própria fúria dos
doentes mentais – os loucos – como
doença que ultrapassa o entendimento e a compreensão humana. A ideia
de que todo o artista é meio louco há
muito que faz parte do imaginário
popular, «de poeta e de louco todos nós
temos um pouco...».
Em toda a História, desde o mundo
antigo, passando pela Idade Média, até
aos dias de hoje, o louco tem sido alvo
de certo temor, quase um terror sagrado.
A demência estava ligada a um saber
obscuro e seria um sinal de que estava para breve o desfecho do mundo.
A figura e a pessoa do louco tornamse marcantes, a partir do século XV,
sendo ao mesmo tempo tão ameaçadora como risível. Mostra-nos também

a pequenez humana ao lembrar-nos
que a morte ronda por perto e que o
fim, sendo uma certeza, pode não estar assim tão longe.
Historicamente, à condição de doença mental, insanidade ou demência,
eram atribuídas causas sobrenaturais
ou divinas. Todo o comportamento
aberrante ou socialmente impróprio
do indivíduo tinha uma fácil explicação, de que o mesmo estaria possuído
pelo demónio ou seria um castigo de
Deus, pela sua má conduta.
No entanto, com o tempo, este conceito clássico tende a modificar-se e a
imagem do louco, estranha e ameaçadora, se dilui, tornando-se mais dócil
e menos extraordinariamente assustadora. A loucura coabita agora melhor entre nós, disciplinada e visível,
mesmo que encerrada no espaço físico dum hospital.
Para Foucault, a abordagem históricoantropológica da loucura, numa tentativa de tornar clara a compreensão do

fenómeno psicopatológico a partir de
meados do século XVII, o mundo da
loucura passa a ser o «mundo da exclusão» e, logo, da «alienação».
Nascem por toda a Europa instituições
para internamento que não são destinadas, a receber unicamente os doentes mentais, mas todo um conjunto de
indivíduos muito diferenciados uns dos
outros – aqui se enclausuram os pobres inválidos, os velhos na miséria,
mendigos, vadios que não querem trabalhar, portadores de doenças venéreas, libertinos, corruptos, pessoas a
quem a família ou o poder real querem evitar uma punição pública, sacerdotes que transgridam, em resumo,
todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, dão mostras de alteração.
A noção de doença mental só começará a ser melhor definida a partir do
século XVIII, isto é, quando a ciência
passa a objectivar a loucura como objecto de trabalho.

«…O louco é um prisioneiro no meio da mais livre, da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à
infinita encruzilhada. É o passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem…» (Michel Foucault)
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Voltar a Ser Médico

Livros

Médicos imigrantes e bolseiros
da Fundação Calouste Gulbenkian

No seio da União Europeia, Portugal
e os Portugueses já há muito que se
habituaram a estar na cauda da Europa. De acordo com o Eurostat, em
2005, o PIB per capita (em paridade
por poder de compra) Português rondava os 71% da União Europeia a 25
países1, ao passo que países que se
encontravam na mesma situação há
alguns anos, gozam hoje de índices de
prosperidade invejáveis. É o caso de
Espanha e da República da Irlanda, com
um PIB per capita em 2005 de 99% e
137% das médias comunitárias1, respectivamente.
A entrada em 2004 na União Europeia
de dez novos países menos desenvolvidos levou a um nivelamento das estatísticas e remeteu-nos para o pelotão intermédio de países Europeus
(18º em 25 países). Mesmo assim, alguns desses países, como Chipre, República Checa e a Eslovénia, já nos ultrapassaram entretanto nos rankings
Europeus, e o dinamismo e as taxas
de crescimento imparáveis de todos
os restantes países levam a crer, a
manterem-se as tendênciais actuais,
que apesar de Portugal estar a evoluir
a todos os níveis, voltará mais cedo ou
mais tarde a ser remetido para a cauda da Europa.
Como tal, e aparentemente, até nos
custa a crer como é que a partir da
segunda metade da década de 90, para

Tiago Villanueva, médico interno de
Medicina Geral e Familiar, USF Tornada
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além da emigração crónica que continua a esvaziar o país dos preciosos e
jovens recursos humanos, tenhamos
assistido a movimentos de imigração
significativos por parte de milhares de
cidadãos oriundos de países da antiga
Cortina de Ferro, incluindo centenas
de profissionais de saúde, e que alteraram de forma irreversível o panorama demográfico Português.
À primeira vista, talvez custe a entender porque é que não se fixaram em
países mais prósperos por essa Europa fora, mas a verdade é que muitos
dos novos “Portugueses” não imaginavam que iam acabar por se estabelecer de forma permanente em Portugal, e muitos deles bem tentaram a
sua sorte em países como a Alemanha
ou Itália.
Mas por um lado, a imigração para outros países da Europa, já por si a enfrentarem elevadas taxas de imigração,
não se revelou propriamente fácil, e
Portugal, apesar de tudo, ofereceu um
mercado de trabalho não totalmente
saturado e níveis de desenvolvimento
razoáveis e minimamente atractivos
para quem acabava de deixar, entre
outros países, a sua Roménia, República da Moldávia, ou Ucrânia natais. E
pelos vistos, apesar de para a maior
parte dos imigrantes Portugal se encontrar do outro lado do Continente,
tratava-se de um país em que era fácil
entrar.
A história que se seguiu já toda a gente sabe. Milhares de indivíduos, de entre os quais algumas centenas que nos
seus países eram médicos, deparararam-se com as perspectivas de empregos para os quais estavam sobre-qualificados, na maioria das vezes mal pagos e sem contrato de trabalho. O retorno à actividade clínica tornava-se

uma miragem, quando se trabalha duramente de sol a sol em condições
muitas vezes precárias e se ganha mal,
e consequentemente, não existe o suporte financeiro e a disponibilidade de
tempo para estudar para o exame de
Estado, que permite o reconhecimento das habilitações académicas a profissionais de saúde licenciados em países extra-comunitários.
Todavia, um projecto conjunto da Fundação Calouste Gulbenkian e do Serviço Jesuíta aos Refugiados tem aos
poucos tornado possível a reciclagem
profissional de muitos destes imigrantes. A dita Fundação, através da concessão de bolsas que permitiu a estes
profissionais dedicarem-se de corpo e
alma a tempo inteiro aos estágios hospitalares e ao estudo para o exame de
equivalência, e que já possibilitou a 106
imigrantes a integração profissional
como médicos no Serviço Nacional de
Saúde Português.
E é o testemunho das histórias de sucesso ainda que muitas vezes preenchidas por peripécias mirambolantes,
assumindo em alguns casos pura e simplesmente contornos quase surreais
que se pretende com este livro da
autoria de Ricardo Dias Felner, jornalista do diário “Público”, e lançado em
Junho de 2006.
O livro, muito bem conseguido do ponto de vista gráfico, com uma forte componente fotográfica, é constituído na
sua maioria por 11 histórias pormenorizadas de médicos imigrantes seleccionadas, acompanhadas de abrangentes reportagens fotográficas que retratam estes profissionais nos seus
novos ambientes de trabalho, de Trásos-Montes ao Algarve.
Ficamos contudo por saber quais foram os critérios usados pelo autor
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para seleccionar as 11 biografias em
destaque, já que as últimas páginas são
preenchidas por um resumo do percurso pessoal e profissional dos restantes médicos, sem qualquer recurso
a imagens. Provavelmente, muitos dos
médicos retratados teriam também certamente merecido figurar de início.
Por outro lado, o livro carece de qualquer tipo de índice, e a estrutura do
livro, sem querer desvalorizar o conteúdo, é um pouco confusa, pois às
reportagens iniciais já descritas sucedem-se páginas descrevendo algumas
curiosidades estatísticas e factuais acerca dos imigrantes, depois uma secção
com citações soltas proferidas por estes, seguidas de uma “galeria” fotográfica da qual também não sabemos os
critérios usados para escolher as personalidades retratadas, e finalmente a
parte com as biografias mais pequenas.
Os movimentos migratórios recentes
do Leste Europeu estão normalmente associados a razões económicas e
a busca de melhores condições de vida.
E muitos destes médicos imigrantes
não escapam à regra, havendo testemunho de médicos no livro que auferiam
nos seus países salários inferiores a
100 euros por mês. O que talvez já
não seja tanto do conhecimento geral,
mas que este livro esclarece, é que
muitos destes indivíduos também deixaram os seus países para trás por uma
série de muitas outras razões. As razões vão desde a recusa de pactuar
com a realidade e contexto político
dos seus países, a facilidade de entrar
no país, as oportunidades disponíveis
de trabalho, o desejo de aventura e de
conhecer novas culturas, a vontade de
ir viver para um país com sol, mar, e
um clima mais ameno. Mas a mais surpreendente razão advém provavelmente do médico Ucraniano Bogdan Darmits, que afirma que veio para Portugal por motivos de saúde, nomeadamente uma asma brônquica de que
padece.
A paisagem demográfica da medicina
Portuguesa actual está a alterar-se
progressivamente, e é o reflexo das
inexoráveis mudanças sociais da sociedade Portuguesa, à medida que esta

Voltar a Ser Médico, Ricardo Dias Felner, Fundação Calouste Gulbenkian, 2006

caminha para o verdadeiro multiculturalismo. Apesar do número de médicos estrangeiros a trabalhar no SNS
seja ainda pequeno quando comparado com a realidade de muitos outros
países Europeus, o seu impacto já é
notório. A medicina Portuguesa sai reforçada com o ingresso de profissionais que vêm contribuir com toda a
sua vasta e bastante diferente experiência (de notar que muitos destes
médicos imigrantes já eram especialistas nos seus países há vários anos),
bem como trazer novos conhecimentos e competências para partilhar com
os seus colegas Portuguesas.
Só não se percebe como é que no livro não há qualquer referência a casos de reintegração de médicos Brasileiros, ou mesmo a mais casos de
países provenientes da África Lusófona.

É certo que foi dado ênfase a médicos
oriundos de países da Europa de Leste, mas também há que reconhecer
que há muitos profissionais desses
países a exercer ou em vias de, e seria importante também reconhecer o
seu esforço.
Fica só a sensação e já agora, a sugestão ao autor de que há potencial para
um novo livro, mas agora sobre a imigração proveniente de países da União
Europeia (sobretudo de Espanha), que
também tem muito que se lhe diga e
que acabam cá pelas mais diversas razões.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/
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