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E D I T O R I A L

Esta edição da ROM dedica espaço a
todas as candidaturas às eleições do
próximo dia 12 de Dezembro. Publi-
cam-se os textos enviados por cada
uma delas, que foram solicitados com
a única condição de que não ultra-
passassem o limite de caracteres – 20
mil para cada um dos candidatos a
bastonário e 10 mil para cada uma
das candidaturas às secções regionais.

A Revista da Ordem dos Médicos
inicia assim a apresentação das di-
versas candidaturas, quer a Basto-
nário (três) quer às secções regio-
nais (duas no Norte, duas no Cen-
tro e três no Sul).

A prática adoptada foi a de publicar
os materiais de candidatura, textos
e fotos, tal como nos chegaram, se-
guindo apenas as regras que são ha-
bituais na edição gráfica da revista,
tal como sucederia em qualquer ou-
tra publicação.

Os textos e as fotos que se publi-
cam foram enviados a partir de um
contacto directo com todos os can-
didatos a Bastonário e com todos os
cabeças-de-lista das candidaturas às
secções regionais. Foram, de resto,
concedidos prazos mais alargados, por
mais do que uma vez, para o envio de
textos e de fotos a uma ou outra can-
didatura que não cumpriram os pri-
meiros prazos estabelecidos e que
necessitaram de mais tempo para reu-
nir os materiais necessários.

Neste período pré-eleitoral, a práti-
ca da ROM será a de garantir sem-
pre o equilíbrio no tratamento de

As eleições, a ROM e a
actividade da Ordem

todas as candidaturas, embora não
se possa substituir ao que lhes com-
pete, nomeadamente fornecerem,
com a rapidez desejável, os materi-
ais informativos que forem solicita-
dos.

Não há outra forma isenta e rigoro-
sa de produzir esta publicação da
Ordem dos Médicos e de assegurar
a igualdade entre as candidaturas.
Mas a ROM espera também que as
diversas candidaturas mantenham, no
sentido contrário, um tratamento
sério e rigoroso, que não dê lugar à
distorção de factos, que seja deter-
minado pelo diálogo e pela transpa-
rência e não por interesses ocasio-
nais muitas vezes promotores de
fumo sem fogo, que são práticas pró-
prias da pequena política partidária,
mas não da política elevada que a
profissão médica exige, sobretudo
neste contexto eleitoral.

Em síntese, às publicações da Or-
dem exige-se isenção e tudo será
feito para que assim seja, mas às can-
didaturas exige-se uma conduta que
ajude ao curso normal dos proces-
sos num período em que as técni-
cas de agitação são as mais desa-
conselháveis.

É também preciso admitir que, com
as eleições, a actividade da Ordem
dos Médicos não cessa. Seria de todo
incompreensível que o Bastonário e
os restantes dirigentes deixassem de
pensar na Ordem e nos seus mais
elementares deveres de eleitos, a que
estão obrigados até ao final do ano,
pelo menos. Quem elegeu estes di-

rigentes esperará com certeza deles
que cumpram os seus mandatos, que
desempenhem as suas funções e
exerçam os seus cargos até ao fim.
Por isso mesmo, não se pode pedir a
uma publicação oficial da Ordem dos
Médicos que ignore assuntos tão
importantes como a conferência de
Manuela Arcanjo sobre os meios de
controlo electrónico de assiduidade
(cuja reportagem publicamos nesta
edição), numa altura em que os mé-
dicos se vêem confrontados com uma
medida do Ministro da Saúde que
merece ser muito discutida e sobre a
qual os médicos devem colher
contributos de vários outros profis-
sionais com visões semelhantes ou
não.

Do mesmo ponto de vista, não po-
deria a revista deixar de reportar a
inauguração das novas instalações da
Ordem. Com a nova casa, reúnem-
se todos os serviços no mesmo lo-
cal, repartidos por dois edifícios, que
se conjugam através do jardim. Para
além da melhoria dos aspectos fun-
cionais, os médicos contam agora
com um espaço que é uma marca
nesta zona da cidade, de resto, como
fizemos questão de destacar na capa
desta edição. Trata-se, de facto, de um
tema importante, seria sério ignorá-
lo apenas porque se vive um perío-
do eleitoral? Seria como se tudo, na
vida da Ordem, durante estes dois
meses de discussão de ideias mais
acesa se resumisse às matérias es-
tritamente eleitorais. Não é assim
que se vive, nem na Ordem nem no
país, nem no resto do mundo.

Diamantino Cabanas
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TSF – Na Ordem do Dia
(Reprodução das intervenções semanais do Bastonário)

E D I T O R I A L

Ao reduzir a Medicina à lógica do Call Center
de Bombaim, Portugal dá um último e

definitivo pontapé nos receosos do Mundo
Global.

1 Outubro

Nada melhor para recomeçar estas
reflexões semanais sobre Saúde que
uma boa notícia.
De facto, os últimos tempos foram
animados por mais um episódio da
famosa gesta lusitana que desde os
venturosos tempos de el-rei D. Ma-
nuel parecia andar adormecida. Qui-
çá vergada ao conhecimento vivido
da pequenês da Pátria, que não da
alma das gentes.
Em época de tão depressivo humor
nada melhor que a iniciativa de um
lídimo representante do povo, que à
moda dos Gamas e dos Cabrais en-
frentou os mares alterosos para pas-
sar além da Taprobana.
No caso vertente, e escritos que há
muito foram os Lusíadas, houve que
fazer umas adaptações à moderni-
dade dos tempos. Assim, as velhinhas
caravelas com que no antanho cru-
zámos os mares, foram agora substi-
tuídas por uns igualmente velhinhos,
mas mais rápidos e voadores, aviões
de companhias charter.
Também os mocetões viçosos, que
recolhidos a esmo nos campos do
Ribatejo ou nas tabernas de Lisboa
navegaram além do Bojador, foram
no caso vertente do autarca expedi-
to substituídos por idosos algarvios
de visão perturbada por arreliadoras
cataratas.
Não ficaram por aqui, e ainda, as
adaptações. Quebrando a tradição
e séculos de tratado de Tordesilhas,
invadiram-se resolutamente terras
de Castela e mandaram-se os ve-
lhotes para as Caraíbas. Imagine-se
a estupefacção das gentes de ilha tão
acolhedora quando, de entre os tur-
bilhões de europeus de terceira ida-
de a caminho de Varadero para ba-
nhos em cálidas águas, surgem ago-
ra estes resolutamente a caminho
do hospital.
Não tendo eventualmente lido as de-
clarações do autor de Jangada de pe-
dra e como tal crentes na sua empe-
dernida independência, imagine-se os

cenhos interrogadores e logo o afa-
gado ego ao ver europeus de fina cepa
na procura de terapêuticas banais.
Perante tal espectáculo, aparente-
mente uma première mundial, como
qualquer cubano duvidar das
virtualidades do seu descapitalizado
sistema de Saúde. Que tranquilidade
agora pressentida ao compreeender
que o estar nas suas infindáveis listas
de espera, não mais era uma prova
da desorganização dos seus serviços,
mas uma forma de contribuir para o
bem da pátria e do amado líder.
Em tempos de globalização, recupe-
rar as listas de espera de europeus
displicentes passa assim à categoria
de sacrifício pela pátria, credora de
uma medalha na parada do Primeiro
de Maio. Mal comparada, era como,
em tempos dos soviéticos, marchar
para o corte da cana de açúcar con-
tribuindo para o engrandecimento da
pátria e o monopólio estatal de to-
dos os bens.
Visto do outro lado, e reconhecido
que está o espírito de pioneirismo
desbravador de sertão do autarca do
Sul, há que num assomo de lucidez
gabar a presciência do Ministro que
tempos atrás enviara para além fron-
teiras as grávidas de toda uma re-
gião. Não mais Sua Ex.ª fizera, perce-
be-se agora, que preparar os portu-
gueses para uma nova e inevitável
diáspora ensinando-lhes os caminhos
do multiculturalismo.
Só que se nas múltiplas navegações
do passado embarcávamos contas e
espelhos para encher o olho aos
autóctones, agora embarcamos os
olhos propriamente ditos na espe-

rança que nos sejam devolvidos de-
vidamente tratados de maselas.
Tal sistema, profundamente original
como todos os contributos que pres-
tamos à Humanidade, ao inverter os
normais fluxos de o Terceiro Mundo
comprar tecnologia no Primeiro abre
todo um manancial de potenciali-
dades. O futuro aí está cheio de pro-
messas. Em poucos anos é ver as fri-
eiras a caminho de Vladivostok no
Inverno ou a obesidade ser enviada
para terapêutica radical em
PiongYang.
Ao reduzir a Medicina à lógica do
Call Center de Bombaim,  Portugal
dá um último e definitivo pontapé nos
receosos do Mundo Global. Parti-
lhando um mercado alargado há que
comprar terapêutica onde ela for
mais barata e contar com o esforço
da competitiva aviação comercial que
incansavelmente baixa os preços dos
bilhetes.
Aos médicos pátrios, habituais e im-
penitentes contestatários há que não
ligar muita importancia. Mesmo que
tecnicamente actualizados e dispo-
níveis a preços módicos como se
atreveriam a competir  com um pa-
cote transfronteiriço de cama, pe-
queno almoço buffet e cirurgia à hora
da sesta?
Para quem tenha dúvidas é ver como
foram abertura de telejornal os
assarapantados idosos operados em
terras de Fidel, por oposição aos
milhares que por cá se vão operan-
do mas que sem o charme discreto
da intercontinentalidade ficam esque-
cidos a tratar dos netos...
Cá por mim este autarca ainda vai
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longe. O Ministro que se cuide que
o tablado é o das TVs e não há im-
portação de médicos do Uruguai que
se compare com uma aventurosa
exportação de idosos para o olho
do furacão.

8 Outubro

Numa semana em que as trapalha-
das da Saúde voltaram a fazer pri-
meiras páginas de jornais estranhar-
se-á que o tema da reflexão de hoje
não seja as capelanias dos hospitais.
Seria um tema interessante, aborda-
do não pelo lado religioso, em meu
entender menos relevante, mas pelo
lado da essência do acto de curar.
Seria falar da solidariedade humana
subjacente ao Acto Médico e de
como a poluição por uma cultura de
fundamentalismo economicista está
a transformar os locais onde se vive
e se morre, em frias e inóspitas fá-
bricas de procedimentos.
Decidi, no entanto, abordar outro
tema, aparentemente não conexo,
mas que, como espero tornar per-
ceptível, muito próximo. Refiro-me
ao discurso de S. Ex.ª o Presidente
da República nas comemorações do
5 de Outubro.
Não o farei dissertando sobre o
momentoso problema de ser ou não
uma crítica ao Governo. É matéria a
que por obrigação me furto a res-
ponder já que a função das Ordens
não é fazer o papel das oposições,
mas simplesmente, e sem estados de
alma, analisar a realidade pelas len-
tes do conhecimento técnico e da
ética inerentes à profissão que re-
presentam.
No caso vertente, o que me impres-
sionou foi o apelo do Presidente aos
Portugueses para que respeitem e
apoiem os professores na sua acção.
Subjacente ao apelo está a compre-
ensão pelas dificuldades com que se
debatem todos aqueles que em Por-
tugal vivem no dia-a-dia a defesa da
causa pública.
Seria mais eficaz, no entanto, dirigir

este apelo à compreensão e ajuda
dos responsáveis governamentais.
Com efeito, está a tornar-se tradição
qualquer Governo fazer bandeira de
um apurado espírito reformista,
consubstanciando tal espírito num ata-
que sistemático aos funcionários pú-
blicos, preferentemente aos, cultural e
intelectualmente, mais diferenciados.
Numa metáfora do cão que deses-
peradamente tenta comer a própria
cauda, o Governo já atacou, fazendo
disso grande espectáculo, os hipoté-
ticos privilégios de juízes, polícias,
professores e médicos.
Vários Ministros têm competido em
demonstrar maior eficácia no dispara-
te, desarticulando carreiras, perverten-
do hierarquias, pondo em causa déca-
das de esforço pessoal de quem dedi-
cou a vida ao serviço da causa pública.
Tendo uma visão panorâmica do pro-
blema e contacto familiar com vári-
as destas realidades, não posso dei-
xar de comungar da opinião de vári-
os analistas de que o Ministério da
Educação leva folgadamente a palma
no campeonato da asneira, ilegalida-
de e desprezo pelos seus agentes.
Apoiem pois os Portugueses os pro-
fessores, que esses já não contam
senão consigo próprios.
O Ministério da Saúde lá vai também,
com zelo, fazendo os possíveis por
desmotivar todos os que ainda para
ele trabalham ansiando pelo dia em
que todos, devidamente fartos, aban-
donem os seus postos. Quando tal
acontecer, e às centenas de oftalmo-
logistas que já abandonaram o Ser-
viço Nacional de Saúde se juntarem
otorrinos, dermatologistas, neurolo-

gistas e anestesistas, conseguir-se-á
o ansiado equilíbrio orçamental, aca-
bando de vez com essa gente refilona
e despesista.
Não tenho qualquer dúvida que a
função pública, alicerce do Estado de
Direito é, tal como este, um obstá-
culo à eficácia gestionária. Os meca-
nismos democráticos são caros, a
exigência de qualidade e a igualdade
da cidadania pagam-se.
Culturalmente a procura da excelên-
cia e da justiça distributiva conflitua
com a cadeia de comando, a obedi-
ência acrítica e a acumulação de po-
der inerente ao mundo da econo-
mia e das empresas.
Por oposição ao mundo dos vence-
dores e vencidos sob a impiedosa
manápula do mercado, o mundo dos
valores e dos equilíbrios inerente ao
facto de ser português é eventual-
mente pouco moderno mas, queira-
se ou não, incontornável.
Por tal motivo, o discurso do Presi-
dente da República deve ser lido
muito para além do tema Educação
e enquadrado na cerimónia em que
foi proferido.
É que esta começou e findou, como
é de tradição, com algo que alguns
também julgam obsoleto – o Hino
Nacional…

15 Outubro

O Ministro da Saúde foi a Braga di-
zer que, deveriam ser 2000 o núme-
ro de novos médicos a formar por
ano o que corresponderia a acres-
centar quase cinquenta por cento
aos actuais estudantes.

E D I T O R I A L
TSF – Na Ordem do Dia

O Ministério da Saúde lá vai também, com
zelo, fazendo os possíveis por desmotivar todos
os que ainda para ele trabalham ansiando pelo

dia em que todos, devidamente fartos,
abandonem os seus postos.
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E D I T O R I A L

Em profissões de elevada diferenciação técnica
como a Medicina, o que condiciona o mercado

não é a abundância de licenciados mas o
investimento que o País está disponível a

aceitar fazer para fornecer cuidados de Saúde.

Os argumentos, medidos pelos cri-
térios da política à portuguesa, são
inexcedíveis:
Toda a gente sabe das dificuldades
em marcar uma consulta ou ser su-
jeito a uma cirurgia, o que, atento o
esmero organizativo do Governo, só
pode ser devido à falta de médicos.
Toda a gente sabe quantos jovens
portugueses estão por Espanha ou
pela República Checa fazendo um
curso para o qual por cá não tive-
ram vaga. Que melhor acção que fa-
zer regressar os filhos à Pátria, rea-
grupando as famílias e diminuindo o
esforço financeiro?
O anúncio feito pelo Ministro da Saú-
de é assim de um robusto portugue-
sismo e só a ingratidão poderá ter
levado o Director da Faculdade de
Medicina do Porto a considerá-lo
insensato ou o seu colega Ministro
do Ensino Superior a escusar-se a
qualquer comentário.
O que talvez tenha surpreendido os
mais distraídos foi não ver a Ordem
dos Médicos carregada de tiques cor-
porativos a zurzir na praça pública o
Ministro, defendendo assanhada os
inconfessáveis interesses dos que já
estão.
Esta postura da Ordem, apesar de
não corresponder à realidade, con-
tinua a ser aquela que é esperada por
comentadores e economistas vários.
Ainda recentemente, num diário eco-
nómico, alguém que se apresentava
como professor de uma prestigiada
universidade americana afirmava pe-
remptório: «A Ordem dos Médicos há
décadas que impede cursos e estágios
em medicina».
Claro que tal afirmação, absolutamen-
te disparatada e a prova acabada que
qualquer ignorante pode ser profes-
sor de uma prestigiada universidade
americana, entronca numa teoria cara
a alguns economistas. Trata-se da tese
de ser necessário para manter altos
salários que uma profissão consiga
limitar a oferta potencial.
Baseado nesta pretensa aplicação das
leis do mercado, a função dos «bons»,

leia-se economistas e políticos em
geral, seria a de garantir excesso de
profissionais, e o papel dos «maus»,
leia-se Ordens profissionais, seria a
de evitar a todo o custo a renova-
ção garantindo assim os privilégios
dos instalados.
No desempenho destes desideratos e
na ânsia de comprovação pela prática
das teorias académicas, assistiu-se no
passado recente em Portugal à pro-
dução em massa por universidades
privadas de engenheiros, arquitectos
e advogados, votados, como não po-
deria deixar de ser, ao desemprego.
Os milhares que foram assim indu-
zidos a formar-se sem as incómodas
dificuldades tradicionais dos exames,
das vagas limitadas e das exigências
de desempenho avaliadas interpares,
estão agora devidamente bloqueados
em empregos precários miseravel-
mente remunerados, quando não
atrás de caixas de supermercado.
Para além das óbvias vantagens para
os turboprofessores universitários
que palmilharam o país a atestar a
obtenção de diplomas ou para os
políticos que proclamaram além
fronteiras números de licenciados,
ninguém mais ganhou com isto ten-
do sido inúmeros os que perderam.
Seguramente não perderam os já ins-
talados nas diversas profissões, com
um nome conhecido que rapidamen-
te transformaram em marca, passan-
do de profissionais liberais a empre-
gadores de mão-de-obra recém-che-
gada das universidades.
Os preços como seria de esperar
não baixaram e os consumidores

passaram a pagar o mesmo por ser-
viços de inferior qualidade.
É que em profissões de elevada dife-
renciação técnica como a Medicina,
o que condiciona o mercado não é a
abundância de licenciados mas o in-
vestimento que o País está disponí-
vel a aceitar fazer para fornecer cui-
dados de Saúde.
Possa ou queira o País investir que
logo absorve profissionais de eleva-
da qualidade já que ao garantir o ple-
no emprego garante poder selecci-
onar os melhores e a elevada quali-
dade da formação ao longo da vida.
Era esperado ser do conhecimento
do Sr. Ministro da Saúde este facto
banal…

22 Outubro

O Sr. Ministro da Saúde não se sabe
se para mostrar músculo neste sem-
pre eterno combate contra os ne-
fastos lobbies, se num dia de disposi-
ção mais aziaga, se tão simplesmente
para testar a presciência jurídica do
seu amigo Vital Moreira ,decidiu avan-
çar contra o Código Deontológico
dos médicos.
Vai daí, e já que não conseguia demo-
ver a teimosia, chamou os juristas da
casa e avançou intrépido. Como seria
de esperar, à pergunta feita corres-
pondeu a resposta desejada e daí à
homologação foi instantâneo passito.
Conclui-se agora, atento o despacho
homologatório de S. Ex.ª, que as dis-
posições do Código de Conduta dos
Médicos são leis da Nação e, como
tal, com as propriamente ditas não

TSF – Na Ordem do Dia
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podem conflituar. Assim sendo, alte-
rada a lei, altere-se o Código que nis-
to de desconformidades e libertina-
gens estamos conversados.
Analisemos, então, desapaixonada-
mente onde isto nos leva:
Em primeiro lugar refira-se, para
quem ainda não deu por isso, que
este debate nada tem a ver com a
Lei que despenaliza a Interrupção
Voluntária da Gravidez. Com efeito,
a adequação a esta nova lei é mera-
mente um pretexto, já que desde
1942 que a desconformidade existia
e ninguém até à data se parecera
ralar com isso.
O que está em causa, por conseguin-
te, é bastante mais vasto. Consiste
em saber qual a liberdade que um
grupo humano tem para fixar para
consumo interno um conjunto de re-
gras de conduta que derivam dos
valores em que acredita. O que está
em causa é saber se um Código que
traduz a moral de um grupo pode
ou não conflituar com a lei geral.
Dizemos nós que pode. Não, obvia-
mente, sobrepor-se. Não, obviamen-
te, alguém ser punido por se com-
portar de acordo com a Lei mesmo
que em violação do Código. Mas para
dizer o mesmo que a Lei não há ne-
cessidade de existência do Código.
No limite, se a um grupo humano
não é permitido estabelecer regras
de comportamento desejáveis bas-
tando a simplicidade da Lei todos se
comportando da mesma maneira,
não há razão para identificar subgru-
pos dentro da Sociedade.
Ficaria assim, por exemplo, vedado
às religiões estabelecer dias de des-
canso pois a lei geral já determina
em que dia tal é permitido. Não po-

deria igualmente uma religião obri-
gar ao jejum numa época do ano, já
que nada na lei impede qualquer um
de almoçar todos os dias.
Os exemplos seriam infindáveis. Apli-
cado à Medicina antevê-se o ruir das
disposições que impedem a publici-
dade, já que vender sabonetes é uma
actividade legal e até se usa para pre-
sidentes. Antevê-se a queda das dis-
posições que impedem um médico
de abandonar um doente ou condi-
cionar o seu tratamento à capacida-
de deste lhe pagar os honorários já
que as leis gerais que regulam o co-
mércio aí estão em todo o seu es-
plendor.
No limite, e em poucos anos, tam-
bém iriam desaparecer as Ordens
profissionais e os mecanismos de
auto regulação constitucionalmente
previstos.
Na realidade sem a especificidade que
um Código de Ética traduz para quê
organizar profissões em torno da
defesa do bem comum? Para defen-
der os profissionais, os Sindicatos são
mais que suficientes e o incauto cida-
dão sempre se pode queixar à DECO
ou ao Instituto do Consumidor.
Na verdade, bem vistas as coisas, isto
de Ordens e Estatutos de Autono-
mia são complicações da democra-
cia burguesa. No tempo da revolu-
ção cultural todos vestiam de igual e
estudavam por um livrito de capa de
plástico encarnada com meia dúzia
de páginas.
Há pois que estar grato à clarividên-
cia do Sr. Ministro da Saúde. Verda-
deiramente só pretende simplificar-
nos a vida e democraticamente pôr
todos a falar a mesma linguagem o
que, convenhamos, facilita.

TSF – Na Ordem do Dia
E D I T O R I A L

Em vez de uma Ordem mal agrade-
cida que não percebe a bondade das
intenções e critica o Governo quase
por desfastio, passaríamos a ter ci-
dadãos comuns sem princípios ou
ética que os distinguisse, devidamente
alinhados pela maioria de serviço.
Vou tentar habituar-me à ideia, tan-
to mais que ouvi dizer que um tal de
Hugo Chavez pensa da mesma ma-
neira e vai-se safando...

5 Novembro

Alguém disse que a estatística era a
arte de torturar os números até
eles confessarem o que quisésse-
mos. Mais difícil aparentemente é
esta arte agora em moda no Minis-
tério da Saúde de torturar a pró-
pria estatística para que ela se adap-
te à agenda da semana.
Na que passou discutiram-se outra
vez listas de espera. Numa jogada de
antecipação uma cadeia de televisão
abriu o jornal da noite com excertos
de um relatório da Inspecção que
avaliava em cerca de quatrocentos mil
os portugueses à espera de uma con-
sulta hospitalar.
Habituado aos números das listas ci-
rúrgicas, devidamente anestesiadas
com o malabarismo das médias e das
medianas, o Ministério foi apanhado
de través com esta das listas de con-
sultas. Ministro ausente ou quando de
números delegando na Secretária de
Estado lá vieram as explicações.
Ficámos a saber que estes números,
ao contrário de todos os outros,
colhidos pela mesma entidade e em
idênticas circunstâncias, não seriam
de fiar.
Era aliás só por este facto, e por
amor ao empenhado compromisso
de verdade para com os portugue-
ses que o Ministério ignorara os nú-
meros. Não, não se tratava de uma
deliberada ocultação. Era mais assim
como uma maturação, uma cocção
em lume brando ou banho de Maria,
afim de ver se eles depois de espre-
midos diziam uma outra coisa qual-
quer.
As razões da desconformidade pode-

Na realidade sem a especificidade que um
Código de Ética traduz para quê organizar

profissões em torno da defesa do bem
comum?
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E D I T O R I A L

riam ser várias. A Sr.ª Secretária de
Estado lá tentava encontrar justifica-
ções para o acontecimento aziago.
Talvez que, como eram consultas, al-
guns se tivessem farto de esperar e
tivessem pago do seu bolso. Talvez
que alguns, mais apressados ainda,
tivessem resolvido falecer o que em
muito diminuiria a sua necessidade
em consulta.
No dia seguinte as cadeias de televi-
são, rádios e jornais diversos, davam
conta que dezanove dos vinte chefes
de equipa médica da urgência do hos-
pital de Faro tinham apresentado o
pedido de demissão fartos das condi-
ções terceiro-mundistas de trabalho.
O facto de a mesma urgência estar
há quase um ano sem chefes de equi-
pa cirúrgica durante o período noc-
turno e o facto de simultaneamente
o director do bloco operatório e
dois directores de serviço igualmente
se terem demitido não pareceu in-
comodar muito a tutela.
Esperar-se-ia que tratando-se do
hospital central de uma Região que
abarrota de turistas nacionais e dos
outros se tomariam algumas medi-
das, tanto mais quanto os médicos
não pediam nada para si mas apenas
que se melhorassem as condições
indignas oferecidas aos doentes.
Nada disso.

O Presidente da ARS acusou a Or-
dem de divulgar a má notícia por
estar em campanha eleitoral, classi-
ficou de baixa política ter-se revela-
do que o Orçamento do próximo
ano não prevê um cêntimo para a
construção do novo hospital bastas
vezes prometido e agarrando-se por-
menores jurídicos considerou que a
demissão só o seria se cada um assi-
nasse numa folha à parte...
Estas duas histórias, para além de
terem em comum protagonistas do
mesmo departamento governamen-
tal têm em comum uma forma de
estar e proceder bem mais perigo-
sas que as degradadas e aviltantes
condições da urgência ou os vários
anos à espera que alguém receite uns
óculos.
O que está por detrás destas duas
histórias é a mesma atitude mental
do varrer o lixo para debaixo do ta-

pete, atitude que em áreas como a
Saúde para além de desonesta é pe-
rigosa.
Na Saúde contrariamente à política
não é o que parece que é mas sim
aquilo que verdadeiramente existe.
Na Saúde o risco de infecção numa
urgência insalubre num corredor do
terceiro mundo é mesmo risco de
infecção e mata realmente, com ou
sem cartazes hipócritas a mandar
lavar as mãos.
Na Saúde as listas de espera são si-
nal de atraso e sofrimento mesmo
que na altura da votação, por falta
de alternativas, os que estão à espe-
ra votem no partido do Governo.
Está talvez na altura de na Saúde se
encararem os assuntos de frente e
como gente crescida se começar a
falar verdade e procurar soluções de
facto. Pela nossa parte, e como sem-
pre, estamos disponíveis...

Na Saúde o risco de infecção numa urgência
insalubre num corredor do terceiro mundo é
mesmo risco de infecção e mata realmente,
com ou sem cartazes hipócritas a mandar

lavar as mãos.

TSF – Na Ordem do Dia
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A candidatura alternativa tem vindo
a afirmar-se com uma estratégia de
mudança apresentando as grandes
linhas de acção que visam renovar a
Ordem dos Médicos, fortalecer a sua

prática a favor
dos médi-
cos da me-
dicina e da
saúde dos
portugue-

ses.
É pois tem-
po de, por

um lado,

Candidatura Alternativa
a Bastonário da Ordem
dos Médicos

Com a pré-campanha eleitoral em desenvolvimento com vista às eleições

de 12 de Dezembro próximo, começam a ficar claras as sensibilidades e as

perspectivas em presença no processo eleitoral.

analisar e discutir o que tem sido o
papel e a acção da direcção da OM
e, por outro, apresentar à reflexão
alargada dos colegas novas propos-
tas e compromissos que marquem a
diferença, motivem e dinamizem a in-
tervenção dos médicos. Numa pala-
vra, retirar a OM da apatia, e multi-
plicar o seu potencial de salvaguarda
do SNS, das carreiras médicas, da for-
mação contínua, das boas práticas em
todos os locais de trabalho e circuns-
tâncias.
A OM, como parte integrante do
SNS e do sistema de saúde, não pode
nem deve ter um papel secundário
em todo o planeamento e desenvol-
vimento da política de saúde. É
confrangedor verificar que as últimas
direcções da OM não têm sabido ou,
melhor dizendo, não têm sido capa-
zes de defender os médicos e a qua-
lidade da medicina perante a política
ofensiva, agressiva e de pendor
neoliberal desenvolvida pelos últimos

governos. A presidência da OM de-
senvolveu a sua acção com base na
tese de low profile, de poucas ondas,
de falsa pureza política, de falsa in-
dependência (há quem diga tão in-
dependente dos médicos que já pou-
co lhes diz respeito), com pouco tra-
balho de reflexão e prepositura e
subvalorizando o contributo dos
médicos quer individualmente quer
das direcções dos Colégios de espe-
cialidade. A OM ficou assim refém de
uma política mesquinha e cerzida em
pequenos grupos, confiante que o sua
reverência perante o poder e a sua
aversão anti-partidos lhe desse divi-
dendos. Grande engano e grande
desastre. A insatisfação dos médicos
quanto ao papel e à actividade da
Ordem e dos seus actuais dirigen-
tes, nomeadamente o seu bastonário,
é generalizada e multifacetada.
A OM está pobre de património de
pensamento escrito, de estudos da
realidade de quem são os médicos

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
ESPECIAL ELEIÇÕES

Publicamos nesta edição artigos de opinião e informações enviadas à ROM

por cada uma das candidaturas a Bastonário da Ordem dos Médicos e res-

pectivas Secções Regionais, das quais só essas candidaturas são responsá-

veis. O alinhamento da publicação foi determinado pela ordem alfabética

do primeiro nome pelo qual os candidatos são conhecidos, com as candida-

turas a Bastonário primeiro, seguidas das candidaturas às Secções Regio-

nais do Norte, do Centro e do Sul, que considerámos ser a ordem natural.

Carlos Silva Santos
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hoje, o que fazem e que expectati-
vas têm quanto ao futuro. A OM está
divorciada dos meios científicos e
académicos e raramente presta o
apoio desejável e necessário ao de-
senvolvimento científico e técnico
dos médicos das diferentes especia-
lidades. A OM continua com uma
estrutura interna pouco operativa.
Os agora meus opositores demons-
traram no último mandato quanto é
obsoleto o modelo de organização
existente. A governabilidade possível
foi assegurada, no essencial, pelo
contributo dos dirigentes da secção
regional centro, nomeadamente do
seu presidente o colega José Manuel
Silva que agora se recandidata numa
perspectiva de continuidade e de re-
forço da qualidade de intervenção da
OM segundo princípios claros de
oposição efectiva à política do actu-
al e anteriores governos.

Razões da candidatura
alternativa

Perante esta realidade reconfirmada
diariamente junto dos médicos nos
mais diversos locais de trabalho, a mi-
nha candidatura tornou-se também
um dever cívico e moral. Não é pos-
sível alterar e reorientar o rumo da
organização dos cuidados médicos e
de saúde, a organização das condi-
ções do trabalho médico e os gan-
hos em saúde sem uma nova direc-
ção da OM. Por isso é preciso re-
flectir sobre qual das candidaturas que
se perfilam tem melhores condições
para fazer a ruptura necessária e
reerguer a nova Ordem do saber mé-
dico que vai à frente dos problemas
da medicina e dos médicos que pro-
cura as soluções de forma participa-
da, que assume uma acção efectiva
onde os médicos se revejam.
Não temos dúvidas de que os meus
opositores têm um passado recente
na OM e como seus dirigentes de-
vem ser responsabilizados pelos fra-
cassos, conflitos neutralizantes, guer-
ras de pequenos poderes e a ausên-
cia de trabalho sério e qualificado em
matéria de política de saúde e de

defesa da boa prática e da imagem
da classe médica. Será que queremos
ver repetida esta situação que será
inevitável caso vença um dos dois?
Para obstar às limitações do funcio-
namento da OM é preciso promo-
ver a unidade na diversidade é pre-
ciso ter uma visão estratégica para
os serviços de saúde, é preciso
aprofundar com base técnico-cientí-
fica o desenvolvimento do SNS, é
preciso ligar a OM à Universidade e
às associações profissionais e cientí-
ficas. No fundo, criar a unidade na
acção em torno de projectos sem
exclusões e sem tactismos de inte-
resses menores. Profissional e aca-
demicamente, penso reunir os atri-
butos necessários a levar por diante
este desafio – assim os médicos o
queiram.

Com o objectivo de construir um ver-
dadeiro património de análise e refle-
xão escrita com os recursos próprios
e em cooperação com o mundo
académico e da investigação em saúde
e em serviços de saúde apresentamos
um conjunto de propostas que, sendo
do bastonário, devem ser considera-
das como projectos a desenvolver e
como tal inacabados abertos a todos
os contributos dos médicos e outros
relevantes:

I – Defesa em progresso do Ser-
viço Nacional de Saúde Consti-
tucional

1. Razões técnico-científicas do seu
êxito.
2. Principais debilidades.
3. A necessidade da sua remodela-
ção e actualização em progresso.
4. A importância da participação dos
profissionais de saúde.
5. Os benefícios da informatização da
actividade clínica e da actividade médi-
ca em geral há tanto tempo esperada.
6. Vantagens da perspectiva de saúde
publica e dos ganhos em saúde e do
planeamento em saúde.
7. Vantagens de participação das po-
pulações.
8. Vantagens das finanças locais regi-

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
ESPECIAL ELEIÇÕES

onais e nacionais de saúde – estudar
os melhores critérios.
9. Garantia da ética e deontologia nos
serviços de saúde – Código de ética
para os médicos do SNS.
10.  Cooperação entre as profissões
da saúde.
11.  Aproximação aos profissionais
da administração em saúde (também
há gente boa e conhecedora entre
os administradores hospitalares e
que não comungam obrigatoriamen-
te das ideias retrógadas neoliberais
do Sr Manuel Delgado, Presidente da
Associação dos Administradores
Hospitalares).

II – Defesa das carreiras médicas

1. Como suporte da qualidade, da
efectividade e da eficiência da pres-
tação de cuidados médicos e ainda
da garantia da realização profissio-
nal dos médicos.
2. O que trás de novo o velho taylorismo
nos cuidados médicos e de saúde.
3. Os maus resultados da parciali-
zação das actividades de cuidar os
maus resultados em saúde. (Dizem
que a produção contabilista e de mer-
cado neoliberal é um grande negó-
cio financeiro).
4. A hierarquização dos cuidados e
dos profissionais por critérios de
formação demonstrada em vantagem
pela gestão por capataz.
5. Vantagens da produção integrada
versus produção à peça.
6. A necessidade de um código de
boas práticas ou de um código deon-
tológico para a actividade médica em
unidades de saúde hospitalares ou de
cuidados primários.
7. Garantia de patamares de forma-
ção da responsabilidade do empre-
gador até aqui muitas vezes ausente.
8. Garantia de princípios de remu-
neração equitativos e outros direi-
tos cuja defesa cabe aos sindicatos.
9. Integração de todos os profissio-
nais ao serviço desde o início (garan-
tia aos jovens e aos menos jovens).
10. Garantia do trabalho em equipa
segundo as especificidades de cada
especialidade.
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11. Garantia da integração dos diver-
sos contributos das diferentes espe-
cialidades e de outros profissionais
de saúde.
12. Actualização das carreiras com ava-
liação de desempenho ao longo da vida.
13. As condições de trabalho médi-
co: novos paradigmas

III – A promoção social e cultu-
ral dos médicos

1. A valorização do potencial social
da nossa actividade.
2. O contributo da nossa cidadania
para a paz e para a justiça social.
3. O enriquecimento cultural dos
médicos.
4. O convívio cultural entre pares
e outros sectores da sociedade.
5. A fruição do ambiente, da beleza
e do património cultural nacional
e internacional.
6. A solidariedade entre colegas em
especial par com os que se encon-
trem em dificuldade.
7. O nosso contributo no espaço
europeu e internacional para demo-
cracia em saúde.
8. Não à mercantilização da doença.
9. A solidariedade internacional em
saúde.

IV – A reorganização interna da
OM

1. Novos estatutos, nova democra-
cia: os actuais estão ancilosados.

2. Princípio da proporcionalidade na
construção dos órgãos plenários,
constituição de executivos resultan-
tes destes.
3. Garantia da pluralidade de contri-
butos para a contrição das posições
da OM.
4. Valorização dos colégios de espe-
cialidade, autonomia e meios para
exercer a sua actividade.
5. Criar espaços de análise e avalia-
ção de temas que interessem a di-
versas especialidades.
6. Promover planos de acção de cada
especialidade.
7. Política de comunicação aberta e
pluralista entre médicos.
8. As relações institucionais serão as
próprias aos órgãos de Estado e de
governo sem quebra da autonomia
de associação livre de médicos que
também é a OM.

 V – Representação externa

1. Junto dos organismos de Estado.
2. Junto da comunidade científica.
3. Junto das Universidades.
4. Internacionalmente.
5. Conjuntamente com os Palops.
6. Acompanhamento dos movimen-
tos de utentes e de doentes.
7. Estreita cooperação com outras as-
sociações incluindo as sindicais e não
somente nos períodos pré eleitorais
Um novo tipo de Fórum Médico.

Que metodologias de tra-

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos

A insatisfação generalizada e
multifacetada quanto ao papel e à
actividade da Ordem dos Médicos e
dos seus actuais dirigentes foi a ra-
zão determinante para a criação do
um movimento alternativo de médi-
cos que elaborou e divulgou «O
Manifesto aos Médicos», subscrito
por 135 colegas a nível nacional.
Neste documento foi feita uma
explicitação clara objectiva de prin-

balho vão ser defendidas?

Entre outras, eis as principais:
• Primado do trabalho em equi-
pa, seguimento da vontade das
maiorias e com respeito pelas mi-
norias.
• Medidas técnicas baseadas na
evidência própria ou documen-
tada.
• Trabalho de consensos perma-
nente.
• Auscultação dos profissionais.
Promover o estatuto da sonda-
gem e do referendo inter-pares.
• Abertura do gabinete de apoio
ao médico com componente téc-
nica e também jurídica (mas esta
nunca isoladamente mas sempre
ao serviço das orientações mé-
dicas).
• Organização e agilizarão dos
processos com ou sem implica-
ção disciplinar e a sua credibiliza-
ção com eventual contribuição de
elementos externos (magistrados
por exemplo)
• Penalização exemplar e atem-
pada dos casos disciplinares jus-
tificados. Análise dos incidentes
críticos de interesse mais geral
para a classe e eventualmente
para a opinião pública.
• Colaboração com a Inspecção-
geral da Saúde na componente
técnica da acção médica.

Carlos Silva Santos

ESPECIAL ELEIÇÕES

cípios valores e propostas estratégi-
cas para uma política de rotura com
a situação de estagnação e descrédi-
to da medicina e dos médicos em
geral.
A divulgação deste documento a ní-
vel nacional e na imprensa médica
mereceu grande atenção e discussão
por parte dos médicos e o resulta-
do foi uma excelente e generalizada
aceitação, com sugestões de aprofun-

damento e mesmo de clarificação ou
correcção, e, principalmente, com
propostas de cobertura mais ampla
de múltiplos problemas e situações
críticas da medicina nacional que têm
ficado sem respostas pertinentes e
adequadas por parte da Ordem dos
Médicos.
Esta primeira etapa da apresentação
e divulgação das perspectivas do
Movimento Alternativa para a OM

Medidas Programát icas essenciais
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está em fase de conclusão.
Podemos afirmar que face à signifi-
cativa concordância pró-activa dos
médicos para com as linhas estraté-
gicas apresentadas ficou demonstra-
do, de forma evidente, que as razões
de indignação e de descontentamen-
to com a situação na OM são pro-
fundas e necessitam de uma respos-
ta forte e adequada.
Com base nesta evidência constituiu-
se uma comissão dinamizadora da
Candidatura Alternativa encarregue
de desenvolver os esforços necessá-
rios para apresentar candidatos aos
diversos órgãos da OM. Após aus-
cultação nacional foi indigitada a mi-
nha candidatura à presidência da OM.

Foram tomadas todas as medidas
organizativas e encetados os contac-
tos necessários para concretizar a
candidatura e garantir as condições
para o seu êxito, nomeadamente:

1. Desenvolver um amplo movi-
mento de apoio através de lis-
tas de subscritores abertas em
todos os estabelecimentos de
saúde a nível nacional (públicos
e privados, hospitais e centros
de saúde).

2. Constituir uma rede nacional
de mandatários e de comissões
de apoio as mais amplas possí-
veis que promovam a candida-
tura e recolham contributos dos
colegas para o programa parti-
cipativo a assumir pelo candida-
to, que complementem e apro-
fundem os princípios estratégi-
cos definidos no Manifesto aos
Médicos.

A candidatura está no terreno e está
para ganhar.

Desde já assumo o compromisso de
que, no exercício efectivo do cargo
de Bastonário, irei promover a de-
mocratização interna da OM e asse-
gurarei a defesa técnica e cientifica-
mente fundamentada dos legítimos
interesses dos médicos, a qualidade

da medicina no sector público e pri-
vado, os princípios e valores éticos e
deontológicos, a formação e a quali-
ficação profissional, a independência
e autonomia técnica do exercício
profissional em coerência com a ele-
vada dimensão humana e social da
profissão, defendendo os superiores
interesses dos doentes e da popula-
ção em geral no respeito pelo direi-
to constitucional à saúde.

Principais medidas
programáticas

Assim, a minha candidatura promove-
rá uma ampla audição das opiniões,
informações e propostas dos médicos
sobre os temas fortes em discussão,
como segue.

1 A organização interna da Or-
dem…
… está obsoleta e é sentido por to-
dos que não corresponde às actuais
necessidades de representação das
diversas sensibilidades e correntes de
opinião existentes entre os médicos.
Actualmente, a nível nacional, só o Pre-
sidente OM é eleito directamente
pelos médicos. As restantes estrutu-
ras executivas aos diversos níveis são
eleitas por lista sem representação
proporcional o que retira representa-
tividade e facilita a monopolização da
OM por grupos instalados.

É precisa outra estrutura da OM,
outros estatutos, que durante o pró-
ximo mandato serão postos à dis-
cussão, aprovação dos médicos.

2 A formação pós-graduada dos
jovens internos…
… e a sua continuidade de exercí-
cio profissional tem de ser uma área
de intervenção prioritária da OM e
das direcções dos colégios de espe-
cialidade com a participação dos in-
ternos. Garantir as condições estru-
turais, de idoneidade e de acompa-
nhamento da formação ao nível de
todos os estabelecimentos (públicos
e privados) onde desenvolvam acti-

ESPECIAL ELEIÇÕES

vidade internos é uma responsabili-
dade da OM que não pode nem deve
ser delegada em outras estruturas
externas ou deixada ao arbítrio dos
titulares ou responsáveis dos esta-
belecimentos de saúde. Da qualida-
de e da continuidade da formação e
do desempenho dos jovens médi-
cos depende o futuro da medicina
estruturada e hierarquizada tecni-
camente.
È necessário criar condições
organizativas, de suporte e materi-
ais para que os médicos
intervenientes neste processo
formativo desempenhem plenamen-
te o seu papel. Caberá aos serviços
assegurar as condições de formação
e cumprir as orientações da OM.

3 A formação contínua e a ava-
liação do desempenho…
… ao longo da vida profissional é
matéria de grande relevância para a
OM. A intervenção participada e fun-
damentada dos próprios médicos
tem de ser promovida e assegurada
pela OM e pelas suas estruturas sob
pena de que outros por nós decidam
no que mais interessa na garantia da
qualidade da actividade médica.

4 O desenvolvimento dos cuida-
dos primários de saúde…
… e em particular as propostas
exemplares de iniciativa médica para
a criação das Unidades de Saúde Fa-
miliar devem merecer um acolhimen-
to na OM. Neste aspecto, é urgente
promover a discussão, a divulgação
e avaliação de propostas inovadoras
e advogar por elas junto do poder
político é uma responsabilidade da
OM que irá merecer grande aten-
ção no futuro.

5 A preocupação com o futuro
das carreiras médicas…
… até aqui principal garante profis-
sional e técnico da boa medicina pra-
ticada em Portugal é real visto que a
hegemonização gestionária e finan-
ceira pretende transformar os mé-
dicos em produtores de cuidados
médicos parcializados sem autono-

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
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ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos

A candidatura da mu-

dança para  «Defender

e unir os médicos». Um

projecto e um progra-

ma nacionais, uma

equipa coesa e solidária

em todas as secções

regionais.
I - OS MOTIVOS

Em 12 de Dezembro do corrente ano
decorrerão eleições para os Corpos
Gerentes da Ordem dos Médicos.
Decidi candidatar-me à Presidência
da Ordem dos Médicos, para «De-
fender e Unir os Médicos», em torno
de um Projecto e de um Programa
nacionais, apresentando candidatu-
ras solidárias em todas as Regiões e
Distritos Médicos.
Pretendo ser o porta-voz de todos
os médicos: ou melhor, a voz que não
existiu nos últimos dois anos.

Uma voz firme, determinada, que não
tenha medo dos poderes e que seja
o porta-voz e o coordenador da equi-
pa nacional de governo da Ordem
dos Médicos assente no Conselho

Nacional Executivo, procurando a
conciliação de interesses, a união de
esforços e a promoção de consen-
sos entre todos os médicos e suas
organizações representativas.

Nestes anos aconteceu o pior:
o pagamento das taxas à Entidade
Reguladora da Saúde, os despachos
ministeriais sobre as incompatibili-
dades, a redução de vencimento dos
médicos, o crescimento da instabili-
dade profissional graças a contra-
tos individuais de trabalho penali-
zantes, a destruição progressiva e
acelerada das carreiras médicas, a
ausência de diálogo com os Sindica-
tos Médicos, os ataques à Associa-
ção Portuguesa dos Médicos de Clí-
nica Geral e seus dirigentes, as in-
terferências administrativas na acti-

vidade médica através da introdu-
ção de novas taxas moderadoras, a
desorganização completa no âmbi-
to dos concursos e exames do in-
ternato, a questão dos atestados
para os funcionários públicos, a ul-
trajante introdução do método de
marcação de ponto por impressão
digital e tanto mais.

É caso para dizer «para melhor está
bem, está bem, para pior já basta as-
sim». Quem não defende os médi-
cos no presente, não tem credibili-
dade para os defender no futuro.
Como Presidente da Ordem quero
fazer o contrário do que tem sido
feito.

Preconizo a Mudança.  Uma Mudan-
ça que se realize com a Unidade de
todas as associações representativas
de médicos: para que a Defesa dos
Médicos seja também a defesa dos
doentes, da excelência da prática da
Medicina e do nosso Serviço Nacio-
nal de Saúde, solidário e humanista.

Não me resigno perante a deprecia-
ção progressiva da Dignidade dos
Médicos e entendo que é possível,
que ainda é possível, mobilizar a Clas-
se a que pertencemos em nome de
Ideais e Valores.

É para isso que preciso de contar
consigo. É para isso que pode con-
tar comigo.

mia ou independência, desligados da
visão holística do doente e da comu-
nidade onde se integra. A
estruturação em carreiras aparece
assim como principal obstáculo à de-
sarticulação do trabalho médico e o

seu desenvolvimento em progresso
é o caminho para a defesa da profis-
são com qualidade e satisfação pro-
fissional. Tal só é possível coma par-
ticipação de todos os médicos ca-
bendo à nova OM, com a liderança

A candidatura da mudança
para «Defender e unir
os médicos»
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Miguel Leão

que vos proponho, criar as condi-
ções para este novo impulso na re-
novação das carreiras médicas.
Em suma: podemos mudar a OM
e as nossas perspectivas de futuro.
Assim os médicos o queiram.
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Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos

A candidatura da mu-

dança para  «Defender

e unir os médicos». Um

projecto e um progra-

ma nacionais, uma

equipa coesa e solidária

em todas as secções

regionais.
I - OS MOTIVOS

Em 12 de Dezembro do corrente ano
decorrerão eleições para os Corpos
Gerentes da Ordem dos Médicos.
Decidi candidatar-me à Presidência
da Ordem dos Médicos, para «De-
fender e Unir os Médicos», em torno
de um Projecto e de um Programa
nacionais, apresentando candidatu-
ras solidárias em todas as Regiões e
Distritos Médicos.
Pretendo ser o porta-voz de todos
os médicos: ou melhor, a voz que não
existiu nos últimos dois anos.

Uma voz firme, determinada, que não
tenha medo dos poderes e que seja
o porta-voz e o coordenador da equi-
pa nacional de governo da Ordem
dos Médicos assente no Conselho
Nacional Executivo, procurando a
conciliação de interesses, a união de
esforços e a promoção de consen-
sos entre todos os médicos e suas
organizações representativas.

Nestes anos aconteceu o pior:
o pagamento das taxas à Entidade

Reguladora da Saúde, os despachos
ministeriais sobre as incompatibili-
dades, a redução de vencimento dos
médicos, o crescimento da instabili-
dade profissional graças a contra-
tos individuais de trabalho penali-
zantes, a destruição progressiva e
acelerada das carreiras médicas, a
ausência de diálogo com os Sindica-
tos Médicos, os ataques à Associa-
ção Portuguesa dos Médicos de Clí-
nica Geral e seus dirigentes, as in-
terferências administrativas na acti-
vidade médica através da introdu-
ção de novas taxas moderadoras, a
desorganização completa no âmbi-
to dos concursos e exames do in-
ternato, a questão dos atestados
para os funcionários públicos, a ul-
trajante introdução do método de
marcação de ponto por impressão
digital e tanto mais.

É caso para dizer «para melhor está
bem, está bem, para pior já basta as-
sim». Quem não defende os médi-
cos no presente, não tem credibili-
dade para os defender no futuro.
Como Presidente da Ordem quero

fazer o contrário do que tem sido
feito.

Preconizo a Mudança.  Uma Mudan-
ça que se realize com a Unidade de
todas as associações representativas
de médicos: para que a Defesa dos
Médicos seja também a defesa dos
doentes, da excelência da prática da
Medicina e do nosso Serviço Nacio-
nal de Saúde, solidário e humanista.

Não me resigno perante a deprecia-
ção progressiva da Dignidade dos
Médicos e entendo que é possível,
que ainda é possível, mobilizar a Clas-
se a que pertencemos em nome de
Ideais e Valores.

É para isso que preciso de contar
consigo. É para isso que pode con-
tar comigo.

II - A EQUIPA

Os Mandatários

Nacional: Manuel Sobrinho Simões –
Anatomia Patológica; Secção Regio-
nal do Centro: Adriano Vaz Serra –
Psiquiatria; Secção Regional do Nor-
te: Alfredo Loureiro – Nefrologia;
Secção Regional Sul: Henrique Bicha
Castelo – Cirurgia Geral; Medicina
Desportiva: Miguel Manassas; Medi-
cina Geral e Familiar: Mário Moura;
Médicos Internos: Ana Ferreira – Int.
Oncologia Médica; Medicina Hospi-
talar: Armando Gonçalves – Cardio-
logia; Medicina Legal: Duarte Nuno
Vieira; Medicina Militar : Mário
Pragosa – Patologia Clínica; Medici-
na Privada: Filipe Caseiro Alves –
Radiologia; Medicina do Trabalho:
António Sousa Uva; Saúde Pública:
Constantino Sakellarides; Açores:

A candidatura da mudança
para «Defender e unir
os médicos»
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Miguel Leão
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Adelino Diniz – Medicina Geral e
Familiar; Aveiro: Miguel Capão Filipe
– Medicina Interna; Beja: Carlos
Monteverde – Medicina Interna;
Braga: Bessa Peixoto – Psiquiatria;
Bragança: Telmo Moreno – Radiolo-
gia; Castelo Branco: Fernando Jorge
– Patologia Clínica; Coimbra: Ferrer
Antunes – Hematologia Clínica;
Évora: José Vieira – Medicina Geral e
Familiar; Faro: Luís Pereira – Medici-
na Interna; Grande Lisboa: Manuel
Barbosa – Imunoalergologia; Guar-
da: Gil Barreiros – Medicina Geral e
Familiar ; Leiria: Rui Pinheiro –
Pneumologia; Lisboa/Cidade: Trinda-
de Soares – Cirurgia Geral; Madeira:
Dolores Quintal – Medicina Geral e
Familiar; Oeste: Nuno Santa Clara –
Cirurgia Geral; Portalegre: Jaime Aze-
do – Medicina Interna; Porto: Miguel
Guimarães – Urologia; Santarém: Pin-
to Correira – Otorrinolaringologia;
Setúbal: Manuel Carrageta – Cardi-
ologia; Viana: Veiga Torres – Cirurgia
Geral; Vila Real: Margarida Faria –
Anestesia; Viseu: Pedro Henriques –
Medicina Interna

As Candidaturas Regionais

Mandatário: João Pena

Secção Regional Sul
Manuel Carvalho Rodrigues (Conselho
Regional) – Cardiologia
Hélder Monteiro (Mesa da As-
sembleia Regional) – Urologia
Nobre Leitão (Conselho Disciplinar)
– Gastroenterologia
Victor Gabão da Veiga (Conselho Fis-
cal) – Otorrinolaringologia

Secção Regional Norte
José Pedro Moreira da Silva (Conse-
lho Regional) – Imunoalergologia
José Remisio Castro Lopes (Mesa da
Assembleia Regional) – Neurologia
Manuel Rodrigues e Rodrigues (Con-
selho Disciplinar) – Otorrinolaringo-
logia
António Marinho (Conselho Fiscal)
– Oftalmologia

Secção Regional Centro
Carlos Maia Teixeira (Conselho Re-
gional) – Medicina Geral e Familiar
Meliço Silvestre (Mesa da Assembleia
Regional) – Infecciologia
Alberto Seabra (Conselho Discipli-
nar) – Cirurgia Geral
Mário Campos (Conselho Fiscal) –
Nefrologia

III - OS PRINCÍPIOS E OS COM-
PROMISSOS

I – A Ordem dos Médicos deve
defender os médicos

Defender a liberdade, independên-
cia e autonomia dos médicos em
contrato individual de trabalho, atra-
vés da intervenção permanente da
Ordem dos Médicos.

Promover a criação de associações
de médicos por área profissional
como forma de salvaguardar a sua
capacidade negocial com quaisquer
terceiras entidades e o direito a uma
remuneração digna.

Apresentar um projecto de regula-
mentação do risco profissional mé-
dico, em cooperação com os Sindi-
catos Médicos.

Pugnar pelo cumprimento da legis-
lação relativa à criação e generaliza-
ção de serviços de saúde ocupacional
nas unidades de saúde no âmbito da
criação da carreira médica de Medi-
cina do Trabalho.

Criar uma estrutura de apoio a mé-
dicos injustamente caluniados pela
comunicação social.

Criar a Linha SOS Médico destinada
a prestar apoio a médicos vítimas de
situações de conflito no exercício da
sua actividade profissional.

Defender a introdução de alterações
ao regime legal de justificação de fal-
tas por doença de forma aumentar a
responsabilização dos cidadãos, liber-

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
ESPECIAL ELEIÇÕES

tando os médicos de pressões quoti-
dianas visando a emissão de atesta-
dos médicos.

II – A Ordem dos Médicos deve
defender os doentes enquanto
entidade reguladora da qualida-
de do exercício da medicina va-
lorizando e promovendo o pa-
pel dos Órgãos Técnicos das
Especialidades, Sub-Especialida-
des e Competências

Apresentar uma proposta definidora
de Acto Médico, adoptando a for-
mulação da União Europeia de Mé-
dicos Especialistas (UEMS) e garan-
tindo a consagração jurídica da li-
derança e do primado da hierar-
quia médica nas equipas de saúde
através da estipulação que o exer-
cício da medicina é da exclusiva
competência dos licenciados em Me-
dicina regularmente inscritos ou
registados na Ordem dos Médicos,
podendo a prática das técnicas de
execução inerentes àquele exercí-
cio ser realizada directamente por
estes ou sob a sua orientação e res-
ponsabilidade.

Consagrar, por via da revisão do Es-
tatuto ou outra, a competência espe-
cífica da Ordem dos Médicos no com-
bate ao exercício ilegal da medicina e
à publicidade enganosa.

Apresentar uma proposta de altera-
ção da legislação sobre a Receita
Médica de modo a impedir qualquer
forma, directa ou indirecta, de modi-
ficação da prescrição.
Combater a intromissão da Entida-
de Reguladora da Saúde nas compe-
tências da Ordem dos Médicos.

Combater a aplicação do Protocolo
celebrado entre a Associação Nacional
de Farmácias e o Governo, nomeada-
mente no que se refere à possibilidade
de instalação de meios auxiliares de
diagnóstico e terapêutica nas farmácias
ou à prática disfarçada de actos médi-
cos naqueles estabelecimentos.
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Proceder a uma auditoria nacional
aos serviços hospitalares ou dos cui-
dados primários, com vista à identifi-
cação de restrições à introdução ou
utilização de meios de diagnóstico e
terapêutica e fornecer aos médicos,
em caso de limitações à liberdade de
exercício profissional, os instrumen-
tos jurídicos que os possam ilibar de
responsabilidade civil, disciplinar ou
penal que resultem da imposição de
medidas atentatórias da qualidade do
exercício.

Reforçar a participação decisória dos
órgãos técnicos da Ordem de modo
a consagrar, em sede de revisão
estatutária, na composição do Ple-
nário de Conselhos Regionais, a pre-
sença dos Presidentes dos Colégios
de Especialidades e dos Coordena-
dores das Comissões Técnicas de
Sub-Especialidade e Competência.

Promover a acreditação assistencial
e a certificação de qualidade dos ser-
viços clínicos, aplicando critérios uni-
formes aos sectores públicos e pri-
vado, nomeadamente através da de-
finição para cada especialidade, sub-
especialidade ou competência, dos
standards humanos e técnicos ade-
quados ao exercício profissional e da
elaboração de manuais de boas prá-
ticas, com vista à sua publicação em
Diário da Republica e à sua aplica-
ção vinculativa em todas as unidades
de saúde.

Institucionalizar a cooperação com
associações de doentes, criando o
Conselho Nacional para as Associa-
ções de Doentes.

Criar o Conselho Nacional para Ava-
liação do Litigio com vista à inventa-
riação, contextualização e correcção
das causas de litígio de acordo com
as condições objectivas de exercício
profissional.

Criar a Provedoria do Doente ori-
entada para recolha de sugestões ou
críticas relativas ao funcionamento
das unidades de saúde.

III – A Ordem dos Médicos deve
defender o Serviço Nacional de
Saúde, no contexto do Sistema
Nacional de Saúde, enquanto
elemento estruturante e decisi-
vo de solidariedade e coesão
social, de protecção dos doentes,
de promoção da qualidade do
exercício da medicina e de dife-
renciação técnica dos médicos,
através de carreiras médicas

Defender as carreiras médicas, rei-
vindicando a participação da Ordem
dos Médicos nas negociações do
Acordo Colectivo de Trabalho para
o Hospitais do Serviço Nacional de
Saúde em cooperação estratégica
com os Sindicatos Médicos (FNAM
e SIM), com vista à salvaguarda de
uma estrutura de carreira médica
devidamente certificada, de aplicação
universal, independentemente do vín-
culo laboral ou do estatuto jurídico
da unidade de saúde, de forma a as-
segurar a liberdade de circulação
entre sectores e que garanta a for-
mação contínua e a diferenciação
técnica dos médicos.

Defender a consagração legal de um
perfil de diferenciação técnica e de
competências na área da gestão para
a atribuição de funções de direcção e
chefia dos serviços de acção médica.

Combater todos os modelos de car-
reira médica que associem a progres-
são técnico-científica ou a remunera-
ção ao cumprimento de politicas de
restrição orçamental das unidades de
saúde bem como a concessão da ex-
ploração de serviços clínicos dos
Hospitais do Serviço Nacional de Saú-
de a entidades privadas e monitorizar
o seu funcionamento através de au-
ditorias periódicas e públicas.

Pugnar pela realização de concursos
de provimento nas unidades de saú-
de cujos quadros apresentem vagas
não preenchidas bem como pela pe-
riodicidade anual da realização dos
concursos de habilitação.
Monitorizar o processo de Reforma

dos Cuidados de Saúde Primários
apoiando o principio da criação de
Unidades de Saúde Familiares, en-
quanto processo de adesão voluntá-
ria, de auto-organização e de lide-
rança médica e garantindo a não dis-
criminação dos médicos não aderen-
tes, nomeadamente no que se refe-
re à progressão na carreira, ao aces-
so à formação médica e à melhoria
das condições de exercício profissi-
onal, salvaguardando os direitos já
adquiridos.

Promover a especialidade de Saúde
Pública salvaguardando a respectiva
independência técnica e recusando
a sua subordinação a entidades de
âmbito autárquico.

Pugnar pela definição de um quadro
legal que permita a criação de car-
reiras médicas para as especialida-
des de Medicina Desportiva e de
Medicina do Trabalho.

Defender a liberalização do acesso
ao regime de convenção que deve
ser apenas condicionado à verifica-
ção de critérios técnicos definidos
pela Ordem dos Médicos.

IV – A Ordem dos Médicos deve
assumir um papel fundamental
na promoção da unidade entre
as organizações representativas
de médicos, designadamente
dos sindicatos médicos

Revitalizar o Fórum Médico, insti-
tucionalizando a realização de reuni-
ões periódicas, como fórmula para a
concertação e estreitamento das re-
lações de cooperação e convergência,
multilaterais e bilaterais, com a Asso-
ciação dos Médicos da Carreira Hos-
pitalar, com a Associação Portuguesa
dos Médicos de Clínica Geral, com a
Associação dos Médicos de Saúde Pú-
blica, com a Associação Nacional dos
Médicos Internos, com a Federação
dos Prestadores dos Cuidados de Saú-
de, com a Federação Nacional dos
Médicos (FNAM) e com o Sindicato
Independente dos Médicos (SIM).

ESPECIAL ELEIÇÕES
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V – A Ordem dos Médicos deve
ser a entidade que regula, certifi-
ca e promove activamente a For-
mação Médica Pós-Graduada e
que reconhece e atribui os títu-
los de qualificação profissional

Promover activamente a formação
médica continuada através da cria-
ção do Conselho Nacional para o
Desenvolvimento Profissional Con-
tínuo que terá como função primor-
dial o desenvolvimento de parcerias
estratégicas entre a Ordem dos Médi-
cos (através dos órgãos representa-
tivos das especialidades, sub-especi-
alidades e competências e dos médi-
cos internos), Sociedades Científicas,
Faculdades de Medicina, Institutos
Públicos ou Privados e Indústria Far-
macêutica.

Criar o Fórum para a Formação Mé-
dica, englobando representantes das
Direcções dos Colégios de Especiali-
dade, das Comissões Técnicas de
Sub-Especialidade e Competências,
do Conselho Nacional do Médico In-
terno, das Sociedades Científicas e
das Faculdades de Medicina com vis-
ta à harmonização de iniciativas no
âmbito da formação médica.

Monitorizar as condições de funci-
onamento dos internatos e de aces-
so à formação médica contínua em
todas as unidades de saúde, nomea-
damente aquelas sujeitas a regras de
gestão empresarial, através de au-
ditorias periódicas a realizar medi-
ante articulação dos Colégios de Es-
pecialidade e do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno, com especi-
al incidência na tutela formativa dos
médicos internos.

Assumir o compromisso junto dos
médicos internos de garantir a esta-
bilidade do processo formativo, evi-
tando modificações aleatórias e su-
cessivas do regime jurídico que re-
gula o internato médico.

VI – A Ordem dos Médicos deve
procurar uma concertação es-
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tratégica com as instituições de
ensino médico pré-graduado,
com vista a assegurar a consis-
tência, a coerência e a continui-
dade da formação pré e pós a li-
cenciatura em Medicina

Desenvolver uma cooperação estra-
tégica com as Faculdades de Medici-
na, nomeadamente através do Con-
selho Nacional de Ensino e Educa-
ção Médicas e do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno, com vista à
articulação da formação médica pré
e pós-graduada.

Monitorizar o funcionamento 6º ano
profissionalizante através do Conse-
lho Nacional de Ensino e Educação
Médicas e do Conselho Nacional do
Médico Interno e em estreita coo-
peração com a Associação Nacional
de Estudantes de Medicina.

Combater a criação de novas facul-
dades de medicina impedindo a cria-
ção de excedentes de médicos e a
sua proletarização.

VII – A Ordem dos Médicos deve
exercer a acção disciplinar uni-
versalmente, de forma transpa-
rente e com independência da
intervenção socio-profissional

Apresentar uma proposta de revisão
do Estatuto Disciplinar dos Médicos
e da Lei Orgânica da Inspecção-ge-
ral de Saúde, com vista à criação de
um sistema inspectivo misto e uni-
versal que consagre a participação
paritária de peritos médicos desig-
nados pela Ordem dos Médicos e
pela Inspecção-Geral de Saúde.

Consagrar, em sede de revisão
estatutária a separação das funções
de Presidente da Ordem, de Presi-
dente do Conselho Fiscal Nacional
e de Presidente do Conselho Naci-
onal de Disciplina.

VIII – A Ordem dos Médicos
deve criar, por via interna ou por
negociação com entidades ter-

ceiras, mecanismos de solidari-
edade e protecção aos médicos

Criar mecanismos de solidariedade a
médicos carenciados e seus familiares
directos alargando os apoios actual-
mente existentes (que abrangem ape-
nas escassas dezenas de médicos) ten-
do em conta os activos do Fundo de
Solidariedade da Ordem dos Médicos.

Proceder, após consulta vinculativa e
universal a todos os médicos, à cria-
ção de um complemento de reforma
para todos os médicos de valor a
definir, mediante a rentabilização do
Fundo de Solidariedade e/ou um
acréscimo de quotas especificamen-
te destinadas a este fim.

Proceder à criação de um seguro de
responsabilidade civil profissional, de
grupo e universal, financiado pela Or-
dem dos Médicos e no valor de
250000 Euros, após consulta vincula-
tiva e universal a todos os médicos.

IX – A Ordem dos Médicos deve
reorganizar-se de modo a ga-
rantir celeridade, eficácia, trans-
parência e descentralização no
processo de tomada de decisões
e a assegurar uma adequada e ge-
neralizada informação junto dos
médicos e da opinião pública

Divulgar periódica e sistematicamente
as deliberações do CNE junto dos
médicos e dos doentes através dos
órgãos de comunicação social espe-
cializados e generalistas.

Definir uma estratégia comunicacio-
nal com a opinião pública, criando a
figura do Porta-Voz Técnico da Or-
dem dos Médicos, designados pelas
Direcções dos Colégios de Especia-
lidade ou Comissões Técnicas de Sub-
especialidade ou Competência.
Transformar a Revista e do Portal da
Ordem dos Médicos em instrumen-
tos de comunicação democráticos e
efectivamente informativos e
actualizados das actividades dos di-
versos órgãos da Ordem.
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Atribuir aos Presidentes dos Conse-
lhos Distritais o estatuto de obser-
vador nos Conselhos Nacionais Exe-
cutivos e cometer àqueles Conselhos
a função de promover a eleição dos
Delegados da Ordem dos Médicos
nos locais de exercício profissional.

Introduzir o estatuto do referendo
como instrumento de decisão para
matérias de relevante interesse para
a classe.

X – A Ordem dos Médicos deve
tomar a iniciativa de propor jun-
to do Poder Legislativo a revi-
são do seu Estatuto e de proce-
der à modificação do Código
Deontológico

Constituir um Grupo de Missão com
a função de promover um debate na-
cional e de recolher os contributos de
todos os médicos relativos à revisão
do Estatuto e do Código Deontológico.

Proceder à revisão do Estatuto da
Ordem dos Médicos e do Código
Deontológico, admitindo o principio
da representação proporcional em
órgãos deliberativos, nomeadamen-

te os fiscalizadores e disciplinares, e
ponderando a inclusão no Estatuto
da Ordem de normas deontológicas
(como já acontece com outras Or-
dens) ou a elaboração de Recomen-
dações Éticas sobre matérias sobre
as quais não exista consenso para
sua inclusão estatutária, garantindo
desta forma a resolução de contra-
dições insanáveis com o ordena-
mento jurídico do país.
Submeter a consulta universal de to-
dos os médicos, com valor vincu-
lativo, os projectos de revisão do
Estatuto e do Código Deontológico.

XI – A Ordem dos Médicos deve
manter e desenvolver no, âmbi-
to interno, relações de coope-
ração com todas as Ordens Pro-
fissionais, nomeadamente as
que representam profissionais
de saúde, e, no âmbito externo,
para além de respeitar os com-
promissos internacionais assu-
midos, aprofundar o seu relaci-
onamento com as organizações
congéneres dos países de língua
portuguesa

Estreitar as relações de cooperação
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com a Ordem dos Médicos Dentis-
tas atendendo ao facto de ser a úni-
ca Ordem do sector da Saúde, que,
para além da Ordem dos Médicos,
filia profissionais com competência
reconhecida para estabelecer diag-
nósticos e prescrever terapêuticas.

Criar o Conselho de Cooperação
com os Países Lusófonos, destinado
a promover o estreitamento das re-
lações de cooperação com os médi-
cos e suas organizações represen-
tativas dos Países Africanos de Lín-
gua Portuguesa, do Brasil e de Timor.

Criar a figura do embaixador itine-
rante da Ordem dos Médicos, de for-
ma a profissionalizar o desempenho
da representação internacional da
Ordem dos Médicos.
Respeitar os compromissos interna-
cionais da Ordem dos Médicos no
âmbito das organizações internacio-
nais em que se encontra representa-
da, nomeadamente no âmbito do
Comité Permanente dos Médicos da
União Europeia e na União Europeia
dos Médicos Especialistas e apoiar
empenhadamente as Presidências
portuguesas da UEMO e do PWG.
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A Ordem dos Médicos entra agora
num novo ciclo eleitoral. Em 12 de
Dezembro presencialmente, mas
muito mais cedo pelo correio, vão
os médicos poder escolher quem os
representará e quem gerirá a Insti-
tuição para que todos contribuem.
Nesta época é pressuposto confron-
tarem-se programas e ideias para a
condução de uma organização deter-
minante na Sociedade.

Tal debate de ideias sempre foi mui-
to vivo e disputado traduzindo as
clivagens ideológicas existentes no
País. Havia grupos de direita e de
esquerda que se combatiam em tor-
no de temas relevantes como o pre-
domínio do Serviço Público, a Dedi-
cação Exclusiva obrigatória, as Con-
venções ou a Medicina Liberal.

Hoje, traduzindo a ausência de ideo-

da democracia apressando crises de
regime, na Ordem, o afastamento dos
médicos ditará inexoravelmente
 a sua irrelevância.

De tal facto sofrerão primeiro as
consequências os próprios médicos

consolidar a independência,
defender os médicos

Se alguém se bate por uma escolha política tem o direito-dever de estar dispos-
to a mudar de opinião, mas no momento em que critica tem de estar convenci-
do de que a razão está do seu lado, para poder denunciar energicamente o erro
daqueles que têm um comportamento diferente do seu. Não imagino um deba-
te eleitoral que se possa desenrolar sob o signo do «são vocês que têm razão,
mas votem em quem não tem». E no debate eleitoral, as críticas ao adversário
devem ser severas, impiedosas para convencerem no mínimo os indecisos.

Umberto Eco – A Passo de Caranguejo, ed. Difel Lisboa 2007

A Ordem dos Médicos… …Defendendo os princípios deontológicos, defende,
ao mesmo tempo, os doentes e a comunidade, porque os interesses, longe de se
oporem, conciliam-se. É este ponto de encontro que foi preciso buscar, para
estabelecer o equilíbrio entre os interesses de ordem médica e os de ordem
social

Miller Guerra (relator), Relatório sobre as Carreiras Médicas 1961

logia que caracteriza a sociedade pos-
moderna, os programas tendem a
parecer todos iguais com os candida-
tos a prometerem aquilo que é a agen-
da do momento, o que preocupa os
eleitores, o que lhes parece estes que-
rerem ouvir. (Ao ler os programas dos
candidatos que contestam o que foi
feito na Ordem nos últimos três anos
não pode ser maior a minha estupe-
facção – afinal propõe-se fazer o que
já fizemos e acreditam agora no que
há três anos contestaram…)

Um debate eleitoral assente em tais
pressupostos afasta necessariamen-
te os menos envolvidos do acto de
votar castigando com grandes abs-
tenções aqueles em que globalmen-
te não confiam.

Se na Sociedade em geral tal situa-
ção põe em causa a sustentabilidade

Pedro Nunes
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que sem uma organização forte se
verão confrontados com todos os
dislates do poder político. Igualmen-
te sofrerão os doentes que sem uma
Ordem dos Médicos que seja sua
provedora se verão reduzidos à con-
dição de utentes de uma Medicina
barata para todos, paga pelo Estado,
enquanto alguns se enganam julgan-
do poder, pelo seu estatuto econó-
mico, ser utentes de uma Medicina
de excelência paga por sistemas pri-
vados.

Todos nós Médicos sabemos como
só é possível uma Medicina de quali-
dade com um Serviço Nacional de
Saúde público articulado com a ini-
ciativa médica ou privada em secto-
res complementares específicos.
Destruir o edifício em que assenta a
Medicina Portuguesa pode propor-
cionar empregos a gestores com ca-
rência de salários mas é um crime
contra os Portugueses e simultane-
amente contra os Médicos.

Ordem forte perante os
poderes públicos

É minha intenção neste texto mos-
trar-vos em que diferem os projec-
tos em presença, para além dos vo-
tos piedosos, promessas de luta e
boas intenções dos textos programá-
ticos e dos seus autores. É ainda mi-
nha intenção demonstrar-vos a im-
portância de votar, garantindo, nos
tempos muito difíceis que vamos
atravessar, uma Ordem forte peran-
te os poderes públicos. Só uma Or-
dem forte, estribada no voto maciço
da Classe poderá garantir a todos
os Portugueses uma Medicina de
qualidade, com isso garantindo aos
Médicos a realização profissional e a
justa retribuição pelo seu trabalho.

Como ponto prévio cabe-me recor-
dar que não sou, para vós, um des-
conhecido. O meu programa, que sin-
tetizei no texto que tenho distribu-
ído sob a máxima «Consolidar a In-
dependência. Defender os Médi-
cos», é basicamente aquele por que

me bati ao longo da vida. Desde o já
longínquo ano de 1978 em que fui
fundador de um Sindicato que tinha
como objectivo a defesa dos médi-
cos e a total independência em re-
lação a todas as forças e grupos
políticos, passando pelo ano de 1992
em que fui um dos pilares em que
assentou o projecto «Ordem a Casa
de Todos os Médicos», que permi-
tiu a inscrição nos Colégios de Es-
pecialidade e a sua democratização,
e terminando mais recentemente
nos dois mandatos como Presiden-
te do Conselho Regional do Sul e
no mandato de Bastonário que ago-
ra finda.

Contribuí para a unidade
dos médicos

Nestes cumpri a integralidade das
promessas eleitorais, tive a honra de
ver os médicos ocupar de novo o
primeiro lugar das profissões na opi-
nião pública, lancei as bases dos pro-
jectos sociais de apoio na doença e
na terceira idade e subscrevi um se-
guro colectivo de defesa jurídica e
de responsabilidade civil que a Or-
dem a todos ofereceu. Acima de tudo
honro-me neste mandato de ter con-
tribuído para a unidade dos Médi-
cos. Termino-o apoiado por muitos
dos que antes se me opunham e de-
testado pelo Ministro com quem não
transigi ou cedi sempre que esti-
veram em causa princípios, valores
ou direitos dos médicos.

Termino-o com a certeza do dever
cumprido, de ter dado satisfação a
todas as promessas eleitorais e com
a forte determinação e vontade de
continuar no caminho traçado para
que seja possível consolidar a inde-
pendência, defender os médicos.

Uma Ordem independente

Acredito nos Médicos, no seu eleva-
do compromisso Ético e no seu em-
penho em proporcionar os melho-
res cuidados aos seus doentes.
Acredito que a Ética Médica com o

seu inerente humanismo e personali-
zação no ser humano individual do
seu objecto subordinante é ideolo-
gia bastante para identificar os mé-
dicos no tecido social.

Acredito que uma Ordem indepen-
dente do jogo político partidário
possa ser uma referência de credibili-
dade na Sociedade Portuguesa, ele-
vando o bom-nome dos Médicos e
garantindo-lhes o apoio social neces-
sário para negociarem em posição de
força com qualquer Governo.

Acredito que os Sindicatos Médicos
são organizações incontornáveis e
que atingiram a maturidade neces-
sária par defenderem os interesses
dos médicos, libertando a Ordem
para a defesa da Saúde e para ser o
testemunho permanente da visão
que os Médicos tenham da Socieda-
de e das melhores opções para a
Saúde. Paternalizar os Sindicatos
como alguns pretendem ou pôr a
Ordem a interferir na sua missão é
fazer renascer inúteis guerras do
passado que só nos enfraquecem.

Capacidade de auto-regu-
lação

Acredito na capacidade de auto
regulação da Classe Médica, dispen-
sando a existência de reguladores
políticos mascarados de Entidades
independentes, bem como na sua ca-
pacidade de gerir a sua formação ao
longo da vida através de Carreiras que
traduzam o seu desenvolvimento téc-
nico e o seu permanente compromis-
so ético. O projecto consensualizado
pela Ordem e que servirá de base à
futura implementação de Carreiras
Médicas autónomas é prova desse
empenhamento e só por si razão para
valer a pena continuar.

Acredito que os Médicos sabem dis-
tinguir o que é a verdadeira força,
determinação e firmeza não confun-
dindo estas com a capacidade de ar-
ruaça, o manobrismo oportunista ou
a arrogância dos pseudo-negociado-

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
ESPECIAL ELEIÇÕES
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res que acabam por se enredar no
seu pragmatismo sem valores ceden-
do, no final, em toda a linha.

Porque acredito no que atrás vos
expus avancei deliberadamente para
estas eleições sem nomear manda-
tários nos diversos distritos e sem a
habitual pressão presencial ou tele-
fónica para constituir listas de
apoiantes. Entendi que, como Basto-
nário, não me era lícito confrontar
colegas com um pedido de apoio que
poderia ser entendido como uma
forma de pressão. Sei que de Norte
a Sul do País um esmagador número
de colegas apoiam as ideias subja-
centes à minha candidatura e que me
apoiarão com o seu voto.

Lista de unidade encabe-
çada pela Dr.ª Isabel Cai-
xeiro

Na Secção Regional em que voto
identifico-me completamente com as
bases programáticas e com o pro-
cesso que levou à constituição da lista
encabeçada pela Dr.ª Isabel Caixei-
ro. O carácter abrangente da lista
integrando num esforço de unidade
e concertação antigos adversários é
um exemplo de como os médicos
podem subordinar o que os divide
aos superiores e mais vastos inte-
resses do que os une.

Como Presidente que fui e preten-
do continuar a ser de Todos os Mé-
dicos respeitarei as escolhas que em
cada Região ou Distrito os Médicos
vierem a fazer. Na fase eleitoral não
promovi ou promoverei quaisquer
grupos, apenas aceitando, honrado, o
apoio de todos aqueles que viram nas
minhas ideias e na minha postura o
melhor para a Ordem. Após as elei-
ções, com todos trabalharei e no uso
dos poderes e mecanismos que os
Estatutos consagram garantirei,
como no triénio que agora finda, a
unidade da Ordem e os mecanismos
democráticos de tomada de decisão,
exigindo de todos o respeito pelas
decisões do colectivo.

Contra regionalismos e in-
teresses partidários

Proponho-vos, pois, Colegas, um Pro-
jecto de Unidade e Independência.
A ele se opõem um projecto pesso-
al de cariz regionalista e um projec-
to político-partidário.

O projecto pessoal protagonizado
por Miguel Leão, esconde-se por de-
trás de um programa de unidade e
defesa dos doentes, numa despudo-
rada mimetização do que foi o meu
programa sufragado pelos médicos há
três anos. Para descodificar o que
efectivamente se pretende é neces-
sário olhar o trajecto do candidato:

Militante partidário assumido, salti-
tou entre vários partidos e grupos,
afirmando situar-se ideologicamen-
te no lado mais à direita do espec-
tro político. Tal facto, que em si mes-
mo não é condenável, justificou a sua
oposição a Santana Maia e à trans-
formação na época sofrida pela Or-
dem. Justificou a sua oposição à titu-
lação única e à presença de orienta-
dores de formação nos júris. Justifi-
cou a sua oposição à eleição das di-
recções dos Colégios de Especiali-
dade e à existência de Sindicatos
Médicos. Justificou, mesmo, os ataques
que protagonizou quando da defini-
ção dos critérios de morte cerebral.

Miguel Leão calou-se pe-
rante Correia de Campos

O que não justifica é o seu silêncio
perante as políticas de Correia de
Campos. O seu ensurdecedor silên-
cio perante o encerramento dos SAP,
perante a promoção da Entidade Re-
guladora da Saúde, perante a menori-
zação e desconsideração dos médi-
cos de família que não aderiram às
USF, perante a tentativa de destrui-
ção das carreiras médicas e do Ser-
viço Nacional de Saúde. Em vez de
se juntar à sua Ordem, Miguel Leão
preferiu calar-se sempre que Correia
de Campos estava em causa, procu-
rando, quiçá, qualquer aritmética par-

tidária com influência eleitoral.

Nos últimos três anos Miguel Leão
escreveu cartas que enviou à custa
da Ordem a médicos de todo o País,
viajou à custa da Ordem por todo o
País, falou com centenas de médicos
convidando-os para jantar e ocupar
cargos inexistentes na Ordem e ata-
cou sistematicamente o Bastonário
e o CNE.Tal atitude que visava fragili-
zar a Ordem meramente serviu uma
estratégia pessoal  já que não é pos-
sível inscrevê-la em qualquer projec-
to com coerência política.

Deliberada e pragmaticamente ape-
lou a sentimentos regionalistas. Meia
dúzia de médicos, ingénuos ou cris-
talizados no passado, dão o seu apoio
justificando-se com a defesa de uns
hipotéticos interesses do Norte.

Interesse dos médicos não
pode subordinar-se a inte-
resses pessoais

Não está em causa a ambição pes-
soal e muito menos o legítimo an-
seio de ver a sua Região distinguir-
se, mas quando meras estratégias
pessoais ou puros regionalismos ba-
cocos estão por detrás de um
projecto, este torna-se perigoso.
Tudo passa a ser possível, todas as
alianças, todos os negócios, todas as
traições desde que com benefício
para a pessoa, normalmente, como
neste caso,  prejudicando gravemen-
te o prestígio e os interesses da Re-
gião e de quem empresta o seu no-
me a tais desígnios.

Estou certo, pelo que conheço dos
médicos da Região Norte, que a
maioria irá votar de acordo com a
sua visão do que é melhor para to-
dos, não se deixando influenciar por
considerandos de tal menoridade.

Está na altura de se perceber que os
interesses dos médicos são comuns
a todos os médicos e não podem
subordinar-se a interesses pessoais,
de grupo ou geográficos...

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
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Da recusa de pagar quotas
à candidatura

O outro projecto que se me opõe é
protagonizado por Carlos Silva Santos.

Não está em causa a sua militância
partidária assumida nem o partido em
que milita. O que está em causa é per-
ceber se a candidatura traduz um pro-
jecto coerente de gestão da Ordem
ou meramente serve fins partidários
de visibilidade ou arregimentação.
Começo por não compreender que
um médico que há meses atrás con-
siderava, por razões ideológicas, que
a inscrição na Ordem não deveria
ser obrigatória, recusando-se a pa-
gar quotas, queira agora ser Presi-
dente da Instituição que considera-
va inútil, obsoleta e dispensável.

Também não percebo como alguém
que há muitos anos não tem qualquer
intervenção no associativismo médi-
co descobre subitamente a vontade
de se candidatar a Presidente e logo
de seguida procura vilipendiar quem
tem dado o seu esforço pela defesa
dos médicos. O seu desconhecimen-
to dos temas sobre que pretende in-
tervir e o quadro legal a eles adjacen-
tes seria risível se não fosse um sinal.

Está na altura de os partidos terem
respeito pelas Ordens Profissionais
não alargando a sua acção para além
da esfera democraticamente apropri-
ada de intervenção.

Abstenção é um voto em
Correia de Campos

Penso que ficaram claras as razões
do meu apelo ao vosso voto. Gosta-
ria de poder contar com um apoio
significativo traduzido numa baixa
taxa de abstenção. A abstenção é um
voto em Correia de Campos e pro-
move os seus interesses. Inúmeros
médicos de todo o País pensam
como eu e asseguram-me a expecta-
tiva de continuar a representar-vos.
Como há três anos, entendi não cons-
tituir Comissão de Honra ou publi-

car listagens de apoiantes. Ao não o
fazer pretendo dar o sinal claro de
uma Ordem perante a qual todos os
médicos são iguais. Uma Ordem de
todos os médicos, do interior e da
cidade, do norte e do sul, do hospital
e do centro de saúde, do consultório
privado e da dedicação exclusiva.

Igualmente, apesar de ter apoios em
todos os distritos, todos os hospi-
tais e praticamente todos os centros
de saúde, entendo não dinamizar lis-
tas distritais ou identificar mandatári-
os locais.
Faço-o porque entendo serem todos
os médicos titulares de igual dignida-
de perante a Ordem não devendo
distinguir ninguém quem todos pre-
tende representar. Igualmente enten-
di, como Bastonário, não dever solici-
tar apoio a médicos em fase de vida
profissional activa para que tal não
pudesse ser entendido como qualquer
forma de pressão ou compromisso.

Inúmeros colegas me telefonaram ou
escreveram. Quero, mesmo sem os
citar agradecer a honra e a confiança
que me sensibilizou e não esquecerei.

Há, no entanto, alguns médicos, que
entendo dever referir pelo significa-
do que tem para mim o seu apoio.
Quer pela influência que tiveram no
meu trajecto profissional, sendo hoje
ao apoiar-me as testemunhas do meu
curriculum, quer pelo facto do seu
pensamento, diversidade de posições
ou cargos assumidos ou actuais, tra-
duzirem a abrangência e a indepen-
dência que me reconhecem na re-
presentação dos médicos e na con-
dução da sua Ordem.
Lembro, pois, os meus antigos mes-
tres e directores como J.A. Esperan-
ça Pina, Luís S. Uva, L.N. Ferraz de
Oliveira e Carvalho Araújo.

Lembro os anteriores Bastonários
António Gentil Martins e Carlos Santa-
na Maia, Presidentes de Conselho Re-
gional como Alberto Vilar Queirós,
António Meireles, Rui Bento, António
Reis Marques ou outros dirigentes da

Candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos
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Ordem, como António Pinto Soares,
Álvaro Malta, Ilda Ferro, Hernâni
Pinharanda, Luís Laranjeiro, Ramos de
Almeida entre tantos outros.

Lembro dirigentes sindicais como
António Bento, Fernando Gomes,
Armindo Rebelo, Óscar Gonçalves.

Lembro dirigentes políticos, universi-
tários ou líderes de opinião como
Walter Ossvald, Jacinto Simões, Albino
Aroso, Nuno Grande, Linhares Fur-
tado, António Rendas, Pereira Miguel,
Francisco George.

Lembro ainda, e atento o esforço que
desenvolvi para manter os médicos
unidos apesar da carga emocional e
da natural diferença de opinião no
sensível tema da IVG, o apoio de
médicos que se distinguiram neste
debate em ambos os campos como
Luís Graça, Ana Aroso, Miguel Oli-
veira e Silva, João Paulo Malta e
António Sarmento.

Respeito pela diversidade e
autonomia de pensamento

É no respeito pela diversidade e pela
autonomia de pensamento e acção
mas todos unidos no essencial, isto
é, nos valores da Medicina e nos su-
periores interesses dos médicos, que
confio ser possível continuar e me-
lhorar os resultados já alcançados,
defendendo os médicos nestes tem-
pos difíceis de desprezo pelos valo-
res, pela nossa Ética, pela nossa Cul-
tura, pelo nosso esforço.

É necessário que a voz da Ordem
seja o espelho na Sociedade de uma
Classe elevada, disponível, aberta ao
seu semelhante mas intransigente na
defesa dos seus princípios e da sua
dignidade.

Colega, com o seu voto vai ser pos-
sível:

CONSOLIDAR A INDE-
PENDÊNCIA, DEFENDER

OS MÉDICOS
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Carreiras médicas e servi-
ço nacional de saúde

O que vamos fazer ou defender
Vamos defender a existência de car-
reiras médicas, enquanto instrumen-
tos de diferenciação técnicoprofis-
sional, que, pela sua equivalência, pos-
sam permitir a mobilidade profissio-
nal dos médicos, independentemen-
te da natureza jurídica dos estabele-
cimentos de saúde.

A preservação da independência e
qualidade técnicas, da estabilidade de
emprego e da progressão profissio-
nal dos médicos em todas as unida-
des de saúde independentemente do
respectivo regime de gestão.

A revisão da legislação referente aos
Hospitais E.P.E. com vista:

A reforçar a autonomia decisória e
das competências dos Directores
Clínicos.

A reforçar o papel da Ordem dos
Médicos na realização de auditorias
aos Hospitais.

A revisão da legislação referente à
Rede de Cuidados de Saúde Primá-
rios com vista:

Apoiar o princípio da criação de USF
enquanto processo de adesão volun-
tária, de auto-organização e de lide-
rança médica.

Garantir a não discriminação dos
médicos não aderentes ao processo,
salvaguardando os direitos adquiridos.

A combater a criação de pseudo ser-
viços de urgência nos Centros de
Saúde que ponham em causa a qua-
lidade de exercício profissional da
especialidade de Medicina Geral e
Familiar e que acarretem risco de
responsabilidade para os médicos de
família.

Manter a especialidade de Saúde Pú-
blica com independência técnica e
recusar qualquer subordinação ao
poder autárquico.

A valorização de competências re-
conhecidas na área da gestão da saú-
de na selecção dos médicos com fun-
ções de direcção de unidades de saú-
de ou de serviços médicos de forma
a garantir a independência e qualifi-
cação técnicas.

Obrigar a Entidade Reguladora da
Saúde para, nos termos da lei, ser
assegurado o cumprimento das re-
gras de boa prática definidas pela
Ordem dos Médicos.

Pugnar pela realização de concursos
de provimento em estabelecimentos
de saúde que apresentem quadros
não preenchidos.

O que vamos combater
O Acordo Colectivo de Trabalho para

os Hospitais que permita a contra-
tação de médicos à revelia de quais-
quer critérios de qualificação técni-
ca, que exclui qualquer tipo de car-
reira médica baseada em competên-
cias técnicoprofissionais, que abra a
porta aos internatos voluntários e
que estimula a indiferenciação pro-
fissional através da criação das figu-
ras do médico iniciado e médico es-
tagiário.

Qualquer tipo de contrato individu-
al de trabalho que ponha em causa a
independência técnica dos médicos
ou o cumprimento das regras
deontológicas da profissão médica.

A defesa da autonomia técnica e ci-
entífica de todos os médicos este-
jam estes abrangidos por contratos
individuais de trabalho, integrados
nas carreiras médicas hospitalares,
de clínica geral/medicina familiar ou
saúde pública ou vinculados a con-
tratos com subsistemas de saúde ou
entidades gestoras de seguros de
saúde.

Fornecer aos médicos instrumentos
formais de comunicação com os do-
entes, ao abrigo do principio do con-
sentimento informado, destinados a
responsabilizar os autores materiais de
quaisquer restrições à prescrição de
meios de diagnóstico ou terapêutica
que impliquem erro ou negligência.

A regulamentação de risco profissi-
onal médico, em colaboração com os
sindicatos médicos, tendo em aten-
ção as crescentes pressões para
privilegiar a quantidade assistencial
em detrimento da qualidade.

A acreditação dos serviços para fins
assistenciais de acordos com critéri-
os elaborados por cada Colégio da
Especialidade.

Estimular os Colégios de Especiali-
dade a elaborar Manuais de Boa Prá-
tica com vista à sua aplicação univer-
sal em todos os sectores de activi-
dade médica.

Defender e Unir
os Médicos

José Pedro Moreira da Silva
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A imposição de medidas que preten-
dam promover a quantidade assis-
tencial em detrimento da qualidade,
sem prejuízo da criação de incenti-
vos à produtividade.

A existência de condições de restri-
ção à liberdade de exercício profis-
sional, em colaboração com os sin-
dicatos médicos.

A criação de mecanismos de pres-
são sobre os médicos que conduzam
a qualquer tipo de discriminação de
doentes.

Quaisquer medidas do Ministério da
Saúde destinadas a introduzir orça-
mentos clínicos ou limites financei-
ros à prescrição médica que não es-
tejam de acordo com o Código
Deontológico dos Médicos.

Disciplina, ética e deonto-
logia

O que vamos fazer ou defender
A publicação da legislação relativa à
definição de acto médico e de recei-
ta médica.

A revisão do Estatuto Disciplinar dos
Médicos de modo a que o poder dis-
ciplinar da Ordem dos Médico seja
extensivo aos serviços públicos de
saúde.

A revisão da Lei Orgânica da Inspec-
ção-geral de Saúde de forma a asse-
gurar a participação de peritos de-
signados pela Ordem dos Médicos
em todas as acções inspectivas da IGS
que digam respeito à acção médica.

A punição dos médicos que violem
o Código Deontológico, designada-
mente aqueles que sejam coniven-
tes com politicas que se traduzam,
por qualquer forma, na discrimina-
ção de doentes no acesso aos servi-
ços de saúde e a meios de diagnósti-
co e terapêutica.

A aplicação do Código Deontológico

dos Médicos que obriga os médicos
Directores Clínicos de todas as ins-
tituições de saúde a comunicar à
Ordem dos Médicos o teor dos con-
tratos individuais de trabalho cele-
brados com médicos, com vista à
avaliação da sua conformidade com
as regras da ética e deontologia mé-
dicas.

A defesa pública dos médicos viti-
mas de noticias difamatórias com o
apoio dos serviços jurídicos da Or-
dem dos Médicos.

O que vamos combater
Combater a legalização ou o reco-
nhecimento de todas as práticas não
cientificamente validadas.

A usurpação de funções e o exercí-
cio ilegal da medicina, por quaisquer
grupos profissionais ligados ou não
ao sector da saúde, recorrendo às
instâncias judiciais, disciplinar ou ad-
ministrativas competentes.

A publicidade enganosa relativa a
actos praticados por não médicos e
relacionados com a saúde e a doen-
ça dos cidadãos, nomeadamente
aquela que é realizada nos órgãos de
comunicação social.

Educação e formação mé-
dica

O que vamos fazer ou defender
A liberdade de formação dos médi-
cos de todas as carreiras, no respei-
to pela livre escolha dos eventos ci-
entíficos a frequentar, cuja frequên-
cia apenas deve depender, salvo situ-
ações excepcionais, do parecer do
respectivo Director de Serviço (ou
equivalente) e da autorização do res-
ponsável máximo da respectiva uni-
dade de saúde.

A consagração da competência da
Ordem dos Médicos na definição da
idoneidade de serviços para formação.

A revisão dos índices salariais em co-

laboração com os sindicatos médicos.

A criação de mecanismos legais que
possam incentivar os médicos inter-
nos à realização de actividades do-
centes nas Faculdades de Medicina
ou de investigação.

A existência de um contrato de for-
mação que garanta a continuidade
formativa dos internos ao longo de
todo o internato, precavendo qual-
quer alteração do estatuto jurídico
das unidades de saúde onde aquele
decorra.

A realização de inquéritos periódicos
aos médicos internos, destinados a
avaliar e a melhorar as condições de
formação estimulando a participação
daqueles no processo de verificação
da idoneidade de serviços.

Manter activa a formação para a or-
ganização de actividades de desen-
volvimento profissional contínuo
com incidência particular nas áreas
científica, de gestão e de formação
de internos.

A uniformização da composição dos
júris de exame final do internato e
dos respectivos métodos de avalia-
ção, segundo critérios de âmbito na-
cional, após audição dos Colégios de
Especialidade e do Conselho Nacio-
nal do Médico Interno, com vista a
permitir a aplicação de métodos
equitativos e justos na avaliação e
classificação dos candidatos.

Critérios objectivos e uniformes que
permitam aos hospitais receberem
internos do ano comum.

A excelente relação institucional
com a Faculdade de Medicina do
Porto, o Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar e a Escola de
Ciências da Saúde da Universidade
do Minho e, neste último caso, a
continuação da participação da Or-
dem dos Médicos na Comissão de
Avaliação Externa da Licenciatura
em Medicina.

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura ao Conselho Regional do Norte
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A colaboração com os Colégios de
Especialidade, com as Faculdades de
Medicina e com as Sociedades Cien-
tíficas com vista à articulação da for-
mação pré e pós-graduada e à melho-
ria das condições de desenvolvimen-
to profissional contínuo.

O que vamos combater
A utilização dos médicos internos
como instrumento de produção sem
respeito pelas condições de forma-
ção a que tem direito.

A criação de internatos voluntários
e de médicos indiferenciados.

A falta de critérios para a nomeação
de orientadores de formação.

Quaisquer medidas destinadas a con-
trolar o livre acesso à formação mé-
dica.

Quaisquer medidas que pretendam
criar «troncos comuns» de ensino
pré-graduado abrangendo a licenci-
atura em Medicina e quaisquer ou-
tras licenciaturas de profissionais não
médicos.

A criação de licenciaturas em Medi-
cina que não corresponda às exigên-
cias de qualificação consideradas ade-
quadas pela Ordem dos Médicos
para o exercício profissional.

Actividade profissional in-
dependente

O que vamos fazer e defender
Que a Ordem dos Médicos assuma,
mediante adesão voluntária dos mé-
dicos, o papel de negociador com
todos os subsistemas prestadores de
cuidados de saúde, designadamente
as entidades seguradoras, de modo
a salvaguardar o cumprimento do
código de nomenclatura e valor re-
lativo dos actos médicos e as regras
da boa prática.

A competência exclusiva da Ordem
dos Médicos, através dos Colégios

de Especialidade, na definição do có-
digo de nomenclatura e valor relati-
vo dos actos médicos.

A revisão urgente do código de no-
menclatura e valor relativo dos ac-
tos médicos de modo a adequá-lo
ao estado da arte.

A generalização de convenções, in-
cluindo a especialidade de Medicina
Geral e Familiar, definindo como úni-
cas condições para a sua celebração
a posse do título de especialista pela
Ordem dos Médicos, salvo as incom-
patibilidades decorrentes de horário
ou de regime de trabalho, e, quando
for caso disso, a existência de condi-
ções técnicas ou tecnológicas, defi-
nidas segundo os critérios dos Co-
légios de Especialidade.

Promover junto dos Colégios de Es-
pecialidade a criação de um manual
de boas práticas.

Política do medicamento

O que vamos fazer ou defender
Pugnar pela alteração do actual mo-
delo de receita médica visando com-
bater a fraude que o mesmo permi-
te, bem como a substituição da pres-
crição médica nas farmácias.

O que vamos combater
Toda e qualquer tentativa do Minis-
tério da Saúde e da Associação Na-
cional de Farmácias visando alargar
ainda mais o processo de alteração
da prescrição médica já existente.

Qualquer sistema de prescrição que
permita o controlo do receituário
médico pela Associação Nacional de
Farmácias em violação das disposi-
ções legais referentes ao registo e
protecção de dados pessoais.

O acordo do Governo com a Asso-
ciação Nacional de Farmácias relati-
vamente ao controlo de doentes di-
abéticos bem como a prática de qual-
quer acto médico nas farmácias.

Organização da Ordem
dos Médicos

Propor a criação de um Gabinete In-
ternacional que coordene a participa-
ção de todos os representantes da
Ordem dos Médicos nas organizações
internacionais onde esta se encontra
representada, designadamente na
UEMS, através dos membros das direc-
ções dos Colégios de Especialidade.

Criar um Programa de Ajuda a Mé-
dicos destinado a auxiliar médicos
com situações de saúde que limitam
ou comprometam a capacidade de
exercício profissional.

Instituir como órgão consultivo do
Conselho Regional e dos Conselhos
Distritais o Conselho Delegados da
Ordem dos Médicos nos Locais de
Trabalho.

Proceder à descentralização adminis-
trativa da SRN da Ordem dos Médi-
cos tendo em conta as disposições
do Estatuto da Ordem dos Médicos.

Alargar a actividade cultural e cien-
tífica da Ordem dos Médicos a to-
dos os Distritos Médicos.

Promover a criação de Sedes Distri-
tais da Ordem dos Médicos nos Dis-
tritos de Bragança e Viana do Caste-
lo de acordo com situação financei-
ra da Secção Regional do Norte.

Desenvolver a cooperação institucio-
nal entre os Órgãos Distritais e Re-
gionais, nomeadamente através par-
ticipação dos Membros Consultivos
dos Conselhos Distritais na activi-
dade do Conselho Regional.

Enviar aos médicos informação ac-
tualizada sobre os aspectos relevan-
tes da actividade dos Corpos Geren-
tes da Ordem dos Médicos.

José Pedro Moreira da Silva
Candidato a Presidente do Conselho

Regional Norte da Ordem dos
Médicos

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura ao Conselho Regional do Norte
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A Ordem viveu assim o seu proces-
so de afirmação, com uma atitude
interventiva, num registo de grande
antagonismo com o poder político,
mas   tornando-se ao mesmo tempo
uma organização respeitada e sem
qualquer dúvida temida.
Foram anos, em que se utilizou uma
metodologia sindical e mesmo de
clivagem ideológica. A forma como
os médicos encaravam o exercício
profissional estava em conflito com
uma visão estatizante e centraliza-
dora do Serviço Nacional de Saúde..

A evolução da nossa organização
social acabou por moderar os com-
portamentos e as posturas. Por um
lado o dogmatismo inicial do Servi-
ço Nacional de Saúde esbateu-se
perante uma sociedade livre e
concorrencial e por outro lado a
Ordem passou a enfrentar outros
desafios, deixando as competências
sindicais para os novos sindicatos
então constituídos,  passando a pri-
vilegiar uma intervenção importan-
te na defesa da qualidade da medici-
na, da qualificação profissional e na
auto-regulação médica. Foi um tem-
po em que assistimos à consagração
das Carreiras Médicas ao desenvol-

A ORDEM E OS MÉDICOS

vimento dos Colégios da Especiali-
dade e ao afirmar da Ordem como
entidade exclusiva para a concessão
de títulos.

Vivemos novamente uma época de
mudança numa sociedade globalizada,
de informação e de diferenciação
tecnológica em que os paradigmas
da profissão se têm vindo a modifi-
car.

As carreiras médicas, até há pouco
tempo defendidas de forma unâni-
me, estão a revelar os primeiros sin-
tomas de uma crise anunciada. A
impugnação constante de concursos
ou a desvalorização da excelência do
desempenho médico para a avalia-
ção devem ser motivo de reflexão
para todos nós.
A carreira de Clínica Geral/Medici-
na Familiar que foi estruturante para
o Sistema de Saúde, debate-se numa
teia burocrática e funcionalizada
numa área em que os incentivos e as
compensações profissionais deveri-
am ser a regra a aplicar.

Esta situação tem permitido manter
uma cultura hospitalocêntrica e tem
travado a valorização do papel dos

médicos de família como porta de
entrada no sistema.

Durante anos a Ordem foi um
interlocutor forte dos Governos e a
única instituição habilitada para dar
pareceres técnicos antes da decisão
politica. No entanto, a exposição
pública de fraquezas internas e as su-
cessivas contradições das suas in-
tervenções minaram a sua credibili-
dade e força negocial, como aconte-
ceu no caso das intervenções des-
locadas e intempestivas do ex-presi-
dente da Secção Regional do Norte,
Dr. Miguel Leão, que hostilizou tudo
e todos, de acordo com o calendá-
rio de uma secreta ambição pessoal.
O triste episódio da bandeira a meia
haste ou o encerramento dos
portões da sede da Ordem dos Mé-
dicos para não receber um Ministro
da Saúde, são sinais de uma interven-
ção desajustada ao prestígio de uma
instituição civilizada e que alberga a
elite da sociedade.

Da mesma forma, a sua oposição à
modernização da organização hos-
pitalar, aos médicos que lideram a
gestão de instituições e a rotulagem
sistemática de outros colegas, são na

Nos últimos 30 anos tem vindo a ser muito dife-

rente a forma como os médicos têm encarado a

sua Ordem. Houve tempos, anos atrás, em que

coexistiu uma Ordem da ética e deontologia e

ao mesmo tempo promovendo funções sindicais,

numa altura em que a doutrina da concentração

destas duas competências fez escola.

Foram estes também tempos de luta contra uma

ideia de colectivização da medicina e pela consa-

gração do Estatuto Médico.

Candidatura ao Conselho Regional do Norte

Luís Monteiro
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prática formas de divisão e tentati-
vas de pôr médicos contra médicos.

A unidade e prestígio do Conselho
Nacional Executivo e da Ordem dos
Médicos, têm vindo também a ser
abalados pela actuação errática e
desagregadora da Secção Regional do
Norte. Não é de admirar, que o po-
der politico se tenha aproveitado de
uma Ordem enfraquecida, onde cu-
riosamente em contraponto ao epi-
sódio da bandeira a meia haste, per-
manece agora um  Norte silencioso,
dócil e cúmplice.

Assistimos a violações constantes da
autonomia técnica dos médicos, por
administrações burocratizadas que
apenas glorificam o reino dos núme-
ros ou a quantidade dos actos reali-
zados. Medidas desajustadas e que
não têm em conta a dignidade e es-
pecificidade do trabalho médico,
como o relógio de ponto electróni-
co, têm surgido sem que a classe, de
forma consistente, tenha mostrado
o seu repúdio. Há alguns anos atrás
teria sido assim?

A Ordem dos Médicos deve refor-
çar a sua capacidade de intervenção,
apelando ao profissionalismo dos
médicos, como via para o exercicío

com qualidade de uma Medicina ao
serviço dos doentes. Não adiar as
medidas que permitam reanimar a
organização do sistema de saúde e
revitalizar tudo o que dignifica as
carreiras médicas é a única forma de
evitar uma morte anunciada de um
Sistema de Saúde que queremos uni-
versal solidário e tendencialmente
gratuito, mas que ao mesmo tempo
permita  a liberdade de escolha do
cidadão.

A Ordem dos Médicos tem que man-
ter um sentido de unidade e posicio-
nar-se com uma postura de indepen-
dência em relação a poderes políti-
cos e económicos. Não pode con-
templar práticas de pequenos inte-
resses e deve ser pelo contrário o
denominador comum dos médicos,
afirmando a defesa intransigente da
sua autonomia técnica, colocando
sempre o doente no centro das suas
preocupações.

A Ordem deve ter um poder de afir-
mação norteado pela postura e
exemplo profissional dos seus diri-
gentes. Estar na Direcção da Ordem
não pode ser a tentativa de realiza-
ção de uma carreira politica mas sim
a representação digna e prestigiada
da classe a que pertencemos.

A minha candidatura apresenta-se
com a ideia simples de querer servir,
depois de constatar que o caminho
que se estava a percorrer era inade-
quado aos propósitos da Ordem dos
Médicos.

Apresento uma equipa nova para os
médicos do Norte com o intuito de
unir os colegas e dignificar a profis-
são.

Os médicos vivem tempos de insta-
bilidade profissional e todos reco-
nhecemos as actuais condições pre-
cárias do trabalho médico e a per-
petuação de situações de remune-
rações injustas. É minha convicção
que a Ordem deve apoiar as iniciati-
vas dos sindicatos que levem a uma
melhoria das condições de vida dos
médicos Este é um ponto que tam-
bém não devemos esquecer.

E a Ordem dos Médicos tem que ser
capaz de assegurar a todos os por-
tugueses, a garantia de qualidade téc-
nica e humana dos seus médicos, e
reafirmar que estes, pela sua consci-
ência social, postura pessoal e pro-
fissional serão  sempre uma referên-
cia.

Luís Monteiro

Candidatura ao Conselho Regional do Norte
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Caros colegas,

Alguns de vocês receberam uma car-
ta minha, agressiva, formal, determi-
nando a abertura de um processo
disciplinar por força do art.º 6.º do
Estatuto Disciplinar dos Médicos.
O Estatuto da Ordem dos Médicos
aprovado pelo decreto-lei n.º 282/
77 de 5 de Julho estabeleceu em li-
nhas gerais as competências dos ór-
gãos disciplinares, o elenco das san-
ções e a possibilidade de recurso
contencioso das decisões do Con-
selho Nacional de Disciplina.
Posteriormente, o Estatuto Discipli-
nar dos Médicos, Decreto-Lei n.º
217/94 de 20 Agosto releva as nor-
mas que respeitam ao âmbito e exer-
cício da competência disciplinar, à
matéria de prescrição, à tipificação
dos factos a que são aplicáveis as
penas (advertência, censura, suspen-
são e expulsão), ao agravamento es-
pecial das infracções disciplinares
nomeadamente pelo conceito de
reincidência, mas também as garan-
tias de defesa e possibilidade de re-
presentação do médico enquanto
arguido.
Ora, o art.º 6.º do Estatuto Discipli-
nar refere que o procedimento dis-
ciplinar é instaurado com base em
participação dirigida à Ordem dos

Médicos por qualquer pessoa ou
entidade devidamente identificada,
que tenha conhecimento de facto
susceptível de ser considerado uma
infracção disciplinar.
Nós transformámos a Medicina numa
arte, que transmite a nossa maneira
de ser e de saber, mas na rede cada
vez mais complexa da especialização
e de uso de tecnologia, a medicina
pratica-se com regras, com linhas de
orientação, códigos e leis que têm
que ser cumpridas.
O erro médico acontece.
Acontece por cansaço, por optimis-
mo, excesso de confiança, falta de
atenção, hesitação ou incertezas de
momento.
Quando acontece, dizem que somos
negligentes, incompetentes e sem
ética.
Somos envergonhados e criticados
na praça pública, às vezes acusados
na comunicação social.
Temos que aprender a evitar e apren-
der a enfrentar o erro médico.
A Ordem dos Médicos pelo seu
Conselho Disciplinar garante uma
observação independente e secreta
dos factos do processo.
É esmagador ser advertido ou cen-
surado pelos nossos pares. É difícil
aceitar uma suspensão por violação
dos deveres consagrados na lei ou

código deontológico que visam a
protecção da vida, da saúde e do bem
estar ou dignidade das pessoas.
Mas é por este mecanismo interno
que a Ordem dos Médicos cumpre
uma das suas finalidades essenciais
descrita no seu estatuto, art.º 6.º a)
– defender a ética, a deontologia e a
qualificação profissional médica, a fim
de assegurar e fazer respeitar o di-
reito dos utentes a uma medicina
qualificada.
E a meu ver, esta avaliação de quali-
dade, só pode ser feita pelos pares,
preservando a autonomia e a liber-
dade dos médicos.
Por considerar fundamentais estes
nossos direitos, apelo à vossa parti-
cipação nos órgãos que nos repre-
sentam.

Façam-se ouvir! Venham votar nas
eleições de 12/12/2007.

Ana Aroso

PS – Um agradecimento e elogio à
competência e profissionalismo da
equipa do Conselho Disciplinar que
integrando escolas médicas, especi-
alizações e personalidades tão diver-
sas soube harmoniosamente resol-
ver os delicados problemas que se
nos depararam neste triénio.

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura ao Conselho Regional do Norte

Carta aos médicos do Norte

Envie-nos os seus artigos
Para que a revista da Ordem dos Médicos possa ser sempre o espelho da
opinião dos profissionais de todo o país, agradecemos a colaboração de
todos os médicos que desejem partilhar as suas opiniões, experiências ou
ideias com os colegas, através do envio de artigos para publicação na
Revista da Ordem dos Médicos. Os artigos devem ser acompanhados de
uma fotografia do autor (tipo passe) e poderão ser enviados para os con-
tactos que se encontram na ficha técnica (morada da redação e/ou res-
pectivo e-mail).
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Candidatura ao Conselho Regional do Centro

Os médicos não estão, não estive-
ram e nunca poderão estar em con-
flito com os interesses da população,
como alguns querem fazer crer, mas
temos a obrigação de defender-nos da
demagogia e crescente afrontamento
por parte de sectores da sociedade que
na última década, tentaram e em par-
te conseguiram minar a nossa relação
com a população, ao mesmo tempo que
penetravam ferozmente em áreas mé-
dicas, sem que a Ordem, Sindicatos ou
qualquer outra força de associativismo
médico conseguisse travar essas mu-
danças ou sequer alertar em devido
tempo o poder politico, fazendo sem-
pre crer a estes e àqueles que tudo era
a bem da sociedade. Foi assim que de
modo sucessivo, vimos intrometerem-se
na prescrição médica, nas competênci-
as médicas, nas carreiras médicas, en-
fim em tudo o que se mostrasse uma
área interessante de negócio, esquecen-
do sempre a população em primeiro
lugar, os interesses do país em segundo
e por arrastamento o prestigio e a dig-
nidade do «Ser Médico».

Programa/Manifesto

MAIS ORDEM,
MELHORES MÉDICOS

O que nos une é uma

profunda preocupação

pelas crescentes dificul-

dades que são impostas

à actividade médica e o

delapidar constante da

credibilidade e prestí-

gio da nossa profissão

perante a sociedade.

Vimos ainda com especial esperança
as promessas que em sucessivas elei-
ções, colegas e políticos nos passa-
ram, sem que após as mesmas, sen-
tíssemos no dia a dia qualquer coisa
que tenha sido feita.
Não precisamos de citar exemplos
em concreto, pois todos sentimos e
vivemos com o passar dos anos, a
arrogância com que somos muitas
vezes tratados, a falsa continência por
quem todos os dias nos trai e subs-
titui, o desprezo com que somos
noticia sempre que um de nós falha.
Nunca sentimos da parte dos nos-
sos dirigentes a firmeza e a determi-
nação que infelizmente vemos nou-
tras classes profissionais. Assim é
quase diário a tentativa (muitas ve-
zes conseguida) do enxovalhamento
da classe médica. Basta que de modo
incógnito entremos numa farmácia,
escutemos os nossos colaboradores
ou simplesmente ouçamos os nos-
sos (dos outros) doentes.
A tudo isto importa dizer «Basta». É
sempre fácil dizer que esta é a opor-

tunidade de mudar, que Nós vamos
fazer melhor (ainda há 3 anos ouvi-
mos isto), Não acreditem. Acreditem
sim que somos um grupo (que al-
guns duvidam que pudesse ser coe-
so, tal a disparidade de pensamentos
e opções) que está disposto a ir até
às últimas consequências na defesa
dos interesses dos médicos, pois
estamos também, seguramente a
defender os interesses da população,
da sua saúde e da economia do país.
É por isso urgente e imperioso agir
e inovar para:

– Renovar e creditar de novo a or-
dem reconciliando-a com os mé-
dicos e projectando-a na socie-
dade civil (a ordem é detentora de
um mandato do estado para o bem
público mas não é um sócio do
ministério da saúde).
– Garantir a qualidade dos cui-
dados de saúde, defendendo os
mais elevados valores éticos e
deontológicos e elevando o pres-
tígio dos médicos e  recolocá-lo
no lugar que já nos pertenceu  na
sociedade.

Ninguém tem dúvidas que a Ordem
dos Médicos deve, necessariamente,
afirmar-se como o garante da práti-
ca de uma Medicina qualificada, sob
os pontos de vista ético e técnico-
científico. Ninguém duvida que para
isso é preciso que a Ordem congrege
todos os médicos na realização de
uma Medicina moderna, centrada no
doente e apostada em proporcionar
a toda a população os melhores cui-
dados de saúde (nas vertentes pre-
ventiva, curativa e paliativa), que
queremos e manifestamente nos
propomos (re)organizar.) Esse es-
forço de voltar a fazer acreditar os
médicos na sua Ordem está por fazer,
tem vindo ano após ano a diminuir e o

Carlos Maia Teixeira
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evidente afastamento dos médicos da
sua Ordem tem a sua tradução máxi-
ma no período eleitoral. Verdadeiramen-
te poucos se importam com as eleições
e o poder político sabe ler nas mesmas
o poder negocial dos dirigentes que de
3 em 3 anos lhe entram pela porta.
Também aqui precisamos de uma mu-
dança. Votem ou não em Nós, mas ve-
nham votar, só assim podemos e te-
mos força para ser ouvidos.
Claro que a Ordem dos Médicos deve
reforçar a sua intervenção, de forma
permanente e sem alinhamentos
político-partidários, garantindo o ri-
gor científico, a qualidade da forma-
ção médica, a melhoria contínua dos
cuidados de saúde prestados e pug-
nando pelo aperfeiçoamento das di-
ferentes organizações de exercício
profissional.
Deve também ser obrigatoriamente
o garante da diferenciação técnico-
profissional assente naquilo que é o
pilar fundamental da intervenção do
médico – O ACTO MÉDICO. E este
é sem dúvida o nosso maior calcanhar
de Aquiles, porque não existe e com isso
permite que toda a gente pense que
pode ser ou executar os actos próprios
de um médico. Até um bem conhecido
Presidente da República (tido por uma
pessoa sensata e de princípios), nos
vetou o acto médico, indo depois a cor-
rer para o H. de Sta Marta quando dos
médicos necessitou. Sem ressentimen-
tos mas com amargura, perguntamos.
Como é possível um País Europeu no
Século XXI, não ter a definição e res-
pectiva legislação do ACTO MÈDICO.
Bem que trocávamos uns dias de féri-
as ou um pouco de salário por esse
tão importante documento que nunca
soubemos negociar.
Será que vai ser preciso o exemplo
dos colegas Belgas no passado e dos
Alemães no presente que tiveram de
mostrar ao poder a força de «Ser
Médico».
É público que a actividade legislativa
do Ministério da Saúde, a pretexto
de reformar o Serviço Nacional de
Saúde, originou profundas modifica-
ções, quer da gestão hospitalar, quer
do regime jurídico dos hospitais e

centros de saúde, não se tendo mos-
trado capaz de melhorar a eficácia e,
sobretudo, a eficiência do SNS.
Cada vez mais as deficientes condi-
ções de trabalho em que os médi-
cos realizam a sua actividade condi-
cionam o erro e a insatisfação pro-
fissional. A quem compete senão à
Ordem, junto das autoridades com-
petentes, ser a voz activa e actuante
na promoção e garantia da melhoria
dessas condições.
Temos de congregar os médicos à volta
da Ordem, fazendo dela, uma Insti-
tuição em que cada um de nós se
reveja e sinta orgulho por a ela per-
tencer (que a uma só voz saiba trans-
mitir o sentir e os desejos de to-
dos).
Assumiremos pois, como nossa, a
missão de defender os médicos e os
seus interesses bem como uma pres-
tação de cuidados de saúde de quali-
dade, com base num Sistema em
constante aperfeiçoamento e moder-
nização, que enalteça a dignidade e o
exercício do acto médico (quer a
nível público, quer convencionado ou
privado).
Assumimos por isso como objecti-
vos prioritários para o mandato os
seguintes pontos (sem deixarmos de
subscrever todos os outros que forem
ditos por outras listas mas que nos
parecem de somenos importância face
à gravidade dos problemas com que a
classe no momento se debate):

1. Cumprir e fazer cumprir os Esta-
tutos da Ordem dos Médicos, com
especial incidência no artigo 6º em
que se afirmam as suas finalidades
essenciais;
2. Defender a necessidade de uma
qualificação profissional médica, para
a prática de todo e qualquer acto
médico, a fim de assegurar o direito
dos utentes a uma medicina qualifi-
cada (sem subterfúgios linguísticos
ou de ocasião, ser médico e praticar
um acto médico implica ter andado
numa Faculdade de Medicina e estar
inscrito na Ordem dos Médicos;
3. Promover o desenvolvimento da
cultura médica intra e inter pares;

4. Não admitir que qualquer outra En-
tidade dê sem sermos consultados um
parecer sobre assuntos relacionados
com o ensino pós graduado, com o
exercício da medicina e com a orga-
nização dos serviços que se ocupem
da saúde;
5. Colocar os Colégios de Especiali-
dade no Centro das decisões, como
os verdadeiros guardiães da qualida-
de técnico-científica na Ordem dos
Médicos;
6. Reforçar sempre o papel inter-
ventivo da Ordem dos Médicos e da
Secção Regional do Centro em par-
ticular nas discussões e negociações
com as diversas entidades oficiais e
associativas, sem esquecer a defesa
intransigente dos interesses dos
médicos, não permitindo seja a quem
for «beliscaduras» que se vieram a
revelar «dentadas». O lema será sem-
pre, «Se não concordam connosco,
caminhem sozinhos». No final se
verá.
7. Procurar reformular a legislação
no que concerne à inscrição na Or-
dem dos Médicos. Preocupa-nos a
qualidade da formação feita fora de
Portugal e receamos a curto prazo
uma baixa da qualidade técnico ci-
entífica do acto médico bem como
a banalização da profissão, que já
hoje a espaços se vai verificando no
País.
8. Criar consensos com todas as es-
truturas médicas com vista à promul-
gação e ultimação do novo Decreto
Lei das Carreiras Médicas que contem-
ple a progressão de modo vertical e
horizontal em qualquer serviço públi-
co ou privado com creditação e Titu-
lação Única pela Ordem em provas
públicas, assumindo a Ordem, atra-
vés dos seus órgãos próprios, um
papel primordial na reformulação
das carreiras médicas e na conces-
são de graus e diferenciações técni-
co/profissionais;
9. Detectamos ainda problemas, que
nos propomos resolver a curto pra-
zo como:

– Não existir o levantamento e
avaliação das reais necessidades
de médicos no País, como supor-
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te para a adequação do número
de vagas de ingresso nas Facul-
dades de Medicina e nas diversas
Especialidades.
– A Ordem não participar no pla-
no de abertura de vagas para o
Internato Médico na Região Cen-
tro (o que entronca no ponto
anterior e deve ser feito em fun-
ção do levantamento efectuado);
– Os internos não participarem
nas atribuições de idoneidades
formativas, bem como na avalia-
ção contínua do processo for-
mativo;
– Não permitir que todo e qual-
quer contrato individual de tra-
balho não possa, ainda que
veladamente, condicionar a auto-
nomia profissional do médico;
– Promover o desenvolvimento
profissional contínuo na área da
formação médica;
– Não permitir que haja outras
entidades com capacidade de cre-
ditar, devendo ser a Ordem a
única entidade acreditadora em
acções de formação médica;
– Alterar o projecto de lei que

permite que a Direcção Executi-
va doas Agrupamentos de Cen-
tros de Saúde seja um Não Mé-
dico e do mesmo modo não per-
mitir que haja interferência ou
tentativas na autonomia da Di-
recção Clínica nos Centros de
Saúde.
– Continuar a reforçar a auto-
nomia técnica dos médicos de fa-
mília e o esforço da reforma atra-
vés das USF, relembrando contu-
do à tutela que há Centros de
Saúde que trabalham com quali-
dade e com parâmetros de efici-
ência e que não foram contem-
plados na reforma;
– Apoiar a formação médica na
área da gestão de unidades hos-
pitalares ou em cuidados primá-
rios, sendo inequívoco que é mais
fácil formar médicos em gestão
do que gestores em médicos;
– Actualizar a legislação da car-
reira médica de Saúde Pública.
– Activar e manter vivo o pro-
jecto de Fundo de Solidariedade,
para proporcionar apoio adequa-
do aos colegas mais necessitados

Órgãos Dirigentes

Mesa da Assembleia Regional
• Presidente: Prof. Dr. António Abel

Garcia Meliço Silvestre (Prof. Dr.
Meliço Silvestre) Infecciologia HUC

• Vice-Presidente: Prof. Dra. Maria
Margarida De Oliveira Figuei-
redo Dias (Prof. Dra. Margarida
Figueiredo Dias) Ginecologia HUC

• 1º Secretário: Dr. José Mendes
Barros (Dr. José Barros) Centro de
Paralisia Cerebral

• 2º Secretária: Dra. Ana Margari-
da Lopes Soares (Dra. Ana Soa-
res) CS Lousã

e suas famílias, potencializando as
perspectivas de ajuda e os mo-
delos já em vigor na Ordem dos
Médicos;
– Estabelecer protocolos estru-
turados com IPSS de reconheci-
da qualidade nos serviços pres-
tados, como forma de prevenir
eventuais necessidades para mé-
dicos idosos e seus cônjuges. Não
são viáveis projectos exclusivos
para os Médicos e temos exem-
plo dos Colegas Advogados na
Região Centro;
– Reformular e incentivar o Pro-
grama de Ajuda Integral ao Mé-
dico (PAIM – programa de apoio
aos médicos doentes).
– Voltar a dar vida ao Clube Mé-
dico, com a promoção de inicia-
tivas regulares de carácter cien-
tífica e cultural, em colaboração
com os diversos Concelhos Dis-
tritais, reforçando a relação exis-
tente entre a Ordem dos Médi-
cos e a sociedade civil.

Contamos contigo, dando-te a cer-
teza que podes contar connosco.

Candidatura à Secção Regional do Centro

«MAIS ORDEM – MELHORES MÉDICOSMAIS ORDEM – MELHORES MÉDICOSMAIS ORDEM – MELHORES MÉDICOSMAIS ORDEM – MELHORES MÉDICOSMAIS ORDEM – MELHORES MÉDICOS»
Mandatário Nacional – Dr. João Pena

Conselho Regional
• Dr. Carlos Alberto Maia Mar-

ques Teixeira (Dr. Carlos Maia
Teixeira) CS Arganil

• Dr. Francisco Agostinho Rolo
Marques De Oliveira (Dr. Fran-
cisco Rolo) Urologia HUC

• Dr. Frederico Fernando Montei-
ro Marques Valido (Dr. Frederico
Valido) Patologia Clínica IPO

• Dr. Jorge Humberto Moura Pin-
to Tomaz (Dr. Jorge Tomaz) Imuno-
hemoterapia HUC

• Prof. Dr. José Guilherme Lopes
Rodrigues Tralhão (Prof. Dr. Gui-
lherme Tralhão) Cirurgia HUC

• Dr. Luís António Pimenta Trindade
(Dr. Luís Trindade) Infecciologia CHC

• Dra. Rosa Maria Crespo Rama-
lho Alves (Dra. Rosa Ramalho)
Neonatologia HUC

• Dra. Paula Cristina Silva Dias
Sanches Pinto Alves (Dra. Paula
Alves) Radioterapia IPO

• Dra. Maria Graça Vaz De Car-
valho Ribeiro (Dra. Graça Ribei-
ro) Patologia Clínica HUC

• Dr. António Manuel Silva Mar-
ques (Dr. Silva Marques) Psiquia-
tria INML

• Dr. Cesário Ilídio Andrade Silva (Dr.
Cesário Andrade Silva) CS Anadia

ESPECIAL ELEIÇÕES
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Conselho Fiscal Regional
• Presidente: Dr. Mário Alberto

Domingos Campos (Dr. Mário
Campos) Nefrologia HUC

• Vogal: Dr. José António Alves
Moura Pereira (Dr. Moura Perei-
ra) Oftalmologia HUC

• Vogal: Dra. Olga Maria Ribeiro
Louro Pedroso (Dra. Olga Pedro-
so) Estomatologia

Conselho Disciplinar Regional
• Presidente: Dr. Alberto Ferreira

Seabra (Dr. Alberto Seabra) Cirur-
gia Figueira da Foz

• Vogal: Dr. António Camilo De
Caldas Pires Pereira Leite (Dr.
Camilo Leite) Pneumologia HUC

• Vogal: Dr. António Augusto
Almeida Vieira (Dr. António Vieira)
Infecciologia CHC

• Vogal: Dra. Maria Teresa Correia
Cordeiro Pereira Tomé (Dra.
Maria Teresa Tomé) CS Celas

• Vogal: Dr. Rui Batista Hospital Pe-
diátrico Coimbra

Mesa da Assembleia Distrital de
Coimbra

• Presidente: Dr. José Manuel Aze-
nha Tereso (Dr. José Tereso) Saú-
de Pública

• Vice-Presidente: Dr. José Emílio

Vieira De Campos Coroa (Dr.
Campos Coroa) Oftalmologia

• 1º Secretário: Dr. António José
Ribeiro Alegre (Dr. António Ale-
gre) CS Eiras

•  2º Secretário: Dr. Rui Artur No-
gueira (Dr. Rui Nogueira) USF Bri-
osa

Conselho Distrital de Coimbra
• Presidente: Dra. Maria Teresa

Matos Pereira Sousa Fernandes
(Dra. Teresa Sousa Fernandes)
Obstetrícia HUC

• Vice-Presidente: Dr. José Maga-
lhães Freitas (Dr. José Freitas)
Anestesiologia HUC

• Vogal: Dra. Maria Hermínia
Simões – CS São Martinho do
Bispo

• Vogal: Dr. Luís Santos Silva Otor-
rinolaringologia CHC

• Vogal: Dra. Aida Maria Nunes
Sousa Palmeiro (Dra. Aida
Palmeiro) Hematologia Clinica

Conselho Consultivo do Distri-
to Médico de Coimbra

• Prof. Dr. Américo Manuel Da
Costa Figueiredo (Prof. Dr.
Américo Figueiredo) Dermatologia
HUC

• Dr. Carlos Aragão Pereira de

Athayde (Dr. Carlos Athayde)  Me-
dicina Interna CHC

• Dr. Jorge Manuel Costa Lains (Dr.
Jorge Lains) Medicina Física e Re-
abilitação HUC

• Dr. Mário Mário Manuel Cha-
ves Loureiro (Dr. Mário Lourei-
ro) Pneumologia HUC

• Dra. Andrea Cristina Cruz Almei-
da Sousa Gomes (Dra. Andrea Go-
mes) Ginecologia Obstetrícia HUC

• Dr. Tiago Miguel Soares Carreiro
(Dr. Tiago Carreiro) Anestesiologia
HUC

• Dr. José Manuel Silva Ramos
Rodrigues (Dr. Ramos Rodrigues)
Gastroenterologia

• Dr. António Neves Vicente Or-
topedia CHC

• Dra. Luísa Ribeiro Oftalmologia
IBILI

• Dr. César Fernandes CS Miranda
do Corvo

• Dr. Carlos Sérgio CS Mira
• Dr. Manuel Lencastre de Cam-

pos (Dr. Manuel Campos) CS Oli-
veira do Hospital

• Dr. António Manuel Costa Go-
mes Silva (Dr. António Gomes) CS
Figueira da Foz

• Dr. José Domingos Ascensão Ca-
beças (Dr. José Cabeças) Medi-
cina Geral e Familiar
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Por isso mesmo, apesar de já termos
divulgado o projecto da Aldeia do
Médico do Centro no Boletim da
SRC-OM, e porque se trata de um
projecto de âmbito nacional e o mais
ambicioso e polivalente projecto de
sempre da Ordem dos Médicos,
mesmo a nível nacional, decidimos
proceder à sua publicitação na ROM.

PROJECTO «ALDEIA DO MÉDICO»
SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO DA ORDEM
DOS MÉDICOS (SRC-OM)

A existência de um Boletim de cada Secção Regional pode levar a que

alguns Colegas julguem que, nas outras Secções, porque não recebem os

respectivos boletins, não se passa rigorosamente nada. Para cúmulo, infe-

lizmente e com enorme perplexidade, verificámos que alguns colegas com

responsabilidades na Ordem procuram denegrir e minimizar o imenso tra-

balho desenvolvido nas Secções Regionais a que não pertencem!

A Casa do Médico da SRC-OM era
um sonho antigo. Muitos o prome-
teram, mas só o dinamismo da actu-
al equipa da SRC-OM e a dedicação
do Colega José Mário Martins per-
mitiram, finalmente, começar a
concretizá-lo! Uma das grandes difi-
culdades residia (e reside) no facto
de estarem inscritos na SRC apenas
cerca de 16% dos Médicos activos a
nível nacional, o que significa que os
recursos económicos não abundam.
Sem dúvida alguma, é necessário de-
finir um critério de maior justiça e
solidariedade entre as Secções, intro-
duzindo um factor de correcção na
distribuição das quotas, que não pode
depender exclusivamente do núme-
ro de inscritos em cada Secção.
Não obstante, depois das contas
muito bem feitas, o Conselho Regio-
nal do Centro decidiu avançar com
um projecto inovador, ambicioso e
virado para o futuro que, pela sua
abrangência, se intitulou de Aldeia do
Médico, uma das razões pelas quais
nos recandidatamos, a fim de garan-
tir a sua continuidade.

É intenção da SRC-OM deslocar a sua
sede da actual localização para outra
onde se integre num complexo mais
vasto, com amplo estacionamento e
que englobe uma área dedicada à for-
mação contínua dos Médicos, uma
componente lúdica e cultural e uma
vertente de apoio social.
O objectivo principal ao realizar a
Caso do Médico é o de criar um es-
paço vivo, onde se possam reunir, e
sentir bem, Médicos, seus familiares
e amigos, independentemente da sua
idade, sexo, raça ou confissão religi-
osa. Para isso, mais do que providen-
ciar uma habitação, pretender-se-á
criar, para cada um, a sua CASA.

ESTADO ACTUAL DO PRO-
JECTO

Adquiriu-se de um terreno com cer-
ca de 110 000 metros quadrados,
localizado ao fundo da recta da
Adémia (Coimbra), ainda na fregue-
sia de Trouxemil, e conhecido por
Quinta do Couto e terrenos anexos,
que incorpora a chaminé de uma

A lista liderada por José Manuel Silva, que se recandidata à presidência do

Conselho Regional do Centro, optou por usar o espaço que a ROM lhe

concedeu com a apresentação do projecto «Aldeia do Médico».

José
Manuel
Silva
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antiga cerâmica, que naturalmente se
preservará e esperamos ver coloni-
zada por cegonhas.
Localiza-se na encosta virada à cida-
de de Coimbra, com orientação Sul
– Nascente, confinando com a es-
trada nacional 111, a 10 minutos do
centro da cidade e dotado de boas
ligações aos sítios «chave», como, por
exemplo, a portagem da A1 –
Coimbra Norte (a 2 Km), Estação
da CP,  HUC e Hospital dos Covões
(CHC), Universidade, Choupal, etc.
A paisagem, a perder de vista, é des-
lumbrante e a exposição solar exce-
lente.

VALÊNCIAS PREVISTAS

Caso a actual equipa, agora sob o
lema, «Manter o Rumo, Manter a Di-
ferença», depois de há três anos nos
termos candidatado «Por uma Or-
dem dos Médicos muito Diferente»
(desígnio que os mais atentos sabem
que cumprimos), vença as próximas
eleições, desenvolveremos as seguin-
tes intervenções:

• Recuperação, se tecnicamente pos-
sível (dado o estado de degradação
a que chegou), da casa da Quinta e
dependências, perfazendo uma área
total de 1340 metros quadrados, para
aí instalar os serviços administrati-
vos, que, presentemente, ocupam as
instalações da sede actual (que tem
uma área disponível muito menor e
sem possibilidades de expansão).
• Construção de um Auditório Mul-
tiusos/Centro de Congressos, bem
como as necessárias zonas de apoio,
com uma área calculada em 4 500
metros quadrados, destinado à for-
mação contínua da classe médica,
bem como à realização de eventos
sociais e culturais. Terá todas as con-
dições para receber eventos até 1500
pessoas. Será composto por uma
ampla área de exposições e múlti-
plas salas, de diferentes tamanhos e
com divisórias amovíveis. Deverá
poder receber pelo menos dois con-
gressos de menores dimensões em
simultâneo.

• Construção de dois edifícios, com
áreas aproximadas de 4500 e 3700
metros quadrados, destinados a aco-
lher médicos e seus familiares pró-
ximos, independentemente do seu
grau de dependência física.
• Museu do Médico, em várias sec-
ções temáticas, com 1000 metros qua-
drados. Pretende-se um museu vivo,
interactivo, que conte a história do
Médico, da Medicina e do Doente.
• Espaço infantil, ligado à temática da
medicina, da doença e da promoção
de estilos de vida saudáveis, orienta-
do para visitas de escolas e festas de
aniversário.
• Restaurante panorâmico e mira-
douro, com cerca de 300 metros
quadrados.
• Prevê-se uma área total a edificar
de novo de cerca de cerca 13 500
metros quadrados, a que haverá a
acrescentar as áreas de circulação, sa-
ídas de emergência, etc. Estão ainda
contempladas áreas adicionais destina-
das a estacionamento em dupla cave.
• Execução de um anfiteatro «roma-
no», para espectáculos ao ar livre.
• Piscina ao ar livre (com possibilida-
de de cobertura amovível)
• SPA
• Zona mista de jogos (campos de
ténis e campo multiusos de futebol
de cinco, etc.) e respectivos apoios.
• Manutenção de uma zona de mata
mediterrânica, com a criação de
ciclovia, zonas de passeios pedonais,
circuito de manutenção, recantos
acolhedores, etc.

ETAPAS FUTURAS

1ª FASE:
• Limpar a mata.
• Lançar um concurso internacional
de arquitectura no início de 2008
para a globalidade do projecto.
• Recuperar alguns aspectos interes-
santes ligados à história da Quinta
(muros e portões, gerador eólico,
poços e fontes…).
• Realizar uma maquete 3 D do pro-
jecto (administrativo, científico, lazer,
cultural e social).
• Abrir consulta e subscrição (legal-

mente contratualizada) de espaços
à classe médica e, se necessário, pro-
curar apoios externos (financiadores
institucionais, i.e., indústria, fabrican-
tes de material médico, mecenas…).
Será vendido o usufruto dos espa-
ços, com garantia de recompra aos
herdeiros por um factor de valori-
zação a definir (apenas os descen-
dentes médicos poderão herdar os
espaços); a compra do usufruto do
espaço por parte de um médico ga-
rantirá a sua disponibilidade futura.
Esta é a sua função primeira e prin-
cipal. Atendendo a que se trata de
um projecto vivo, dinâmico e multi-
facetado, outras formas de utilização
e rentabilização dos espaços pode-
rão vir a ser considerados, depen-
dendo de regulamentos específicos
futuros.
2ª FASE:
• Expor a maquete no site da OM.
• Reabilitar o núcleo habitacional
principal, casas de apoio, adegas e
telheiros.
• Fazer parque de estacionamento
para 200 automóveis.
• Vigilância electrónica.
• Mudar a sede administrativa.
• Iniciar a comercialização de even-
tos (casamentos, baptizados, reuni-
ões de curso, fins de semana….)
• Promoção, construção e venda da
parte de apoio científico e social.

ZONA RESIDENCIAL

Prevê-se, como regra geral, a exis-
tência de:
• Quartos e suites, para uso inde-
pendente, de elevado standard de
qualidade, dotados, entre outros, de
sanitários privativos, mobiliário
ergonómico, ar condicionado, TV
multicanais, música ambiente, esto-
res eléctricos, ligação a internet…
• 1 lugar de estacionamento cober-
to por cada quarto ou suite
• Salas de estar, salas de jogos, quios-
que, piscina coberta e aquecida, gi-
násio, biblioteca/videoteca.
• Capela Ecuménica
• Segurança 24 horas
• Alarme contra incêndio e intrusão
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• Assistência médica e de enfermagem
• Limpeza diária do apartamento e
mudança bissemanal da roupa de
cama e banho.
• Manutenção do equipamento e re-
parações
• Possibilidade de organização e even-
tos, utilizando as facilidades do em-
preendimento, mediante marcação
prévia.

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura ao Conselho Regional do Centro

EDIFÍCIO 1
AUDITÓRIO/SALAS DE REUNIÃO
50 SUITES SÉNIORES
5 SUITES PREMIUM
15 QUARTOS SINGLE
15 QUARTOS DUPLOS
SALA DE REFEIÇÕES
INST SANITÁRIAS
COZINHA / COPA
ZONA DE LAZER (sala estar; sala jogos)
ESTACIONAMENTOS COBERTOS (2ª CAVE)

• Serviço de apoio às actividades bá-
sicas da vida diária (levantar/deitar,
vestir e calçar, banho, jornal do dia à
porta…) a pessoas que não estejam
completamente dependentes.
• Serviço de cafetaria e restaurante
• Possibilidade de catering na habi-
tação
• Fisioterapia e reabilitação
• Massagens, serviço de spa, cabelei-

reiro, manicure /pedicure/esteticista
• Aluguer de viaturas com/sem con-
dutor (sujeito a marcação prévia e a
disponibilidade)
• Apoio personalizado para des-
locações (sujeito a disponibilidades)

Conselho Regional do Centro da
Ordem dos Médicos, Lista «Manter

o Rumo, Manter a Diferença»

EDIFÍCIO 2
RESIDÊNCIA DE ACAMADOS (seis)
RESIDÊNCIA SOCIAL (6 quartos single)
CENTRO SOCIAL DE DIA (20 utentes)
25 QUARTOS DUPLOS
25 QUARTOS SINGLE
ZONA SOCIAL
(salas; biblioteca; museu; local de culto)
GINÁSIO
SPA (Piscina interior; sauna, fisioterapia)
SALA REFEIÇÕES
ZONA DE CUIDADOS MÉDICOS
ESTACIONAMENTOS COBERTOS (2ª CAVE)

área (m2)
100

2500
325
270
390
250
25

135
120

1250

área (m²)
30
90

120
650
450

1000

75
700
100
120

1250

PREVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PRINCIPAIS ESPAÇOS NAS EDIFICAÇÕES
DA CASA DO MÉDICO:
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Pois bem:

Candidatamo-nos na profunda
convicção que o estado a que che-
gou a Saúde em geral e, os médi-
cos em particular, dificilmente po-
derá ser pior. É, pois, no dever cí-
vico e no dever como Médicos, que
sentimos a necessidade de dizer
BASTA.

Como muito bem diz o candidato a
Bastonário que apoiamos, Dr. Miguel
Leão, «para melhor está bem, está bem,
para pior já basta assim».

Com o actual bastonário e com a
actual equipa do Conselho Regional
Sul, já todos sabemos o que esperar:
NADA.

Candidatura de Carvalho Rodrigues

«Unir e defender
os médicos»

A primeira pergunta que, certamente, os Médicos gostarão de ver respon-

dida, é qual a razão pela qual nos candidatamos e o porquê do lema «Unir

e Defender os Médicos».

É, pois, altura de dar oportunidade
a outros.

Por um lado a alternativa é saudável
e desejável, e por outro a aposta
numa equipa coesa, unida em torno
de um Ideal comum, falando a uma
só voz e com uma inequívoca identi-
ficação ao candidato a Bastonário, Dr.
Miguel Leão, é o sinal de que a classe
ainda acredita que é possível recu-
perar o tempo perdido e o prestígio
degradado.

Quero, queremos, deixar bem claro, que
nada nos move contra a actual equi-
pa dirigente e, estamos certos, que
de si deram o seu melhor. Apenas e
só, não foram capazes de dar aos
Médicos aquilo que, legitimamente,
estes aspiravam no momento em que
depositaram neles a sua confiança.

Quero, queremos, deixar bem claro, que
não estamos dispostos, e mais, que
connosco não contarão para uma
campanha de agressões, de «truques»
ou denúncias com fins eleitorais.

A lisura e o respeito que todos nos
merecem, será sempre a nossa pos-
tura.

Se por ventura, alguém quiser enve-
redar por tais ínvios caminhos, de nós
terá, como resposta, um silêncio en-
surdecedor.

Então e porquê, «Unir e Defender os
Médicos»?

Dir-se-á, que, provavelmente, outros
o dirão. Admito!

Mas pergunto: Mas foi isso que fize-
ram? Cada um que em sua consci-
ência dê a resposta.

Por mim, por nós, apenas nos compro-
metemos a honrar o nosso lema .

Se, porventura, de tal não formos
capazes, então que, no final do man-
dato que agora pedimos que nos seja
legitimado pelo voto dos médicos do
acto eleitoral de 12 de Dezembro
próximo, sejamos naturalmente pe-
nalizados.

A nossa aposta e o nosso empenho
alicerça-se na convicção de que, se
os médicos se souberem unir em
torno da sua Ordem, então a sua
defesa será mais fácil e a concretiza-
ção dos seus anseios e das suas am-
bições tornar-se-á uma realidade.

Mas para que tal aconteça, é preciso
que a Ordem deixe de ser apenas e
só a cobradora de quotas e a
instauradora de processos, mas pas-
se também a ser, uma organização
não só preocupada com o bem es-
tar profissional, mas também com o
bem estar económico dos médicos.
Que seja capaz de perceber que as
questões éticas são necessárias, mas
não suficientes para a credibilidade
e prestígio dos médicos. Tem, assim,
a Ordem que ter uma preocupação
e uma atenção permanentes aos

Manuel de Carvalho Rodrigues
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aspectos das condições de trabalho,
das pressões que são exercidas so-
bre a actividade clínica do dia a dia, e
dos aspectos relacionados com ques-
tões de cariz sindical. Não é uma
Ordem sindical ou que se queira
substituir aos Sindicatos; é antes uma
Ordem que se quer ao lado dos Sin-
dicatos de forma a tornar mais fácil
e mais exequível «Unir e Defender
os Médicos».

O nosso projecto e o nosso programa
tem como primeira preocupação a ne-
cessidade de preservar as carreiras
médicas, naturalmente adaptadas à
realidade dos tempos modernos, mas
obrigatoriamente presentes e con-
sagradas na legislação, como alicerce
do SNS que defendemos não só
como necessário, mas porque sin-
ceramente consideramos como o me-
lhor, o mais barato e o único capaz
de dar segurança e garantia de quali-
dade, de igualdade e de acessibilidade
a todos os que dele necessitarem.

Desde já nos comprometemos a dar
visibilidade e dignidade ao Dia do
Médico, organizando para tal uma
Sessão Solene anual, na qual serão

entregues os Diplomas de Especia-
lista a todos quantos nesse ano tive-
rem atingido este grau.

De igual forma nos comprometemos
a alterar radicalmente a actual polí-
tica do nosso restaurante, não per-
mitindo que quem quer que seja que
o explore se dê ao luxo de maltra-
tar e de estar de costas viradas para
os Médicos, assim como imple-
mentaremos a premissa, habitual em
qualquer estrutura semelhante de
uma qualquer outra instituição de
associados, de preços diferenciados
para Médicos e não médicos.

Candidatamo-nos integrados e im-
buídos num projecto nacional, dan-
do à Ordem uma só voz, na qual o
pensamento e a actuação do seu Bas-
tonário seja o reflexo do pensamen-
to e da actuação dos seus Conse-
lhos Regionais e, que a forma de es-
tar e de trabalhar dos Conselhos Re-
gionais tenha por parte do Bastoná-
rio a mesma atitude.

Unidos nos Ideais e nos Projectos,
Bastonário e Conselhos Regionais de
uma só cor, serão o garante de mai-

or eficiência, de maior unidade, de
maior capacidade de diálogo e cer-
tamente de maior respeito por par-
te dos seus interlocutores.

Não é preciso um grande esforço
para se compreender que uma equi-
pa composta por elementos de vári-
as sensibilidades, partidárias de diver-
sos candidatos a Bastonário, resul-
tante de alianças contra-natura, ape-
nas fará dos Médicos o elo mais fra-
co das várias estruturas ligadas à Saú-
de. Como diz o povo «A UNIÃO
FAZ A FORÇA».

É por isso que a UNIÃO da equipa a
que tenho a honra e o privilégio de pre-
sidir precisa da FORÇA dos votos dos
Médicos.

É por isso que digo, que dizemos,
«Conto consigo. Pode contar connosco».

Manuel de Carvalho Rodrigues
Candidato a Presidente

do Conselho Regional do Sul

PS: A nossa lista defende e apoia o
candidato a Bastonário, Dr. Miguel
Leão.
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Nós já começámos.
E esperamos demonstrar até De-
zembro que somos a equipa de mé-
dicos mais preparados para repre-
sentar todos os colegas da Secção
Regional do Sul.

Quero agradecer a presença de to-
dos os que aqui estão hoje na apre-
sentação da candidatura aos órgãos
da Secção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos.

Agradeço também a todos os cole-
gas que, na impossibilidade de aqui
estarem presentes, manifestaram já
o seu apoio a este projecto.
Estou certa que muitos mais médi-
cos da Região Sul o demonstrarão nas
eleições de 12 de Dezembro de 2007.
Os médicos merecem uma Ordem
independente mas sensata, estável mas
aberta a novos desafios, que os de-
fenda e prestigie como instituição
credível e de referência na sociedade.
Uma Ordem que garanta a qualidade
do exercício técnico e da formação

«O segredo de progre-

dir é começar. O segre-

do de começar é divi-

dir as tarefas árduas e

complicadas em tare-

fas pequenas e fáceis de

executar, e depois co-

meçar pela primeira.»

Mark Twain

APRESENTAÇÃO DA cANDIDATURA DE

ISABEL CAIXEIRO
AO CONSELHO REGIONAL DO SUL

médica e o rigoroso cumprimento dos
deveres éticos e deontológicos.
Uma Ordem que demonstre que a
destruição do SNS e das Carreiras
Médicas é um risco grave para a saú-
de dos cidadãos portugueses.

Há quase três anos, após eleições
muito disputadas, assumi o desafio e
a responsabilidade de coordenar uma
equipa de colegas que se disponibili-
zaram para trabalhar voluntária e
desinteressadamente para a Ordem
de todos nós.
O balanço destes três anos é global-
mente positivo e temos orgulho do
trabalho realizado.

Chegados a esta altura, a escassos
três meses de ser avaliada a qualida-
de do nosso mandato por todos os
médicos do Sul, é com orgulho que
vos apresentamos exemplos do tra-
balho realizado:

• Novo Regulamento do Interna-
to Médico, que atribui legalmente

à Ordem dos Médicos competên-
cia para a definição de idoneida-
des e de capacidades formativas;
• Significativa presença de dirigen-
tes portugueses em órgãos inter-
nacionais, onde eu tenho a hon-
ra, em vosso nome, de presidir à
equipa que dirige hoje os desti-
nos da UEMO, organização que
congrega os médicos de família
europeus e realizou no nosso país
a sua reunião da Primavera, com
centenas de colegas empenhados
no debate de temas de importân-
cia prioritária para os CSP;
• Conseguimos também que to-
dos os serviços da Ordem este-
jam agora concentrados na Ave-
nida Almirante Gago Coutinho, o
que foi possível com a compra
da moradia contígua a esta sim-
bólica casa de todos os médicos;
• Avançámos com a instalação do
restaurante permanente e de um
espaço de eventos;
• Homenageámos dignamente os
nossos colegas que perfizeram
cinquenta anos de inscrição na
Ordem;
• Arrancámos e desenvolvemos
o projecto da Casa do Médico
de S. Rafael, em Sines, cuja obra
já se pode ver em fase adiantada.
• E não esqueçamos importantes
medidas de apoio aos colegas,
oferecidas pela OM sem custos
adicionais, como sejam o seguro
para jovens médicos durante os
dois primeiros anos da sua car-
reira, o seguro de responsabili-
dade civil para todos os médicos,
numa altura em que se enfren-
tam cada vez mais ameaças de
processos judiciais, tal como a
criação de um fundo de apoio à
defesa dos médicos nos casos em
que são injustamente acusados.

Isabel Caixeiro
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• Enquanto dirigentes da Ordem
demos nota pública das nossas
posições em matérias relevantes,
com o recurso a conferências de
imprensa ou outros meios de di-
vulgação, sempre que foi neces-
sário e sempre em defesa dos
valores dos médicos e do seu tra-
balho;
• Privilegiámos um contacto pró-
ximo com os médicos, nos seus
centros de saúde e nos hospitais,
promovemos visitas a todos os
conselhos distritais da Secção
Regional do Sul e ouvimos de viva
voz os problemas que preocupam
os nossos colegas nos seus lo-
cais de trabalho. Procurámos
sempre contribuir para boas so-
luções, continuaremos a fazê-lo
até ao final deste mandato. É isso
que, com certeza, nos exigem.

Também há quase três anos percebi
que os conteúdos programáticos que
foram debatidos durante a campa-
nha eleitoral revelaram muitas pre-
ocupações comuns às duas candida-
turas que se propuseram.

A evolução das políticas de saúde
obriga os médicos, perante as pres-
sões crescentes para limitar a sua
autonomia profissional e indepen-
dência, a unir esforços e saberes para
afastar as ameaças de um poder po-
lítico focado tão só na vertente eco-
nómica e não no ser humano e no
bem-estar da sociedade.
Ainda recentemente, como sabem,
recebeu, a Ordem, uma queixa de um
nosso colega que se viu impedido de
tratar um seu doente com um anti-
neoplásico por razões estritamente
economicistas, o que configura uma
grave restrição completamente ina-
ceitável.

Esta nova perspectiva identificadora
de pontos comuns de acção e, so-
bretudo, de defesa cerrada dos prin-
cípios comuns a todos os médicos,
permitiu a formação de uma lista de
candidatura ao Conselho Regional do
Sul, onde se inclui uma grande plurali-

dade de pontos de vista entre os que
querem continuar o trabalho desen-
volvido desde há três anos e os que
antes connosco se confrontaram.

A prioridade à qualidade da Medici-
na, às Carreiras Médicas, transversais
ao sector público e privado, a valori-
zação do Serviço Nacional de Saúde
como garante de uma Medicina avan-
çada e mais justa são a base estrutu-
rante deste compromisso para os
próximos três anos.

Nesta lista que apresentamos hoje,
cada um dos elementos é livre de
apoiar qualquer um dos três candi-
datos a Bastonário, mas estou certa
que a maioria dos colegas que comi-
go se candidatam quererão que o Dr.
Pedro Nunes faça um novo mandato.
O Dr. Pedro Nunes, pela sua inteligên-
cia e integridade de carácter, experi-
ência e conhecimento dos dossiês de
saúde, pela sua capacidade de crítica
sagaz mas também a de gerar consen-
sos, tem o perfil mais adequado para
representar todos os médicos.

Esta lista plural não é apenas uma
estratégia eleitoral, mas sim uma
aposta no trabalho de equipa, valori-
zado pelo contributo e experiência
de todos, com o mesmo objectivo –
o de garantir a estabilidade e a inde-
pendência da Ordem dos Médicos.
Os colegas que vão deixar os luga-
res que ocuparam neste mandato são
merecedores do nosso especial re-
conhecimento.
Alguns passarão a ser candidatos a
funções diferentes das que desem-
penharam até aqui, mas todos conti-
nuam connosco e contamos com o
seu apoio.

Com a experiência e a dinâmica dos
que continuam e o estímulo novo que
chega com os que entram, o nosso
compromisso perante os médicos da
Secção Regional do Sul é:

• Lutar pelos valores mais desta-
cados da nossa profissão;
• Consagrar entre os nossos ob-
jectivos a defesa do Serviço Na-

cional de Saúde e das Carreiras
Médicas, quer no público quer no
privado;
• Pugnar pela qualidade da for-
mação e da capacidade técnica;
• Manter a aposta, ao lado do
Bastonário, na visibilidade eficaz
e na credibilidade da Ordem, tan-
to no plano nacional como no in-
ternacional;
• Desenvolver um projecto inte-
grado de apoio aos médicos do-
entes;
• Fazer da Casa do Médico de S.
Rafael, em Sines, um projecto que
a todos nos honrará.

Os protagonistas deste projecto, que
visa congregar todas as vontades e a
mais vasta pluralidade de ideias den-
tro dos princípios que nos são ca-
ros, são:

Mandatário da Candidatura
António Pereira Coelho, Professor
Agregado da Faculdade de Medicina
de Lisboa

Mesa da Assembleia Regional
Caldeira Fradique, José Manuel
Esteves, Manuel França Gomes, Ma-
ria José Reis

Conselho Regional
Isabel Caixeiro, Álvaro Beleza, João
de Deus, Eduardo Santana, Fátima
Araújo, José Luís Gomes, Manuela
Santos, Nídia Zózimo, Paulo Coelho,
Paulo Fidalgo, Ricardo Mexia

Conselho Fiscal
Francisco Rita, João Coimbra, Rasiklal
Ranchhod

Conselho Disciplinar
Francisco Freire de Andrade, Manu-
el Freitas e Costa, Manuela Reis, João
Furtado, Valente Fernandes

Gabinete do Doente
Alberto Escalda

Programa de Apoio ao Médico
Doente
António Sampaio

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura ao Conselho Regional do Sul



46 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Outubro 2007

Distrito Médico de Lisboa-
Cidade
Conselho Distrital: Florindo
Esteves Esperancinha, Maria Manuela
Aranha da Cruz, Hugo Manuel
Grasina Esteves, João Paulo Moreno
Rosa Camilo Malta
Mesa da Assembleia Distrital:
Jorge Paulo Roque da Cunha, Manu-
el Tavares Magalhães, José Carlos Gil
de Morais, Teresa Costa Macedo

Distrito Médico da Grande
Lisboa
Conselho Distrital: Cipriano Pires

Justo, Fernando Manuel Moreira dos
Santos, António José Gonçalves
Martins Baptista, João Nuno André
Martins Rossa, Moisés Carlos Bentes
Ruah
Mesa da Assembleia Distrital: José
Daniel Pereira Figueira de Araújo, Pau-
lo Cristiano do Nascimento Simões,
Maria Teresa Fernandes Ventura,
Beatriz Alda Henriques Costa Neves

Esta equipa foi criada em nome dos
valores e dos princípios que defen-
demos, que sempre nos acompanha-
ram no trabalho durante o nosso

mandato e que permitiram a abran-
gência alcançada na formação desta
lista.

Quero garantir-vos, e aqui deixar
expresso publicamente, que, enquan-
to dirigentes, manteremos a firme
determinação de afastar as ameaças
com que nos debatemos e aquelas
que apenas ainda se avizinham, sus-
tentados numa Ordem estável, ac-
tiva na defesa dos médicos e in-
dependente de todos os poderes.

Isabel Caixeiro

ESPECIAL ELEIÇÕES
Candidatura ao Conselho Regional do Sul
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O ataque ao Serviço Nacional de
Saúde que temos vindo a assistir nos
últimos anos por parte de governos
obcecados pelo déficit e pelas con-
tas públicas, esquecendo o homem,
verdadeira razão da sua existência,
fere gravemente os hospitais públi-
cos que formaram gerações de pro-
fissionais de saúde. Pessoas dignifi-
cadas pelas carreiras médicas, com os
vários concursos a que foram sujeitos
ao longo da sua vida e que, com todas
as vicissitudes, ainda são uma nota de
distinção entre os seus pares.

A maioria dos nossos gestores pú-
blicos, pressionados para apresentar
reduções de despesa, vai pelo cami-
nho mais fácil, bloqueia a entrada de
novos profissionais de enfermagem
e médicos, e relega para um plano
secundaríssimo os concursos, pro-
movendo as contratações individu-
ais e a requisição de tarefeiros.

O hospital público, com a falta de
meios financeiros e de recursos hu-

Lista Alternativa para
a Secção Regional Sul
da Ordem dos Médicos

No limiar da minha

carreira hospitalar,

mais de 35 anos, en-

tre hospitais suíços e

portugueses, é meu

dever regressar às

primeiras linhas de

combate pela defe-

sa do SNS.Jaime Teixeira Mendes

manos, irá cair inexoravelmente na
situação existente em meados do sé-
culo passado, tornando-se no hospi-
tal dos pobres e da formação médica.

Porque, não tenhamos ilusões, os
hospitais privados podem vir até a
prestar melhores cuidados, o que
duvido, mas vão desprezar a forma-
ção dos seus quadros médicos, trans-
formando os hospitais públicos, cada
vez mais, em grandes supermercados,
onde os médicos escolhem o que
querem para a sua formação para
depois venderem, ao melhor preço,
os seus conhecimentos aos hospitais
privados.
O fracasso das medidas tomadas para
salvar ou melhorar os hospitais pú-
blicos tem várias causas:

• Ministros da Saúde apostados na
onda de liberalização e privatiza-
ção que vem da Europa, destruin-
do os serviços de saúde estatais.

• Os «novos» gestores que con-

sideram a Saúde uma despesa a
fundo perdido e que pressionam
as direcções dos serviços para a
diminuição de custos, mesmo pe-
nalizando a qualidade dos servi-
ços, numa tentativa vã de reme-
diar os anos de despesismo.

• Nunca ter sido tomada a medi-
da de separação clara entre o
sector público e privado, o que
lançou e lança, frequentemente,
a dúvida sobre a idoneidade dos
profissionais de saúde, e tem per-
mitido (felizmente a um peque-
no número) o absentismo, o
laxismo e o individualismo.

O diagnóstico da doença da Saúde
em Portugal está feito há muito, o
que tarda é a terapêutica e será pre-
ciso muita determinação política
para tomar as medidas necessárias
para salvar os hospitais públicos e
o SNS.

A Direcção da Ordem dos Médicos
tem muita responsabilidade na situ-
ação vigente, estando mais preocu-
pada com as actividades, tipo secção
social das Associações Académicas,
do que na defesa dos médicos pe-
rante o ataque de medidas governa-
mentais como a destruição das Car-
reiras Médicas e do SNS.

Face a esta situação ou continuamos
a cruzar os braços e a assistir à mor-
te lenta dos hospitais públicos ou
tentamos reagir.

É por esta e outras razões que me
candidato a Presidente da Secção
Regional Sul da Ordem dos Médicos,
aceitando o desafio lançado pelo
Candidato a Bastonário Prof. Dou-
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tor Carlos Silva Santos.

São duas eleições distintas, com po-
sições programáticas próprias, em-
bora com um traço comum, particu-
larmente nos pontos apresentados
no Manifesto aos Médicos, lançado
em Março de 2007:

• A defesa dos valores éticos
e deontológicos da profissão mé-
dica;
• O direito constitucional
à saúde;
• A defesa e dignificação das Car-
reiras Médicas;
• A recusa dos contratos indivi-
duais de trabalho e a consagra-
ção da contratação colectiva;
• O apoio à medicina liberal;
• A clara separação entre o sec-
tor público e privado;
• A manutenção da Titulação
Única;
• A ocupação das vagas dos qua-
dros de pessoal médico nas uni-
dades de saúde deficitárias;
• A dinamização do Fórum Mé-
dico.

A equipa que comigo vai percorrer
este caminho é constituída por pro-
fissionais prestigiados com provas
dadas na defesa do SNS.

Uma palavra de apreço, em especi-
al, para o meu mandatário, Dr.
Henrique Delgado Martins, distinto
Ortopedista que muito me honrou
ter acedido prontamente ao meu
convite.

A defesa dos valores
éticos e deontológicos da

profissão médica

As associações médicas pugnaram,
desde sempre e ao longo dos anos,
pela defesa e vigilância dos valores
éticos e preceitos deontológicos a que
os profissionais devem obedecer.

Apesar dos novos desafios e concei-
tos morais que a sociedade em mu-
tação constante coloca, os preceitos

consignados no Juramento de Hipó-
crates continuam, no essencial, váli-
dos e são os suportes da prática mé-
dica que se impõe defender.

Os poderes públicos e as segura-
doras pretendem alterar o acto
médico pondo muitas vezes restri-
ções que ferem a deontologia. A
Medicina representa um poder úni-
co e, por isso, a Ordem tem uma
palavra a dizer no cumprimento da
nossa missão:- tratar os doentes
com os melhores meios ao dispor
e, na falta deles, fazer todos os es-
forços para os obter. Isto quer di-
zer a defesa das melhores condi-
ções de trabalho, de formação e
remuneração digna.

A Ordem dos Médicos tem também
obrigação de analisar profundamen-
te e com bases científicas, interferir
e propor soluções a novos proble-
mas que se colocam aos médicos,
nomeadamente sobre a interrupção
voluntária da gravidez, a eutanásia, a
colheita de órgãos, a reprodução
medicamente assistida, a manipulação
genética, a criopreservação de em-
briões.

A Ordem deve estar atenta e inter-
vir rapidamente nos atropelos da
ética por parte de profissionais ou
outros agentes que transformam a
Medicina numa venda a retalho.

Assiste-se hoje, em vários países, à
venda aos turistas de pacotes de ci-
rurgias de hérnias ou de próteses da
anca, com garantia de recuperação,
em hotéis de 5 estrelas, publicitada
em revistas de cabeceira de quarto
de hotel, entre a promoção de ceri-
mónias de casamento com lua de mel
a preços módicos e a venda de cola-
res de jóias.

Em Portugal há já concursos televisi-
vos e radiofónicos que oferecem ci-
rurgias plásticas aos concorrentes; a
Medicina Física e de Reabilitação é
praticada em vãos de escada; clíni-
cas e hospitais escolhidos para ope-

rar doentes inscritos no SIGIC, sem
contratos com cirurgiões
especializados nas áreas específicas
requisitadas, etc.., etc…
(uma tomada de posição da actual Di-
recção da Ordem dos Médicos não se
fez ouvir)

Compete à Ordem criar condições
para que a medicina liberal se exer-
ça com dignidade, impondo tabelas
mínimas nas convenções e contra-
tos dos médicos com o Estado ou as
seguradoras, com valores dignos e
prestigiantes do acto médico.
(uma tomada de posição da actual Di-
recção da OM não se fez ouvir)

Certos que os novos contratos in-
dividuais de trabalho com os hospi-
tais, quer públicos quer privados,
irão provocar uma venda ao desba-
rato da mão-de-obra médica e ao
“salve-se quem puder”, prejudican-
do os doentes, criando atritos entre
os médicos e aumentando o indivi-
dualismo que impera na classe, é
nossa obrigação a recusa destes
contratos.
(uma tomada de posição da actual Di-
recção da OM não se fez ouvir)

A defesa e dignificação das
Carreiras Médicas

Temo que o que foi relatado há 50
anos, no relatório sobre as carreiras
médicas, não se torne realidade

«1º – Insegurança profissional e eco-
nómica provenientes dos sistemas de
remuneração, recrutamento e con-
dições de trabalho;

2º – Falta de incentivo, proveniente
da ausência quase completa de gra-
duação profissional, mantida por uma
carreira contínua;

3º – Grandes insuficiências no aper-
feiçoamento científico e técnico, pro-
venientes da escassa preparação pós-
universitária;
4º – Imperfeita delimitação do cam-
po da Clínica Geral com as especia-
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lidades e independência do sector da
Saúde Pública.»

A Formação Profissional e as Carreira
Medicas são problemas indissociáveis,
a sua defesa intransigente, moderniza-
ção e dignificação estarão no centro
da nossa acção, única forma de con-
trariar a desvalorização da profissão
que, em apenas umas décadas, perdeu
o seu tradicional prestígio.
(uma tomada de posição da actual Di-
recção da OM  não se fez ouvir)

Assiste-se já a uma deserção das pro-
fissões ligadas à Saúde, devido ao
descontentamento, à falta de reco-
nhecimento social e de realização
profissional, à insuficiente remunera-
ção e aos problemas de formação,
entre outros. Como disse a OMS, o
déficit de recursos humanos em todo
o Mundo é um dos grandes proble-
mas de saúde à escala global.

Entre nós, assiste-se a um desalento
dos jovens médicos que não se sen-
tem defendidos, notam deficiências na
sua formação e falta de apoio do Es-
tado e da sociedade, já sentem como
os seus colegas de há 50 anos inse-
gurança profissional e económica.

A reforma das Carreiras Médicas
começou mal, com um primeiro ano
profissionalizante não remunerado.
(uma tomada de posição da actual Di-
recção da OM não se fez ouvir)

A formação médica pós-graduada tem
tais exigências de preparação científi-
ca que não se coaduna com a apren-
dizagem em 12 horas de Banco, da-
das por tarefeiros contratados, e mais
3 a 4 horas diárias nos Serviços.

O novo tipo de contratos pratica-
dos, a fuga de médicos mais experi-
entes para os hospitais privados, de-
vido a remunerações baixas pratica-
das nos Hospitais Públicos, será a
machadada final nas Carreiras Médi-
cas. Uma sociedade que trata mal os
seus prestadores de cuidados é uma
sociedade doente.
(uma tomada de posição da actual Di-
recção da OM não se fez ouvir)

Além da defesa intransigente destes
princípios atrás enunciados, propo-
mos:

• A realização de um encontro
de jovens médicos, para com eles
estudar e tomar posições face ao

ESPECIAL ELEIÇÕES

futuro das carreiras e dos con-
tratos de trabalho;

• A elaboração de um Código de
Trabalho Médico;

• Uma maior valorização da in-
tervenção das Direcções dos Co-
légios de Especialidade e Demo-
cratização interna da Ordem;

• A reavaliação e negociação dos
valores dos actos médicos com
as convenções Estatais e Segura-
doras.

A Medicina é uma profissão fascinan-
te que apesar de todo o avanço
tecnológico não se desumanizou e
apresenta, como nunca, um maior
vigor científico.

O que faz falta é uma ORDEM DOS
MÉDICOS eficiente, um forte apoio
político e social a todos os profissio-
nais da saúde.

Jaime Teixeira Mendes

Chefe de Serviço de Cirurgia Pediátrica
Candidato à Presidência do Conselho

Regional do Sul
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Com o alargamento da sede para o
novo imóvel torna-se possível reu-
nir todos os serviços da Ordem dos
Médicos num mesmo espaço. Esta
concentração dos vários departa-
mentos na sede da OM facilita o
acesso dos médicos a esses mesmos
serviços.
A inauguração das instalações con-
tou com a presença de dirigentes e
ex-dirigentes da OM e vários médi-
cos e funcionários que quiseram par-
ticipar na cerimónia que assinalou
mais um momento importante da
história da instituição.
O evento decorreu no dia 17 de
Outubro, pelas 18 horas, assinalan-
do-se o momento com um cocktail.
A aquisição deste imóvel agora inau-
gurado – a par de outros investimen-
tos, dos quais o melhor exemplo a
citar será a Casa do Médico de São
Rafael – é o corolário de vários anos
de boa tesouraria da instituição e de
uma política de investimentos equi-
librados que têm como objectivo
prestar melhores serviços a todos
os médicos, facto que não foi esque-
cido no breve discurso proferido
pelo bastonário da OM.

Serviços da Ordem dos
Médicos concentrados
na sede

A Secção Regional do

Sul da Ordem dos Mé-

dicos adquiriu a viven-

da contígua à actual

sede, aí concentrando

todos os serviços da

OM. A inauguração do

espaço aconteceu no

passado dia 17 de Ou-

tubro e contou, nome-

adamente, com a pre-

sença da actual tesou-

reira, Manuela Santos, e

dos ex-tesoureiros Ra-

siklal Ranchhod e Fran-

cisco Rita, os quais com

o seu trabalho, nas pa-

lavras do Presidente da

OM, Pedro Nunes, tor-

naram possível a aqui-

sição das novas instala-

ções.

No novo imóvel encontram-se reu-
nidos os seguintes serviços: jurídico
e disciplinar, gabinete do doente, ga-
binete do médico, pessoal, contabili-
dade, da SRS e CNE, tesouraria, infor-
mática e telefonista. O Centro Edi-
tor Livreiro da Ordem dos Médicos
passou igualmente a funcionar nas
novas instalações.
Esta concentração dos vários departa-
mentos na sede da OM facilitará o aces-
so dos médicos a esses mesmos servi-
ços. Com a aquisição das novas instala-
ções para ampliação da sede, libertar-
se-ão os imóveis da Avenida Almirante
Reis para o Fundo de Solidariedade.
A cerimónia simbólica contou, entre
outros, com a presença de Pedro
Nunes, bastonário da Ordem dos
Médicos, Isabel Caixeiro, presidente

O bastonário da OM descerra a placa comemorativa da inauguração das novas
instalações

Manuela Reis e Francisco Freire de
Andrade
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do Conselho Regional do Sul da
Ordem dos Médicos, Manuela San-
tos, Rasiklal Ranchhod e Francisco
Rita (tesoureira e ex-tesoureiros da
OM), Francisco Freire de Andrade,
presidente do Conselho Disciplinar
Regional do Sul, Manuela Reis, Ma-
nuel Martins, vogais do Conselho
Disciplinar Regional do Sul, Teresa
Lobato Forte e Cecília Longo, dele-
gadas ao Plenário, José Luís Gomes,
do CRS, Manuela Arcanjo, ex-minis-
tra da saúde, José Luís Dória, res-
ponsável pela biblioteca histórica da
OM, Victor Machado Borges, respon-
sável pelo portal da OM, e diversos
funcionários.

A C T U A L I D A D E

A tesoureira, Manuela Santos, guiou os
convidados numa visita

Manuela Arcanjo e Isabel Caixeiro

Manuel Martins, Rasiklal Ranchhod e Francisco Freire de Andrade

Pedro Nunes e Isabel Caixeiro, acompanhados pelos tesoureiros da OM cujo trabalho
de vários anos tornou possível esta aquisição



52 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Outubro 2007

A C T U A L I D A D E

Perante um anfiteatro repleto de
médicos, Manuela Arcanjo começou
por afirmar que não existem certe-
zas absolutas quanto aos efeitos prá-
ticos de nenhuma medida a não ser
quando a mesma é implementada no

Influência dos meios de controlo
electrónico de presenças sobre
a produtividade médica
Realizou-se no dia 17 de Outubro, pelas 15 horas, no auditório da Ordem

dos Médicos, uma conferência intitulada «Influência dos meios de controlo

electrónico de presenças sobre a produtividade – a versão do economista».

A conferência, que a Ordem dos Médicos promoveu, foi proferida pela ex-

ministra da saúde Manuela Arcanjo.

terreno. Tal afirmação invalida à par-
tida as certezas absolutas de quem
considera que, do ponto de vista eco-
nómico, a implementação de um sis-
tema de controlo de assiduidade tra-
ria melhorias. Foi, aliás, nesse senti-

do que a conferência proferida por
Manuela Arcanjo seguiu.
Numa visão estruturada em que co-
meçou por referir o conteúdo do
despacho, a ex-ministra da saúde
explicou os conceitos do ponto de

Manuela Arcanjo considera que o despacho relativo à implementação de meios de controlo electrónico não é claro nos seus
objectivos últimos
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vista da economia pura, passando à
sua transposição para o campo da
saúde e terminando com a análise
específica da influência dos meios de
controlo electrónico de presenças
sobre a produtividade médica. Refe-
rindo-se à pesquisa que fez sobre as
reacções ao despacho que imple-
menta esse tipo de controlo, Manuela
Arcanjo foi peremptória ao afirmar
a injustiça que sentiu em muitos dos
comentários que foi lendo na
Internet e comunicação social: «o
Ministro da Saúde conseguiu com
esta medida alguma divisão na classe
médica e algum apoio de cidadãos.
Não é possível determinar se era
este o objectivo mas é algo que pode
ser útil para decisões futuras…».
Referindo-se especificamente ao
conteúdo do despacho, a oradora
explicou que os motivos subjacentes
ao mesmo não estão explícitos o que
deixa uma grande margem de espe-
culação quanto aos mesmos. Peran-
te a pouca clareza da motivação do
despacho, Manuela Arcanjo levantou
várias questões: «Qual a razão da es-
colha deste momento para imple-
mentar uma tal medida? Porque ra-
zão são apenas visadas estas institui-
ções e não se implementa o mesmo
sistema, por exemplo, em relação às
escolas?» Mas outras implicações
desta medida causaram perplexida-
de na oradora: «ao contrário do que
é afirmado, a introdução do contro-
lo biométrico não contribui por si
só para a melhoria dos cuidados e
da organização», explicitou, referin-
do que o despacho fala na agilização
dos procedimentos administrativos
e numa «passagem a tempo parcial»,
algo que acaba por gerar uma con-
tradição interna: se, por um lado, o
que se pretende com o controlo bio-
métrico é supostamente fazer com
que os médicos estejam mais tempo
no hospital e se, por outro lado, se
está a «convidar» os médicos a pas-
sar a tempo parcial então «essa re-
dução afectará negativamente a pres-
tação de cuidados». Mas o objectivo
desta medida não era precisamente
o oposto?...

Outro ponto polémico, e que con-
substancia, no entender de Manuela
Arcanjo «a chave deste despacho»,
são as referências à «visão do con-
trolo biométrico não como um fim
mas sim como um meio», um meio
para se chegar a uma remuneração
que varia consoante a produtivida-
de. «Parece-me um claro sinal de
preocupação que indicia que se pre-
tende fazer alterações às carreiras
especiais».
Após explicitar conceitos de econo-
mia pura subjacentes a esta temática,
Manuela Arcanjo referiu algumas for-
mas possíveis de obter matematica-
mente ganhos de produtividade:

• «manter a produção, não respon-
dendo à procura acrescida - situação
em que se obtém ganhos de produti-
vidade reduzindo os recursos (nome-
adamente através de reduções de
horário de trabalho, por exemplo)»;
• «aumentar a produção, responden-
do a uma maior procura – os gan-
hos de produtividade obtém-se por-
que este aumento de produção é fei-
to sem alocação de mais recursos».
Numa visão mais coerente, os gan-
hos de produtividade só se alcançam
quando se têm em conta todos os
factores: «é preciso ter presente que
uma empresa não consegue ser me-
lhor do que as pessoas que nela tra-

Isabel Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul da OM, Pedro Nunes,
presidente da OM e Manuela Arcanjo, ex-ministra da saúde

Manuela Arcanjo questionou-se sobre ‘qual a razão da escolha deste momento para
implementar uma tal medida’...
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balham, portanto o clima profissio-
nal tem influência». Conforme foi
explicado pela conferencista, quan-
do falamos em produtividade deve-
mos incluir no conceito todos os
recursos produtivos da empresa (re-
cursos humanos, espaço físico, equi-
pamentos, técnicas de gestão, etc.)
Inegável é que o número de recur-
sos humanos, bem como a sua quali-
ficação, motivação e responsabiliza-
ção são factores que influenciam a
produtividade. «A Xerox no Brasil
conseguiu em 2002 um aumento de
produtividade acima dos 30%. Como
é que isso foi feito? Melhorando o
ambiente profissional, apenas inserin-
do exercício físico de 10, 15 minutos
por dia». Os métodos de trabalho,
as práticas de controlo e a estrutura
organizacional da empresa foram
igualmente citados como factores
que, naturalmente, influenciam a pro-
dutividade.

Transposição para a saúde
«O verdadeiro desafio para os hos-
pitais é manter os profissionais ne-
cessários, com a qualificação neces-
sária para responder com a máxima
qualidade às necessidades da popu-
lação, enquanto simultaneamente se
procura aumentar a produtividade e
reduzir os custos. Menos do que isto
seria uma visão redutora.» Referin-
do que algumas conclusões neste
âmbito não são recentes, Manuela
Arcanjo citou um estudo datado de
1972 em que já se concluía que a
produtividade marginal não está sem-

pre a aumentar: «o aumento da pro-
dutividade por unidade de tempo não
é linear. Não é por aumentar-se em
uma hora o horário que a produtivi-
dade aumenta. Esta é uma realidade
quer para a economia pura, quer para
a economia da saúde. O trabalho
médico em equipa gera sempre uma
produtividade marginal superior à do
trabalho médico individual». Segui-
ram-se muitos outros estudos e exis-
tem hoje em dia consensos quanto à
importância fundamental de alguns
factores que envolvem não só o
médico mas todos os profissionais e
organização:
• Ambiente de trabalho;
• Competências e nível de qualificação;
• Existência ou não de incentivos ao
trabalho;
• Métodos de gestão de equipas e
organização;
• Satisfação dos utentes;
• Novas tecnologias para os actos
médicos;
• Equipamentos e espaço físico (ex.
gabinete de consulta, factor que a
ROM já teve oportunidade de con-
firmar em diversas ocasiões ser com-
pletamente negligenciado, verifican-
do-se muitas vezes a partilha de ga-
binetes, já de si exíguos e sem con-
dições mínimas), etc.
Como elementos motivadores do
desempenho, complementares aos
mecanismos de incentivo, Manuela
Arcanjo referiu:
• Capacidade de conseguir fazer bem;
• Capacidade de conseguir atingir
objectivos pessoais e profissionais;

• Apreciação positiva da organização;
• Ética de trabalho interno.
«A ideia base do despacho é de que
alguns médicos não cumprem e que
se estiverem mais duas horas no hos-
pital irão produzir mais consultas e
exames». Uma ideia que Manuela
Arcanjo qualifica como «singela,
simplista, básica de um aumento au-
tomático da produção por apenas um
aumento do número de horas com
o mesmo número de profissionais
(…). A ideia é simplista e básica por-
que ignora todos os factores já cita-
dos que influenciam a produtividade
médica.

Que efeito pode esperar-se des-
ta medida?
Após explicar que não é possível a
um economista dizer com toda a
certeza o que irá suceder em ter-
mos de produtividade médica, em
consequência da aplicação de meios
de controlo electrónico de presen-
ças, Manuela Arcanjo referiu o que
acha que é admissível pensar que
poderá acontecer. «A resposta de-
pende da realidade de cada serviço
e de cada hospital: em serviços em
que exista por regra trabalho extra-
ordinário e/ou que seja dominante
o médico profissional que trabalha
para além do seu horário pode ha-
ver um efeito de desincentivo». Tra-
ta-se de uma reacção que, conforme
foi explicado pela conferencista, nada
tem a ver com a classe médica: «qual-
quer agente económico racional ajus-
ta o seu comportamento em função

A C T U A L I D A D E

Alguns médicos demonstraram as suas reservas quanto à eficácia desta medida
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das decisões tomadas. Com base nos
meus conhecimentos económicos,
diria que o aumento do número de
horas esperado por decisão do des-
pacho que introduziu o controlo bio-
métrico pode vir a ser mais do que
anulado por alteração do comporta-
mento dos profissionais». Conforme
foi explicado, «só nos serviços ou
hospitais em que o absentismo seja
de facto elevado é que poderá ge-
rar-se um ganho de produtividade
mas apenas se não existirem bloque-
ios ao nível de todos os factores
determinantes que já referi».
Para terminar a sua conferência, Ma-
nuela Arcanjo incitou os médicos a
não aceitarem qualquer tipo de sus-
peição sobre a classe, «por respeito
para com a dignidade de toda uma
classe» e deixou um alerta sobre a
possibilidade de uma «procura de
produtividade a qualquer custo». «O
importante é o que se vai seguir a

A C T U A L I D A D E

esta medida… Incentivos ou prémios
pelo desempenho, sim. Mas cuidado
com a avaliação do desempenho e
com a forma como vão avaliar essa

produtividade porque o objectivo
desse tipo de medidas não é, clara-
mente, aumentar os gastos com os
vencimentos…», concluiu.

O debate que se seguiu à conferência teve uma elevada participação

I N F O R M A Ç Ã O
Regulamento sobre o acompanhamento e responsabilidade do anestesiologista pelo doente

submetido a actos médicos de anestesia ou sedação

Considerando que o anestesista que assume a responsabilidade por um doente está moral, ética e legalmente
vinculado ao acompanhamento do doente durante o acto médico de anestesia e sedação; e ainda que existe o risco
de, com o crescente impacto da denominada gestão empresarial na governação hospitalar, os Serviços de
Anestesiologia ou os Anestesiologistas individualmente considerados serem pressionados no sentido de assumi-
rem responsabilidades simultâneas por mais do que um doente anestesiado ou sedado, o Colégio da Especialidade
de Anestesiologia firmou os conceitos e princípios que devem ser seguidos para efeito do acompanhamento e
responsabilidade do Anestesiologista pelo doente submetido a actos médicos de anestesia ou sedação.
Tais princípios e conceitos têm fundamento nas leges artis da Especialidade de Anestesiologia.
O Conselho Nacional Executivo, na sua reunião de 6 de Novembro, aprovou, para valer como Regulamento, os
mencionados princípios e conceitos.
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do artigo 6.º e alínea j) do artigo 64.º, e com observância
da alínea h) do artigo 89.º, todos do Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 282/77, de 5
de Julho,  foi aprovado o seguinte:

Regulamento sobre o acompanhamento e responsabilidade do anestesiologista pelo doente
submetido a actos médicos de anestesia ou sedação

1. A boa prática assistencial exige que o acompanhamento do doente anestesiado ou sedado seja efectuado, em
presença física junto do doente, por um especialista de Anestesiologia, devidamente inscrito no respectivo Colégio.
2. A boa prática assistencial exige que o anestesiologista que acompanhe um doente anestesiado ou sedado assuma
a responsabilidade apenas por um doente em cada momento, não sendo aceitável o acompanhamento de mais do
que um doente em simultâneo ou a tutela de quem acompanha outro doente. Como situação de excepção apenas
se considera aceitável a intervenção em mais do que um doente anestesiado ou sedado em caso de emergência
(com risco de vida) que imponha a intervenção imediata com os recursos disponíveis, ainda que não os ideais.
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No encontro também foi ratificada
a inclusão de Moçambique na Co-
munidade Médica de Língua Portu-
guesa, país que, inclusive, se candi-
datou a sediar a quarta edição do
evento, em 2009.

Outra decisão, segundo Amaral, foi
implementar, entre os países-mem-

Próximo Congresso
da CMLP será
em Portugal
Em reunião com membros dos países da Comu-

nidade Médica de Língua Portuguesa, na tarde da

sexta-feira, dia 28, na Costa do Sauípe, na Bahia,

o presidente da AMB, José Luiz Gomes do Amaral,

confirmou que a próxima edição do Congresso

da Comunidade será realizada em Setembro de

2008, em Portugal.

bros, maior esforço na área de pro-
gramas de informação, incluindo um
Centro de Formação em Cabo Ver-
de, compartilhando conteúdo de
educação à distância.

Além disso, os membros repudia-
ram o ato do governo venezuela-
no em proibir o presidente da Fe-
deração Médica Venezuela, Douglas
Leon Natera, de se deslocar ao
Brasil para participar do Congres-
so que se realizou na Bahia.

«Foi atitude inaceitável e merece
o nosso mais veemente repúdio»,
criticou o presidente da AMB, José
Luiz Gomes do Amaral.

Criado o Forum Iberoamericano de
Entidades Médicas

No intervalo entre as conferênci-
as e mesas-redondas do II Congres-
so da Comunidade Médica de Lín-

gua Portuguesa, a Confemel – Con-
federação Medica Latino-America-
na e do Caribe, o Conselho de
Colégios Médicos da Espanha e a
Ordem dos Médicos de Portugal
criaram o Foro Iberoamericano de
Entidades Médicas.

Os objetivos são criar um inter-
câmbio permanente entre os paí-
ses latino-americanos e da penín-
sula ibérica, buscando comunica-
ção, cooperação e consenso sobre
ética médica e competência pro-
fiss ional . Dentre as principais
atividades do Foro estão a reali-
zação de uma atividade científica
anual no sentido de atingir os
objetivos da entidade, publicar e
difundir comunicações e consen-
sos, coordenar ações e propostas
conjuntas com a Associação Mé-
dica Mundial.

A entidade será dirigida inicialmen-
te, até a sua primeira reunião, pre-
vista para a primeira quinzena de
maio de 2008, em Madri ,  na
Espanha, por uma comissão integra-
da pelos presidentes da AMB, José
Luiz Amaral; CFM, Edson de Oli-
veira Andrade; Ordem dos Médi-
cos de Portugal, Pedro Nunes; Con-
selho dos Médicos da Espanha,
Jesús Aguirre Munoz. Antes, em 23
de novembro, está prevista uma
reunião preparatória, em Punta Del
Este, no Uruguai.

A C T U A L I D A D E
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luz do Código Deontológico dos
médicos, a prática do aborto ou
da eutanásia constituem uma
falta grave, salvo em certas cir-
cunstâncias ali previstas. Perce-
be-se que os médicos, vocaciona-
dos para salvar, se incomodem
com a tarefa inversa. Os médicos
não estudaram para abreviar a
vida ou antecipar a morte. O Mi-
nistério da Saúde, metendo-se
em terrenos que não são os seus,
pretende mudar a deontologia
médica, dando trinta dias à Or-
dem para o fazer. 
A Ordem dos Médicos terá que
respeitar a lei do aborto, mas
não lhe peçam que aceite decre-
tar como ético aquilo que à luz do seu entendimento
constitui um comportamento eticamente desacon-
selhável.
Neste momento, o Estado português considera legíti-
mo impedir a vida, em certas circunstâncias legal-
mente tipificadas ou sem qualquer justificação até às
dez semanas de gestação. Deste modo, com a mais re-
cente legislação, o Estado liberalizou e legalizou o
aborto até às dez semanas. Mas decretar a legalidade
de certos comportamentos não significa que todos
eles sejam eticamente defensáveis. As opções políticas
dependem dos governos, mas os padrões éticos não.
Nesta, como noutras matérias, a legislação permite
comportamentos que no plano ético deixam muito a
desejar. Nem tudo o que está na lei é ético. Os diplo-
mas legais não são uma espécie de varinha mágica
que transforma em ético aquilo que o não é. Em mui-
tas circunstâncias, de resto, há quem se escandalize
por haver pessoas ou empresas que se defendem com
a lei, mesmo sabendo que os actos por si praticados

são eticamente condenáveis.
No caso da Ordem dos Médicos,
assistimos a uma tentativa go-
vernamental de ingerência
numa profissão, pretendendo
impor, como padrão ético, o
normativo legal. São inúmeros
os exemplos de leis que têm pas-
sado pela ética como rolos com-
pressores. A pena de morte é al-
tamente questionável sob o
ponto de vista ético. Por que ra-
zão se arroga a sociedade o di-
reito de tirar a vida seja a quem
for? O facto de a pena de morte
existir em muitos Estados de-
mocráticos, não a transforma
numa medida eticamente de-

fensável. Também nos Estados totalitários, desde a
antiga União Soviética até à Alemanha de Hitler,
quantas leis não houve em profunda clivagem com a
consciência ética de médicos ou até de militares? 
Só uma visão descartável da ética permite ao Ministé-
rio da Saúde esta investida contra a Ordem dos Médi-
cos. Impor a mudança de códigos deontológicos ao
sabor da lei revela desprezo pela autonomia profissio-
nal e uma vocação totalitária perigosa. A ética é um
reduto não governamental, mas o Ministério da Saú-
de parece querer impor um pensamento ético único,
normalizado e obediente.
Até onde vai o poder do Estado? As maiorias políticas
são ainda mais efémeras, se os agentes políticos se
inebriarem com o seu poder circunstancial, procu-
rando pôr a sociedade ao serviço do Estado, quando o
que se lhes pede é precisamente o oposto. A declarada
vontade do Ministério da Saúde de mudar a deontolo-
gia médica é uma confirmação ou uma coincidência
com as piores suspeitas?
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Nesta página e nas seguintes publicamos um artigo de opinião de João Luís

Ramos Pinheiro e uma entrevista a António Bagão Félix sobre a imposição

de rever o Código Deontológico. A publicação de ambas as peças foi auto-

rizada pelos meios de comunicação onde foram, no primeiro caso publica-

do e no segundo emitida, respectivamente o Correio da Manhã e a Antena 1.

A ambos a Revista da Ordem dos Médicos agradece a atenção.
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Antena 1 – A vontade do Ministro da
Saúde de ver alterado o Código Deon-
tológico dos Médicos tem despertado
um forte debate. Correia de Campos
entende que o Código se deve adaptar
à nova legislação penal, o Bastonário
dos Médicos considera a ideia do Mi-
nistro hostil, prepotente e inútil.
Esta mudança, se vier a acontecer, pode
alterar por exemplo o número de médicos
a aplicar a lei que parece que é aquilo que
está subjacente à ideia do Ministro?

António Bagão Félix – Sincera-
mente não creio. O que está em cau-
sa neste debate é de facto a confu-
são entre lei e ética. Aliás, é muito
habitual essa confusão. O que é cer-
to é que nem tudo o que é legal tem
automaticamente o estatuto de con-
formidade ética e também nem toda
a ética é regulada pela lei. Posso dar-
lhe exemplos muito comezinhos:
conduzir pela direita é uma norma
legal, mas não tem qualquer relevân-
cia ética. E há determinado tipo de
comportamentos éticos, por ex. de-
terminado tipo de incompatibilidades
de funções após o cumprimento de
actividades políticas ou públicas - que
até pode não estar regulado pela lei
- mas que eticamente exige deter-
minado tipo de atitudes. E, portanto,

O P I N I Ã O

Nem toda a ética é regulada
pela norma jurídica
Publicamos em seguida a transcrição da entrevista dada por António Bagão

Félix à Antena 1, num programa conduzido pela jornalista Eduarda Maio, a

propósito da exigência de alteração do Código Deontológico dos Médicos.

Bagão Félix não hesitou em afirmar a sua total concordância com a posi-

ção defendida por Pedro Nunes, Presidente da Ordem dos Médicos, o qual

qualificou a ideia do Ministro como sendo «hostil, prepotente e inútil».

António Bagão Félix entrevistado por Eduarda Maio

esta ideia de que a moral se esgota
na lei é uma ideia no meu entender
perigosa e perversa. Porque a licitude
penal, como é agora o caso do abor-
to, não acarreta necessariamente a
sua licitude perante a consciência.
Uma coisa é o cumprimento da lei
ainda que dela se possa discordar. Isto
está fora de causa: nós podemos dis-
cordar de uma lei mas ela tem que
ser cumprida. Outra coisa é a impo-
sição no Código Deontológico, no
código de conduta, no código ético,
que está aliás muito para além da
conjuntura das leis, de uma norma
que, no caso dos médicos, é violadora
de um juramento profissional que
tem mais de 2500 anos.

Antena 1 – Até que ponto faz sentido
o Governo intervir numa questão que é
do foro ético dos médicos?

António Bagão Félix – Dou toda
a razão ao Bastonário da Ordem dos
Médicos: em minha opinião não faz
qualquer sentido porque, note bem,
justamente a conformidade da lei
com a ética nem sempre é total,
como acabei de dizer, é que nos Es-
tados de Direito se consagrou a fi-
gura do objector de consciência. Se-
rá que o Governo quer transformar

a objecção de consciência no caso
da Interrupção Voluntária da Gravi-
dez numa violação da liberdade indi-
vidual? Posso dar-lhe vários exem-
plos ao longo da história: a escrava-
tura foi durante muito tempo legal,
em muitas partes do mundo, mas
nunca se tornou eticamente aceitá-
vel. Em alguns países há pena de
morte e neles não se impôs no có-
digo ético dos médicos a obrigação
de colaborar na morte dos conde-
nados. Até lhe digo mais, nem o anti-
go regime se atreveu a impor no có-
digo dos jornalistas a aceitação
deontológica da censura prévia que
era legal, embora eticamente repro-
vável. Portanto parece-me que im-

Esta ideia de que a
moral se esgota na lei
é uma ideia no meu
entender perigosa e

perversa



60 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Outubro 2007

por a uma classe, a uma profissão,
neste caso a dos médicos, uma pro-
fissão que serve para curar, para cui-
dar e para lutar pela vida das pesso-
as, impor no código ético, não é na
norma legal, a certificação de que a
barreira da vida pode ser ultrapas-
sada não faz sentido. Isso pode dis-
cutir-se de facto no plano das nor-
mas jurídicas de um Estado, mas
quando num código dos médicos se
aceita especificamente a morte como
uma solução quebra-se uma barrei-
ra importante e nesse sentido per-
cebe-se que a posição da Ordem dos
Médicos seja considerar que isto é
uma atitude prepotente e que viola
princípios éticos elementares em
qualquer profissão.

Antena 1 – Qual a sua percepção so-
bre este assunto? Acha que a discus-

são se vai manter por muito tempo?

António Bagão Félix – A ideia
de que o Ministro deu 30 dias à
OM para a reposição da legalidade,
a expressão do Ministro foi «dili-
gências tomadas para a reposição
da legalidade», é de facto um equí-
voco muito grande porque não se
trata de repor a legalidade: os mé-
dicos que aceitam fazer IVG, de
acordo com a lei actual, fazem-no.
Ninguém é proibido de o fazer, ago-

Nem o antigo regime se atreveu a impor no
código dos jornalistas a aceitação

deontológica da censura prévia que era legal,
embora eticamente reprovável

ra quem entender não o fazer, isto
é, quem assumir o estatuto de
objector de consciência de acordo
com o seu código ético, de acordo
com o seu juramento profissional,
por que razão não o pode conti-
nuar a fazer. Não pode haver con-
fusão, e muito menos num gover-
nante, a confusão que é vulgar mas
errada entre norma jurídica e con-
duta ética. Nem tudo o que é jurí-
dico é ético nem toda a ética é re-
gulada pela norma jurídica.

O P I N I Ã O
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No dia 5 do corrente, durante o pe-
ríodo de consultas que efectuo na
Unidade de Saúde onde exerço, um
dos responsáveis administrativos
pediu-me se podia passar o atesta-
do médico oficial a uma utente da
ADSE, sem médico, mas inscrita na
Unidade, que tinha sido consultada
e medicada privadamente e que tra-
zia o respectivo atestado do colega.
Mostrei-me disponível, como habitu-
almente, para oficializar o caso. Su-
cede que, algum tempo depois, me é
dito que a utente tinha usado o livro
de reclamações, referindo que o fa-
zia por não a ter consultado e por

Por ser prestável…
«lixei-me»

ser uma forma de protestar contra o
Sistema (sic).
Atendendo a que:
a) Não fui contactado para a
consultar, mas sim para exercer um
acto burocrático;
b) B) Não sou o Sistema, por-
que não tenho poder legislativo nem
executivo;
c) Fui «usado» pela utente para
atingir os seus fins.
Proponho-me:
1) Mover acção judicial contra a
mesma, por ter agido de má fé e con-
tra a minha dignidade profissional;
2) «Jogar ainda mais à defesa» con-

tra situações análogas, porque os
colegas que exercem privadamente,
merecem toda a minha estima, con-
sideração e confiança. Mais ainda,
quem sou eu para estar a duvidar da
autenticidade de um documento de
um colega especialista, de qualquer
área que não a minha?
3) Alertar os colegas para os riscos
que correm neste tipo de situações,
porque a prestabilidade, pelos vistos,
vale zero!

St. António dos Cavaleiros,
06/09/2007

Jorge Miranda



62 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Outubro 2007

A cidade mais influente do séc. XIX
foi Londres não obstante os surtos
de cólera e a pobreza extrema de
largos sectores da sua população. A
primazia pertence hoje a Nova
Iorque mas é disputada por Londres
e a uma certa distância Xangai. No
ano 1000, a cidade com maior co-
mércio fora Bagdad.
Terceira característica dos tempos
respeita a demografia. A população
levou 7 séculos a duplicar (1000 –

Modificações da vida
médica nos inícios
do século XX

No início do século XX as condições de vida no mundo ocidental começa-

vam a submeter-se às modificações trazidas pela ciência e suas aplicações.

Os produtos designados como commodities passaram a ser o petróleo,

microships, aviões, armas, TV, introduzidos no próprio século em contraste

com os cinco «mais» do séc. XIX com o ouro, carvão, madeira, aço, armas.

Nos séculos anteriores o maior apreço ia para o ouro (imbatível desde os

anos 1000), e conforme os casos, quatro dos seguintes: aço, carvão, chá,

escravos, madeira, seda, têxteis e num dado momento as especiarias com

os portugueses.

1700) para c. de 640 milhões; basta-
ram duzentos anos para de novo du-
plicar para c. 1,65 biliões; e os 100
anos seguintes agora para quadru-
plicar para c. de 6 biliões. As pessoas
interrogam-se sobre o que se irá pas-
sar com a natalidade em queda e o
envelhecimento. Qual a influência da
medicina para este estado de coisas?
E como em retorno se foi moldando
a profissão perante estas modifica-
ções? Algumas das histórias de su-
cesso da primeira metade do séc. XX
podem contribuir para a resposta a
estas questões.

1. Alguns antecedentes

A ciência nunca deixou as pessoas
indiferentes desde Charles Darwin
(1809-82) e Louis Pasteur (1822-95).
O telégrafo (1860) permitia a divul-
gação instantânea dos acontecimen-
tos de e para qualquer parte do pla-
neta. A medicina com um primeiro
surto científico sob influência dos ci-
rurgiões de Napoleão foi ainda mo-

dificada por via castrense em pelo
menos mais dois episódios. Um de
origem britânica foi a guerra da
Crimeia (1854), onde se defrontavam
russos e turcos. A jovem inglesa,
Florence Nightingale, acérrima defen-
sora da teoria miasmática da doen-
ça, impôs a sua presença e ideias ao
contingente britânico e demonstrou
com a estatística que os feridos en-
tregues aos seus cuidados tinham
uma menor mortalidade (de 42%
passou a 2%). Florence não duvidou
em atribuir o sucesso ao escrupulo-
so cuidado da limpeza (de ordem
geral, lençóis e pensos), renovação
do ar, dieta cuidada e apoio psicoló-
gico que incluía uma visita nocturna
aos pacientes. De regresso a Lon-
dres, não iria descansar até à criação
da 1ª Escola de Enfermagem (1860)
no prestigiado e muitas vezes cente-
nário St. Thomas Hospital (1215).
Recorda-se um detalhe de memória
– nos anos 80 era então 1º Ministro
a futura baronesa Thatcher, alguém
fez correr a noticia da venda do

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A
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Hospital com localização privilegia-
da em frente ao Parlamento, do ou-
tro lado do Tamisa com uma vasta
área, à semelhança do que se passa
com outras cidades antigas, como
Paris ou mesmo Lisboa. A notícia do
jornal inglês era acompanhada de um
editorial que encerrou o assunto.
Outra influência foi a batalha de
Solferino (1859) quando os italianos
em nome da Unificação lutaram pela
posse de terras no nordeste com
apoio francês e contra os austríacos.
Um banqueiro suíço Jean Henry Du-
nant, casualmente envolvido e com
o risco de fuzilamento, ficou sensibi-
lizado pelo abandono absoluto a que
os feridos eram votados. A recorda-
ção não o abandonou e estaria mais
tarde na origem da Cruz Vermelha
Internacional (1864), sedeada em
Geneve, com delegações na maior
parte dos países e uma acção de be-
nemerência tanto nos tempos de
guerra como mais tarde nos tempos
de paz.
Também contribuíram para esta es-
pécie de globalização outros natura-
listas, como Garcia da Horta (1535)
que descreveu na Índia plantas me-
dicinais desconhecidas na Europa
como a strychinus noz vómica
(estriquinina) e fez a descrição da có-
lera então desconhecida na Europa;
Leonard Rauwolf, bávaro que estu-
dou plantas do Próximo Oriente e
introduziu na Europa o café; e o fra-
de francês Joseph Labrosse que es-
tudou plantas do Médio Oriente. A
classificação das espécies zoológicas
e botânicas foi iniciada com o sueco
Carl Lineu já no século XIX.

2. Pode um médico investigar no
hospital de uma plantação?

A expansão marítima europeia inici-
ada pelos portugueses rasgou hori-
zontes e criou novos interesses e de-
safios. História conhecida mas pou-
co lembrada é a da quinina, usada
com sucesso pela mulher do cônsul
inglês no Peru, no tratamento da
doença febril do seu filho (1638). Tra-
tava-se de um tratamento autócto-

ne obtido pela pulverização do cór-
tex da árvore da quina. Chegou mais
tarde e sob segredo como «pó dos
jesuítas» à França de Luís XIV. O
quinino foi identificado e isolado pe-
los químicos franceses Pelletier e
Cavendou no início do séc. XIX. Pou-
co depois surgiram dificuldades de
aprovisionamento pelo abate pouco
criterioso da árvore indicada e pela
contrafacção, como hoje se diz, com
pó obtido do córtex de outras árvo-
res. Os ingleses e holandeses tenta-
ram introduzir a árvore na Índia e
em Java respectivamente mas o su-
cesso só sorriu aos holandeses. A dis-
tribuição do quinino passaria a ser
feita por quotas atribuídas aos paí-
ses interessados e sob controlo do
Kinaburo, organismo de inspiração
britânica. A malária apresentava pro-
blemas sem solução à vista para a
permanência europeia em África.
Decisivos para a sua compreensão e
tratamento foram a descoberta do
Plasmodio e o seu primeiro estádio
de diferenciação no mosquito por
Alphonse Laveran, médico militar
francês da Argélia (1880) e futuro
Premio Nobel (1907); e a descoberta
do papel transmissor do mosquito
Anofeles e o ciclo do parasita no seu
interior pelo inglês Ronald Ross (Pre-
mio Nobel de 1902). A malária, tal-
vez a doença que há mais tempo afli-
ge o homem, é um bom exemplo da
mundialização da medicina, como
exemplifica o próprio Ronald Ross,
filho de um funcionário do Império
nascido na Índia, ao confessar em
Londres as suas perplexidades a
Manson, fundador da escola de me-
dicina tropical inglesa. Este teria va-
ticinado «o que v. precisa é de en-
contrar um bom mosquito com o
duplo papel de hospedeiro e vector
para confirmar as suas hipóteses». De
regresso à Índia e depois da dissec-
ção do seu milésimo mosquito infec-
tado, Ross confirmou esta hipótese
ao individualizar uma fase gástrica na
migração do plasmódio dentro do
mosquito. Manson também o adver-
tira que «os franceses e italianos vão
começar por encolher os ombros, de-

pois olhar para ver e por último di-
zer que eles também descobriram».
A presença holandesa em Java iria
proporcionar outro êxito. Existia na
região uma doença que evoluía com
uma fraqueza extrema das pernas
seguida de morte por doença cardí-
aca e que afectava os autóctones e
alguns europeus. Conhecida por
beribéri (no dialecto local «não pos-
so»), admitia-se que tivesse uma cau-
sa infecciosa. Christian Eiykman, um
holandês e antigo estudante de Koch
em Berlim, destacado para estudar a
doença nunca isolara o presumível
agente, mas permaneceu na ilha in-
trigado pela doença. Certo dia ob-
servou no pátio do hospital algumas
galinhas com uma marcha instável
evocadora da doença e admitiu que
a propagação se fizesse com a dieta
dos funcionários do hospital (arroz
sem película), pelo que resolveu man-
ter a mesma alimentação redobran-
do a sua vigilância. Um novo supe-
rintendente, ou gestor como se di-
ria hoje, preocupado com as despe-
sas, pôs fim à experiência e as gali-
nhas voltaram à alimentação habitu-
al (arroz com película). Para surpre-
sa de Eiykman, as galinhas melhora-
ram, levando-o a admitir que a pelícu-
la pudesse conter um factor benéfico
no tratamento da doença, como con-
firmou numa contra prova variando as
condições da alimentação. O bioquí-
mico polaco americano Casimir Frank
propôs em 1912 o nome de «vitami-
na» ao factor anti-beriberico presen-
te na película do arroz. O Premio
Nobel de 1929 foi compartilhado por
um C. Eiykman idoso e o inglês
Frederic Hopkins pelo estudo dos
«factores acessórios de alimentação».
A vitamina B1 de Eiykman (tiamina)
foi a primeira de uma série de molé-
culas; umas hidrossolúveis como as
vitaminas A e do complexo B; outro
grupo, lipossolúvel com as vitamina
C, D e E. O medicamento tem indi-
cações precisas: insubstituível no es-
corbuto, raquitismo e certas anemi-
as; adjuvante bem determinada; e
profilática na grávida, criança e ido-
so. As recomendações são muito im-
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portantes, embora alguns responsá-
veis não médicos, considerem o gru-
po como espécie de placebo com a
maior das impunidades.

3. Pode um estudante médico in-
vestigar e ganhar um Prémio
Nobel?

Depois da 1ª Guerra as principais idei-
as da profissão talvez gravitassem em
torno das vitaminas e nutrição, das
infecções, grande parte das quais sem
tratamento e de uma doença grave –
a diabetes. Os enzimas do pâncreas e
a sua importância no processo diges-
tivo tinham sido uma preocupação
original de Bernard do Hotel Dieu de
Paris enquanto Richard Bright do
Guy’s Hospital de Londres assinalou
uma maior frequência das alterações
necropsicas do pâncreas na diabetes.
Foi Paul Langerhans quem identificou
a estrutura «glandular» de grupos ce-
lulares dispersos no órgão ou insulas
que talvez segregassem uma substân-
cia a que chamou insulina. A confir-
mação da hipótese seria feita no Ca-
nada por Banting e o estudante Char-
les Best por meio de um extracto dos
ilhéus. A observação do cão «prepa-
rado» feita no laboratório de fisiolo-
gia de Toronto cedido por John Mac
Leod foi muito prometedora; e de-
pois num jovem diabético, Leonard
Thomson de 14 anos em estado ter-
minal internado no Hospital Geral da
cidade com normalização imediata da
glicemia, regressão rápida dos sinto-
mas e alta para casa poucos dias de-
pois. A colaboração do bioquímico J.B.
Collip foi indispensável na obtenção
do extracto, enquanto os problemas
técnicos de obtenção e distribuição
da insulina foram entregues à firma
Lilly de Indianapolis. A diabetes, do-
ença de evolução inexorável com
morte em pouco tempo era já co-
nhecida dos gregos pela palavra (gre-
ga) «sifão» devido ao rápido movi-
mento da água ingerida que era rapi-
damente eliminada «através» da uri-
na. A metodologia da investigação e
descoberta dos medicamentos, come-
çou a ganhar maior importância e
complexidade e não mais parou de

crescer o número de personalidades
e instituições intervenientes. Curio-
samente o ano de 1921 é das raras
ocasiões de não atribuição do Pre-
mio Nobel que viria a ser concedi-
da no ano de 1923 a Jonh Mac Leod
e a Banting. A contribuição do estu-
dante Best, beneficiado monetaria-
mente por Banting de um ponto de
vista pessoal, foi esquecida assim
como a de Collip.

4. As patentes de medicamen-
tos devem ser sempre respeita-
das?

No período que antecedeu a 2ª guer-
ra mundial deu-se na Alemanha o lan-
çamento do produto Prontozil
(1936), aqui recordado pelas causas
políticas da sua descoberta e pelas
consequências científicas e comerci-
ais daí resultantes. Foi o termo de
uma investigação conduzida pelo jo-
vem Von Domägk como contribui-
ção para a reparação exigida pela
França aos vencidos de 1914-18. O
medicamento, repescado entre os
antigos azoderivados de Ehrlich e
Hata, possuía uma acção anti es-
treptococica e curava grande núme-
ro de infecções a cocos. No entanto
os investigadores franceses Nitti e
Bovet do Instituto Pasteur assinala-
ram um paradoxo na sua eficácia,
presente «in vivo» mas inexistente
«in vitro». Admitiu-se que o fármaco
pudesse ser a associação de uma
sulfonamida e um diaminobenzil,
dissociável no organismo vivo mas
não nas condições in vitro. A hipóte-
se foi confirmada no laboratório,
permitiu comparar o efeito dos dois
componentes e chegar à conclusão
que o efeito da sulfonamida era
idêntico ao do medicamento final. A
conclusão veio colocar reservas so-
bre a originalidade do medicamento
já que a sulfonamida fora sintetizada
em 1908 por um químico austríaco
Paul Gelmo. A Alemanha viu-se as-
sim privada de importantes receitas
e a indústria química francesa e in-
glesa puderam também comercializar
o medicamento. Esta história iria re-

petir-se no futuro com outros medi-
camentos e reagentes, outros interve-
nientes, processos judiciais e acordos
muito movimentados, embora discre-
tos. A produção de medicamentos tor-
nou-se um sector assistencial indispen-
sável na inovação terapêutica. O mé-
dico mantêm com a indústria uma re-
lação estreita e indispensável no res-
peito recíproco pela independência,
profissional, deontológica e ética.

5. Os médicos sabem ensinar os
seus doentes a alimentar-se?

A nutrição é um sector médico com
grande interesse no ambulatório, cui-
dados intensivos e pós-operatório de
todas as especialidades. Os conheci-
mentos que trouxe, permitiram revi-
talizar outras actividades como a an-
tropologia, a ecologia, a geografia, a
sociologia, a psicologia e o desporto.
É possível individualizar 3 áreas: a cu-
linária (do grego culina ou cozinha)
ou arte de preparação dos alimen-
tos; a dietética ou a sua caracteriza-
ção em termos científicos; e a meta-
bólica que identifica os desvios clíni-
cos e propõe a sua correcção e pre-
venção.
Uma das contribuições médicas nes-
ta área devem-se a dois médicos ale-
mães, um deles emigrante em Ingla-
terra desde 1933, Hans Krebs seria
investigador em Oxford. O outro,
Fritz Lipmann, emigrante nos EUA
desde 1939, investigador no Mas-
sassuchets General Hospital e pro-
fessor em Harvard. Ambos dedica-
ram-se ao estudo dos processos
metabólicos dos seres vivos que per-
mitem a extracção da energia con-
tida nos alimentos, vindo a partilhar
o Premio Nobel de 1953.
O ciclo de Krebs é o mecanismo bio-
químico da extracção energética dos
alimentos e já foi comparado a uma
máquina trituradora de hidrocarbo-
natos. Consta de várias etapas, pri-
meiro com o ácido cítrico com 6 áto-
mos de C; a seguir os componentes
passam a ter 5 átomos de C; e por
último só possuem 4 átomos de C,
como o ácido oxaloacetico. Este úl-
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timo é submetido a uma condensa-
ção com o acetil-Coa (destino co-
mum de proteínas e hidratos de car-
bono e lípidos), regeneração do áci-
do cítrico e início de um novo ciclo.
O net effect do ciclo é a formação de
água e CO2 a partir do ácido acético.
Alguma da actividade do ciclo cítri-
co de Krebs chegou à cabeceira do
paciente ainda na década de 60 com
o doseamento das transaminases
(oxaloacetica e piruvica). Estes
enzimas rebatizados há poucos anos
como ALT e AST (alanina e asparto-
transferase) e são análises correntes.
No beribéri o defeito base resulta da
falta de tiamina, deficiente funciona-
mento do acetil coenzima A e da re-
generação do ciclo acabando por
conduzir aos sintomas da doença.
O ciclo de Krebs gera em condições
aeróbicas 38 calorias e utilização
total do substrato; em estado anae-
róbio o metabolismo na formação de
ácido láctico e gera somente 2 calo-
rias. A energia produzida é armaze-
nada como ATP em equilíbrio com
ADP, fosfato inorgânico e energia
disponível. A sequência (produção,
armazenamento e utilização da ener-
gia) tem alguma analogia com o
cracking do petróleo, decomposto em
fracções simples tal como sucede
com o ciclo de Krebs; o armazena-
mento da energia produzida no ATP
é semelhante ao que se passa com
as pilhas ou com a gasolina das esta-
ções de serviço; a utilização de ener-
gia no encurtamento de uma fibra
muscular ou secreção é semelhante
ao processo dos motores de explo-
são na ignição. Entre outras diferen-
ças, é de notar que no ciclo de Krebs
a energia é obtida dos alimentos,
enquanto o petróleo resulta de um
processo da natureza que requer
milhões de anos e não possui um
processo de regeneração, como qual-
quer pessoa se apercebe quando
abastece o seu automóvel.
O futuro Sir Hans, recorda o jovem
judeu cientista do Hospital de Frei-
burg, e comenta o seu despedimento
«por requisição do Ministério de
Educação Alemão é colocado na si-

tuação imediata de licença por au-
sência». A determinação constituía
«quebra de um relacionamento so-
cial sob cruel pressão politica com
privação de meios de subsistência,
difamação, descrédito público e ame-
aça de envio para campo de concen-
tração ou risco de ser assassinado».
Hans Krebs foi assim vítima do
Lebensraum, ou espaço vital, geopolí-
tico nazi. Nos tempos de Krebs a
influência nefasta da política sobre a
classe médica iria permitir pôr à pro-
va a capacidade inglesa e depois ame-
ricana em acolher uma transumância
médica sem precedentes que em aná-
lise definitiva iria resultar num mai-
or engrandecimento dos países de
acolhimento.

6. Os temas médicos devem ser
divulgados nos meios mediá-
ticos?

Um dos primeiros exemplos e tam-
bém mais perene é o da tripla Conan
Doyle, Watson e Sherlock Holmes,
os dois primeiros médicos, ao cria-
rem o género literário policial e fo-
rense. Para as duas situações é indis-
pensável a obtenção de dados preci-
sos e fidedignos como condição para
um raciocínio sólido e útil no escla-
recimento da verdade como Holmes
insistia «Watson, give me DATA». A
precisão da palavra é também pedra
de toque na recolha médica dos da-
dos anamnésicos e físicos. Thomas
Mann em «A Montanha Mágica»
celebrizou o convívio numa Estância
Termal Suiça, entre médicos e doen-
tes com uma doença então incurá-
vel – a peste branca ou tuberculose.
Sommerset Maughan relata o difícil
caminho de sucesso de um médico
exercendo em Londres na «Servidão
Humana». O «Monte de S. Michele»
de Axel Munthe, descreve as impres-
sões de um médico sueco em Paris
e Roma, talvez merecendo destaque
os tempos passados na Salpêtriére
de Charcot, famoso neurologista da
época e da cólera dos anos 20 em
Nápoles com uma mortalidade de
1000 por dia. Sigmund Freud chamou

a atenção para o diálogo médico-do-
ente na solução dos problemas en-
tre o consciente e inconsciente de
grande impacto na literatura. Foram
também de sucesso os romances de
Erich Maria Remarque bem como os
de J. Cronin em «A Cidadela». O pró-
prio Júlio Dinis nas «Pupilas» realça
a figura tutelar na aldeia de João Se-
mana, médico receptivo à moderni-
dade do estetoscópio. Estas situações
têm sido tratadas no cinema e na TV.
Depois da 2ª guerra o fenómeno ace-
lerou-se com novas situações tais co-
mo o contrabando da penicilina numa
Viena partilhada pelos vencedores e
em que a Guerra-fria começa a defi-
nir os seus contornos, em «O Ter-
ceiro Homem» de Graham Green.
Nos anos 50 teve grande êxito uma
série inglesa («Com Jeito Vai») com
a divulgação sorridente da prática
hospitalar dos estudantes ingleses.
Por esta altura a influência america-
na tornou-se preponderante com
séries importantes da medicina mo-
derna, tais como, o internista hospi-
talar com o «Dr. Kildare»; o clínico
geral com o «Dr. Marcus Welby» e
as dificuldades do exercício num hos-
pital de campanha na guerra da
Coreia («MASH») e no Vietname («A
Praia da China»). Esta série atribuía
muita importância à rapidez (no di-
agnóstico, na evacuação e no trata-
mento) para um bom prognóstico.
Idêntico ponto de vista foi adoptado
na sociedade civil para a generalida-
de das doenças. Hoje os métodos não
cruentos de diagnóstico de uma pre-
cisão anatómica extrema, aliada a
uma precisão biológica minuciosa
(DNA, HLA, entre outros métodos).
A metodologia, tornou frequente a
emergência de novas situações com
uma maior centralidade do doente
tais como a sua privacidade, a deci-
são participada e a maior exposição
do próprio segredo profissional mé-
dico (ficheiros, receitas com vinhetas,
requisição de análises). O erro e a
responsabilidade médica tornaram-
se problemas recorrentes que devem
ser equacionados com outros parâ-
metros tais como a necessidade de
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horários mais justos por meio de
uma maior redundância nas equipas
com médicos exercendo funções idên-
ticas e folgas para regeneração, como
sucede na aviação civil ou nas fábricas
de risco. Este problema não deve ser
escamoteado ou esquecido quando se
caracteriza o trabalho médico.
As séries americanas não esquecem
este circunstancialismo e são exem-
plares – simples, breves e concisas
prendendo de imediato a atenção.
São inevitáveis certas concessões
como uma maior glamorização ou
dramatização, duração do episódio e

outras exigências do show business.
Estas séries, como as do «Dr. House»,
um internista e da «A Anatomia de
Grey» ou as vicissitudes de uma ci-
rurgião ilustram bem as dificuldades
de Panaceia, filha de Apolo que nou-
tros tempos inspirava a medicina clí-
nica. A vertente forense onde era
inspiradora a figura de Higeia, outra
filha de Apolo, também possui hoje
uma parafernália respeitável para
resolução de casos intrincados com
que se depara, como a guarda de
embriões ou as barrigas de aluguer,
na série «CSI» (Crime Scene Inves-

tigation). Em boa verdade, não é só
higienista e empresta da irmã Pana-
ceia o rigor do raciocínio clínico. A
realidade pode infelizmente ser mais
complexa como no caso recente do
pós guerra-fria em que a pista de um
crime (com substância radioactiva)
pode ser pesquisada mesmo quando
cometido muitos dias antes.
Longe vão os tempos em que Holmes
depois de um exame atento concluía
– The butler did it (o culpado é o mor-
domo). Hoje sabe-se que o mordomo
está inocente e que os culpados são
vários e difíceis de detectar.
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A lição de anatomia do Dr. Tulp é
uma demonstração perante os
membros da guilda dos cirur-
giões de Bruxelas e também a
consagração do pintor como
retratista. Para a medicina as-
sinalou a sua maioridade cien-
tífica tornada possível pela ana-
tomia. O pintor conferiu às
mãos do Prelector Anatomiae
lugar central no quadro refor-
çado pela composição em seta
das cabeças dos assistentes,

três de cada lado, com o vértice
na mão direita do anatomista cujo
médio e indicador fazem, com o
auxílio de uma pinça, a apresen-
tação dos flexores do antebraço
esquerdo do autopsiado. A mão
esquerda do anatomista desenha
a letra ‘o’ com o polegar e o indi-
cador, ilustrando deste modo com
a outra mão a oponibilidade do
polegar, marca distinta da espé-
cie. Outros detalhes médicos são
o edital da parede frontal, de sig-

nificado ambíguo, onde sobres-
sai o nome do pintor e a data
do quadro, 1632; O grupo dos
assistentes integra ainda um
funcionário portador de uma
re lação com os nomes dos
membros da guilda; outro por-
menor é o livro aberto aos pés
do cadáver, a obra princeps de
anatomia de Vesalio, outro no-
tável da Flandres que, em 1543,
foi condenado à morte pela
Inquisição pela edição do livro
(felizmente comutada por uma
peregrinação a Jerusalém). O
Dr. Tulp era um médico e vere-
ador da Câmara que se dedica-
va às autópsias de sentenciados,
altura em que reunia notáveis à
sua volta. A consagração hospi-
talar do método foi em França
a partir de Bichat (1802) e fez
parte, até meados dos anos 60
do século XX, das provas de
concurso de cirurgia dos Hos-
pitais Civis de Lisboa (cerca de
três demonstrações como can-
didato e mais outras seis ou sete
como ajudante de candidato).

(Museu Mauritshuis de Haia)
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