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E D I T O R I A L

7 Janeiro
No cumprimento das suas funções de
Provedora dos doentes e populações, a
Ordem dos Médicos denunciou as limi-
tações dos helicópteros SIV, a colocar
em Macedo de Cavaleiros, Aguiar da
Beira e Ourique, equipados apenas
com um técnico e um enfermeiro, aler-
tando para o perigo de acontecerem
«casos fatais», na medida em que, con-
forme as recomendações da Socieda-
de Portuguesa de Cuidados Intensivos
e o mais simples senso comum, não se
devem transportar doentes graves sem
médico.
Num claro e prudente recuo relativa-
mente à sua posição inicial, o director
médico do INEM terá explicado que,
afinal, os helicópteros SIV apenas «ser-
virão para diminuir o tempo de che-
gada até aos hospitais. Não serão para
fazer uma intervenção diferenciada».
O INEM foi obrigado a reconhecer o
óbvio!
Mas é agora necessário que o INEM e
o Primeiro-Ministro José Sócrates res-
pondam às seguintes questões:
– Como os helicópteros SIV podem de-
parar-se com todo o tipo de situações
em locais sem qualquer médico, pro-
blema agravado pelo encerramento
generalizado de SAPs e Urgências no
interior do país, quem procederá à ava-
liação e estabilização iniciais das víti-
mas, nomeadamente considerando os
riscos do transporte aéreo?
– Se a condição clínica se deteriorar
durante um voo, quem presta uma «in-
tervenção diferenciada» ao doente? Ou
deixa-se morrer o doente no pressu-
posto de que o Ministro da Saúde não
abrirá inquéritos ao INEM, como não
fez, vergonhosamente, no caso de
Odemira?
– Quando for necessário o transporte
urgente/emergente de um doente gra-
ve, a necessitar de «intervenção dife-
renciada», que soluções preconiza o
Primeiro-Ministro José Sócrates?!
– Por que é que se coloca no terreno
um meio de transporte caríssimo ape-
nas para servir de táxi aéreo com um
soro pendurado?!?! Seguramente não
será por razões económicas, porque o
Estado paga apenas 1715 euros/mês,

brutos, a um médico especialista a tra-
balhar 35 horas por semana!
Em face destas circunstâncias, a per-
manecer a obstinação numa medida
tecnicamente errada, a Ordem dos
Médicos reafirma que os doentes do
interior do país estão a ser tratados
com desprezo e sobranceria por parte
do INEM e do Primeiro-Ministro José
Sócrates e que, a sucederam casos fa-
tais, como inexoravelmente acontece-
rá, haverá matéria suficiente para os
familiares responsabilizarem civil e pe-
nalmente os dirigentes do INEM e
aqueles que, no Estado, têm o INEM
sob sua jurisdição.
Recentemente, o senhor Ministro da Saú-
de (na altura ainda Correia de Campos)
afirmou, contente, que não tinha conhe-
cimento de nenhum doente que tivesse
falecido por causa dos atrasos na assis-
tência médica devido aos múltiplos en-
cerramentos de SAP e urgências. Julga-
mos que todos compreendem que, como
demonstra a realidade recente, esse ris-
co existe, é bem real, e que só por mi-
lagre não acontecerão fatalidades.
Será que, com as suas palavras, Cor-
reia de Campos pretende que, nas lo-
calidades que sofreram os encerramen-
tos, os seus habitantes devam passar a
anunciar à comunicação social todos
os atrasos na assistência e casos de
morte eventualmente relacionados? O
senhor Ministro da Saúde que respon-
da. Mas, na defesa dos seus direitos,
fica o desafio às populações.
José Manuel Silva *

14 Janeiro
O programa «Prós e Contras» que dis-
cutiu a reforma das urgências veio na
altura própria porque na sequência das
palavras do Presidente da República,
subscritas na íntegra pela Ordem dos
Médicos, que, dentro do fraseado di-
plomático, chamou a atenção, de for-
ma contundente, para a inquietação no
acesso aos cuidados de saúde, sobre-
tudo das pessoas de recursos mais
baixos, e de ninguém perceber para
onde vai o país em matéria de saúde.
Há muito tempo que a Ordem dos
Médicos chama a atenção para o pro-
blema das Urgências, tendo sido ne-

Nota editorial
Este é o primeiro número da ROM de-
pois das eleições, portanto, a primeira edi-
ção do novo mandato de Pedro Nunes.
Depois de três anos de intenso trabalho,
de uma campanha eleitoral mais agitada
do que seria desejável, particularmente
com a novel segunda volta, que transfigu-
rou o panorama das disputas eleitorais na
Ordem, o mais elementar dever da revista
é o de revelar aos médicos o que pensa o
Bastonário sobre o mandato que agora se
inicia. É isso que fazemos nesta edição.
Decidimos fazê-lo num formato de entre-
vista, por ser um género em que a leitura
se torna mais viva e interessante para os
leitores. Haveria a possibilidade, obvia-
mente, do Bastonário ter preferido elabo-
rar um longo texto em que divulgasse as
suas prioridades, em que se referisse aos
problemas que considera mais premen-
tes, em que apontasse as metas para es-
tes três anos. Contudo, a redacção deci-
diu propor ao Bastonário e, por inerência,
seu director, que uma das suas primeiras
entrevistas fosse na sua própria revista.
Aceitou-o e, julgamos nós, consegue-se
assim que os médicos tenham, em tempo
jornalístico de actualidade, todos os de-
talhes sobre o seu pensamento para o
segundo mandato.
Antes desta, o Bastonário já deu outras
entrevistas, quer a meios de comunica-
ção escrita quer a rádios e a televisões.
Mas sabemos como é difícil encaixar, com
o rigor e o detalhe necessários, toda a
informação prestada.
Aqui, os leitores terão a vantagem de ler
o que pensa o Bastonário, sem cortes por
falta de espaço ou de tempo.
É por isso que entendemos ser nossa
obrigação publicar esta entrevista. Como
nossa obrigação era ouvir também os
presidentes de conselhos regionais, todos
eles reeleitos nas eleições de 12 de De-
zembro.
Nesta edição, aqui fica o resultado do tra-
balho que julgámos ser o mais acertado
nesta altura. Na próxima, Pedro Nunes vol-
tará a dirigir-se aos médicos e a divulgar as
suas opiniões no editorial.

Diamantino Cabanas
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cessário, infelizmente, que se ultrapas-
sasse o ponto de ruptura e que acon-
tecessem desfechos fatais para que o
Ministro da Saúde fosse obrigado a
ouvir as vozes críticas.
De facto, Correia de Campos, ao vio-
lar deliberadamente o relatório da Co-
missão Técnica e proceder apenas a
uma reforma de encerramentos acaba
por colocar em causa a própria refor-
ma das Urgências!
Efectivamente, o relatório parte do
princípio que o restante Sistema de
Saúde funciona bem, o que não acon-
tece, obrigando a uma maior prudên-
cia e bom senso nos encerramentos, a
uma auditoria das consequências e à
abertura e requalificação de novos e
velhos serviços de urgência, tal como
proposto no relatório!
Infelizmente, a reforma dos CSP avan-
ça a passo de caracol, tarda em pro-
duzir efeitos e nunca será o milagre
dos peixes apregoado pelo senhor Mi-
nistro, pelo que ainda não é uma ver-
dadeira alternativa.
A reforma dos cuidados continuados é
incipiente e causa constrangimentos ao
fluxo de doentes, nomeadamente por-
que os milhares de camas de proximi-
dade que existiam nos centros de saú-
de, e que também funcionavam como
cuidados continuados, foram encerradas.
A rede de referenciação dos doentes
urgentes não foi apresentada e imple-
mentada.
A rede de emergência pré-hospitalar,
considerada pela Comissão como es-
sencial, não existe por inoperância e
incompetência do INEM.
Não foi definida uma rede nacional de
ambulâncias que permita, nomeada-
mente, avaliar e contabilizar os tem-
pos de espera por essas mesmas am-
bulâncias.
As viaturas SIV e SBV e os helicópteros
SIV não substituem urgências médicas.
A análise do impacto nas urgências
restantes, no transporte e nos custos
para os doentes foi ignorada.
Não foi a comissão que estabeleceu
calendário dos encerramentos!
Um ano depois da entrega do relató-
rio, escute-se bem, um ano depois da
entrega do relatório com as propostas

para a reforma das urgências, inacre-
ditavelmente o Ministro da Saúde ain-
da não tomou a decisão final e formal
sobre o mesmo.
O Ministro da Saúde assumiu publica-
mente a decisão política de, contrari-
ando os técnicos e o mais elementar
bom senso, não abrir um Serviço de
Urgência Básico em S. Pedro do Sul,
deixando uma região com 50 000 pes-
soas, que engloba Vouzela e Oliveira
de Frades, totalmente desprotegida em
situações de urgência!
Só por impressionante insensibilidade
e desumanidade pode uma decisão
política colocar em risco a vida das
pessoas da região de Lafões!
Perante este panorama, demasiado
mau mas verdadeiro, no seu papel de
provedora dos doentes e das popula-
ções, a Ordem dos Médicos não podia
deixar de continuar a chamar a aten-
ção para os problemas e consequências
do calendário do Ministro Correia de
Campos para a reforma das urgências.
A Ordem dos Médicos está totalmen-
te disponível para dialogar com o Mi-
nistério da Saúde de forma a propor-
cionar aos cidadãos portugueses cui-
dados da melhor qualidade e proximi-
dade em situações de urgência e emer-
gência. José Manuel Silva *

21 Janeiro
Passadas que estão as eleições da Or-
dem, regresso com gosto a esta cróni-
ca semanal em que me é solicitado
comentar a agenda da Saúde.
Quando já há muito tempo aceitei tal
tarefa interroguei-me de haver assun-
to que preenchesse com um mínimo
de interesse todas as segundas-feiras
de um ano.

A questão não estaria em haver temas
de Saúde sobre que discorrer, mas do
interesse que esses temas poderiam ter
para uma plateia de ouvintes maiorita-
riamente preocupada com outros as-
suntos.
Centrei-me, assim, na agenda política e
nos temas que a comunicação social
elencava como prioritários, procurando
trazer-vos a visão do médico por natu-
reza mais objectiva e descomprometida.
Esperava com tal estratégia desvendar
a realidade que se esconde habitual-
mente por detrás do discurso, tornan-
do claros os ângulos da decisão per-
mitindo que esta se tornasse explícita
e fosse evidente para cada um dos
grandes temas da política de Saúde
perceber o que estaria em causa.
Contrariamente a esta visão optimista
de ir, por assim dizer, arrumando assun-
tos, os temas mostram tender a retor-
cer-se num eterno retorno, variando cir-
cunstancialmente a forma mas manten-
do estável e irredutível o conteúdo.
Um deles é indiscutivelmente o das
urgências, que quase há um ano abor-
dei a propósito de Trás-os-Montes e
agora com pequenas variantes se de-
bate em torno de Anadia.
Na altura revoltei-me com o abando-
no a que eram votadas populações
envelhecidas e frágeis em extensões
territoriais vastas que tinham usufruí-
do, até aí, de uma malha irregular mas
relativamente coerente de cuidados
disponibilizados no terreno.
Contrariamente ao senso comum que
eu esperava ver evidenciar-se de, a
haver restrições, tais se fazerem sentir
sobre as zonas melhor guarnecidas do
litoral, imperou uma lógica de contro-
lo dos danos políticos.

No que se poderia classificar de uma versão
portuguesa do exercício de ensaio duplamente cego,
Ministro e autarcas assinaram protocolos,
trocando SAP por ambulâncias sem tripulantes e
urgências verdadeiras por helicópteros imaginários
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Sob tal lógica, ninguém procurou en-
contrar o racional das medidas, mini-
mizando as consequências na Saúde
dos cortes financeiros aparentemente
inexoráveis e pré decididos, mas fez-
se um esforço significativo para minimi-
zar os danos políticos e a sua futura
tradução em votos.
No que se poderia classificar de uma
versão portuguesa do exercício de en-
saio duplamente cego, Ministro e autar-
cas assinaram protocolos, trocando
SAP por ambulâncias sem tripulantes
e urgências verdadeiras por helicóp-
teros imaginários.
Tal como o sublime mentiroso que
acredita por fim ser verdade a mentira
que urdiu, também os protagonistas
desta novela começaram a acreditar
que tais passes de magia eram uma
verdadeira Reforma e que bastava que-
rer para que o progresso fosse real.
No fundo a minha incompreensão re-
sultava de eu procurar ter os pés assen-
tes no solo e ver doentes urgentes como
seres humanos de carne e osso acome-
tidos de doença súbita e a reforma se
discutir no plano etéreo da política, onde
o que é, é simplesmente o que parece e
não o que tem existência real.
Esta semana, como o aprendiz de feiti-
ceiro que invocou forças poderosas
que mal sabia controlar, um político
conhecido revoltava-se na praça pú-
blica contra a acusação que alguém
lhe fazia de a sua reforma ser a causa
da morte de uma criança.
Para todos os que viram a mãe, a am-
bulância em que o drama teve lugar e
o edifício imóvel e encerrado do hos-
pital onde, das janelas, profissionais
observavam a cena, a reforma do Mi-
nistro não tinha qualquer desculpa ou
atenuante de tão óbvio o seu pecado.
Para quem analisasse o caso na sua
realidade técnica é provável que haja
em curso uma injustiça e o desfecho
não variasse se em vez de no trémulo
veículo amarelo o drama decorresse
no interior do denominado hospital.
Tenha ou não razão para se queixar, o
político em sarilhos tem apenas um
culpado a quem acusar: quem decidiu
que a discussão de assuntos importan-
tes, dos quais decorre a vida ou a mor-
te, devesse ser o palco brilhante, té-

E D I T O R I A L

nue e precário em que se confrontam
os actores das novelas da política
mediática e não as salas mais sombri-
as mas mais sólidas em que se pensa e
se pondera... Pedro Nunes **

28 Janeiro
Estou certo de que todos ouvimos a
gravação com um misto de raiva e
incredibilidade. No final de contas não
se tratava de um mau filme mas da vida
real em toda a sua crueldade.
Algures numa aldeia do interior alguém
necessitava de ajuda urgente e as es-
truturas de socorro discutiam quem
deveria sair e como ultrapassar o facto
evidente de ninguém estar disponível.
O momento de surrealismo mediático
fora-nos proporcionado pelo INEM,
organismo que é pressuposto coorde-
nar o socorro médico de emergência,
ao disponibilizar a gravação dos diálo-
gos telefónicos na ânsia de demons-
trar não ser sua a culpa pelo fiasco.
Curioso em si mesmo o facto de esta
preocupação pela culpa, principalmen-
te pela culpa enquanto escrutínio po-
pular, e a não equivalente preocupa-
ção pela resolução do problema que
o facto evidenciara.
Significativo neste caso que o Ministro
da Saúde, em vez de uma lógica e cla-
ra tomada enérgica de medidas, se te-
nha satisfeito com um apelo ao diálo-
go e concertação entre INEM e Bom-
beiros, como se um e outros não tives-
sem tutela nem dependessem de um
mesmo envelope financeiro ou enqua-
dramento legal.
Não vou, como compreenderão, ana-
lisar em maior profundidade o ocorri-
do ou tomar partido nesta dança de
culpados. Os factos já foram por mui-
tos escalpelizados e, com nevoeiro ou
sem ele, alguém aguardar quase uma
hora pela chegada de um meio de so-
corro dispensa mais palavras.
Também a constatação de que a cen-
tral encarregue de activar os sobreditos
meios ignorava que tudo o que até há
pouco tempo dava apoio a situações
de emergência estaria fechado, não
merece comentário, nem voltar a falar
nas consequências que há um ano pre-
víramos quando os encerramentos fo-
ram anunciados.

Não merece igualmente comentário o
pungente diálogo com alguém que a
meio da noite se vê encarregue de um
telemóvel e de uma ambulância mas a
quem ninguém se preocupou em ex-
plicar qual a relação causa-efeito en-
tre um e o outro.
Tudo o que não poderia ter aconteci-
do numa situação de emergência acon-
tecera e, como para qualquer pessoa
de mediano senso resulta óbvio, volta-
ria e voltará a acontecer em qualquer
ponto do País, com qualquer um de nós.
Para além de algum susto e o natural
incómodo que se sente quando a rea-
lidade nos entra, brutal, pela porta
dentro, este episódio do viver portu-
guês constitui uma óbvia oportunida-
de de reflexão.
Reflexão, por exemplo, sobre a enor-
me confusão entre democracia e
hipertrofia anarquizante de pequenos
poderes que nos enreda e nos tolhe
enquanto país. Sobre a enorme confu-
são entre direitos e liberdades indivi-
duais e prepotência individualista e
egoísmo resistente a qualquer hierar-
quia da competência ou do saber.
Reflexão sobre a manifesta ausência de
qualquer cadeia de comando, sobre a
evidência de em caso de crise a des-
coordenação imperar fazendo com que
os esforços individuais em vez de se
potenciarem se anulem.
Reflexão sobre este hábito tão genuíno,
tão nosso, do fazer de conta tomar com
demasiada facilidade o lugar do fazer.
Na Saúde, como por certo na Educa-
ção e em todas as áreas da actividade
humana, a nossa incapacidade enquanto
país não radica na falta de competên-
cia, discernimento ou iniciativa de cada
um de nós, mas na tragédia tão lusita-
na de privilegiarmos a nossa imagem
em detrimento da nossa substância.
Nunca como esta semana foi tão evi-
dente na actualidade o que Roma há
mais de dois mil anos já sabia, que no
oeste da Ibéria existe um povo que não
se governa nem se deixa governar.

TSF – Na Ordem do Dia

* Representou o Bastonário até 16 de Janeiro
e nessa qualidade assinou também a rubrica
na TSF.
** Pedro Nunes retomou as suas funções a
16 de Janeiro e regressou à rubrica «Na Or-
dem do Dia».
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Comunicado
Lemos com espanto as ofensivas declarações do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Castelo Branco
à comunicação social sobre a questão das insulinas, acusando o Bastonário em exercício da Ordem dos Médicos de má-
fé nas suas declarações.
Em conferência de Imprensa, como um dos vários exemplos das consequências do primado dos números sobre as preo-
cupações e necessidade com os doentes, que se reflecte no jogo do empurra das despesas com a saúde, o Bastonário em
exercício, José Manuel Silva, referiu o facto do hospital de Castelo Branco obrigar os doentes diabéticos a trazer a insulina
de casa quando têm necessidade de internamento.
Referiu também que tal facto não prejudicava os doentes, porque a insulina é comparticipada a 100%, mas transferia os
respectivos custos do Hospital para os Centros de Saúde.
Procurando justificar a situação, o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Castelo Branco
encetou uma tentativa de justificação recorrendo a uma série de afirmações que não correspondem a nenhum aspecto da
verdade dos factos.
Efectivamente, a circular não se refere a situações de ensino ou de consulta em ambulatório na Unidade de Diabetes, nem
a alegadas incompatibilidades.
O Presidente do Conselho de Administração falta à verdade quando afirma que é dada ao doente a liberdade de escolha
de trazer a insulina de casa ou de usar a insulina do hospital, pois a circular é clara quanto ao dever do doente trazer a
insulina de casa.
A circular do hospital visava unicamente as insulinas e não qualquer outro tipo de medicamentos. A circular demonstra
preocupações do hospital exclusivamente com a gestão dos «recursos».
Caso se tratasse da antecipação do alegado espírito de equidade, com genuína reciprocidade, de uma eventual futura
Unidade Local de Saúde, então o Hospital de Castelo Branco não se deveria importar que os diabéticos também levassem
a insulina em sentido inverso, ou seja, do internamento hospitalar para o ambulatório.
Para atestar a veracidade das declarações proferidas pelo Bastonário em exercício da Ordem dos Médicos junto anexamos
cópia da circular em causa.
A Ordem dos Médicos enviou para o seu Gabinete Jurídico e Conselho Disciplinar as declarações do Senhor Presidente
do Conselho de Administração do Hospital de Castelo Branco.

O Bastonário em exercício da Ordem dos Médicos
José Manuel Silva

Fornecimento de insulinas
Reproduzimos o comunicado que visa esclarecer a questão levantada pelo

Bastonário em exercício sobre o fornecimento de insulinas no Hospital de

Castelo Branco. Incluímos também a circular do Hospital que confirma a

prática de impor o dever aos doentes e seus familiares de levarem a insulina

de casa.
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Deve ser do conhecimento de todos que as insulinas têm actualmente comparticipação de 100% para
todos os diabéticos, excepção para a insulina Lantus. Cabe aos doentes diabéticos e às suas famílias o
dever de se fazer acompanhar dos dispositivos: canetas e da respectiva insulina necessária no período
em que se encontram internados.
Assim, por deliberação do Conselho de Administração, para melhor optimizar os recursos no que
concerne às Insulinas:

– Os frascos de ampolas: estarão disponíveis para todos os serviços sem justificação, com excepção
para Insulina Lantus, a qual deverá ser requisitada à farmácia no impresso próprio em nome do doente
e com comprovação pelo médico responsável de que o doente fazia em ambulatório ou prescrita pela
Unidade de Diabetes.

– Cartuchos/Penfill
Deverá ser solicitado a todo o doente diabético o seu dispositivo de administração (caneta) e a respec-
tiva insulina. Excepcionalmente poderá o Enfermeiro Responsável fazer o pedido do cartucho de insu-
lina pelo mesmo procedimento actualmente vigente.

– Unidade de Diabetes:
Na Unidade de Diabetes estarão disponíveis todo o tipo de insulinas e suas apresentações.

– Utilização correcta de seringas de insulina:
Na impossibilidade de se utilizar os dispositivos de administrar (caneta), deverão administrar-se as insu-
linas com seringas adequadas para o efeito – BD u-100 Insulin 0,5 ml com agulhas de 5 (pedia-
tria) , de 8 e 12 mm de comprimento.

Chama-se a atenção que se têm utilizado seringas que não obedecem às orientações internacionais.
Deverão a partir de agora solicitar-se ao aprovisionamento as seringas supra referidas.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida perante a Comissão de Farmácia.

O Director Clínico

João Frederico

CIRCULAR NORMATIVA N.º 13
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COMUNICADO

Caso da morte em Alijó
Os médicos assistiram estupefactos à transcrição na comunicação social do conteúdo oficial da gravação do INEM
no caso da recente morte de um doente de 44 anos, em Castedo, Alijó.

A surrealista conversação e o infeliz acontecimento vêm confirmar a justeza e pertinência de todas as preocupações
pública e atempadamente expressas pela Ordem dos Médicos relativamente ao estado e aos graves problemas da
assistência em Portugal em situações de urgência e emergência.

Confirma-se que o país real é bem diferente do país ideal pintado por alguns.

Mesmo considerando que o diagnóstico de morte só pode ser feito por um profissional de saúde, com excepção de
situações extremas, o que não era exactamente o caso, em que o próprio irmão da vítima chega a empregar uma
expressão de alguma incerteza, a Ordem dos Médicos não vai discutir esse aspecto da questão.

É fundamental retirar as lições que este caso fornece e exigir que sejam tomadas medidas com vista a evitar casos
semelhantes no futuro.

Assim:

• A cadeia de socorro tem falhas inaceitáveis, sobretudo nas regiões mais desfavorecidas de Portugal.
• As dificuldades de comunicação entre o INEM e os Bombeiros evidenciam as fragilidades de todo o sistema de
emergência e a falta de integração e coordenação entre o INEM e a Protecção Civil.
• O encerramento de alguns SAP, independentemente de funcionarem melhor ou pior, deixa muitas populações sem
qualquer alternativa de assistência em situação de urgência e emergência.
• É agora ainda mais evidente que não estão cumpridos os pressupostos elencados pela Comissão de Reforma das
Urgências para se encerrarem os únicos recursos de urgência e emergência de que dispõem algumas populações.
• O encerramento do SAP de Alijó, como tantos outros por esse país fora, foi feito com inaceitável leviandade, sem
uma análise prévia da realidade local e sem quaisquer medidas compensadoras, deixando toda a população do
concelho sem qualquer assistência profissionalizada em suporte básico e/ou avançado de vida.
• Se a vítima de Alijó ainda estivesse viva e em risco de vida, não teria sido assistida atempadamente.
• A enorme duração e o conteúdo dos telefonemas demonstram a falta de profissionalismo, organização e coorde-
nação de todo o sistema de emergência.
• Este caso demonstra a importância da análise dos tempos de espera pelas ambulâncias, que não foi feita pela
CTAPRU nem por qualquer outra estrutura do Ministério da Saúde, pelo menos que seja do conhecimento público,
pelo que, em tempo efectivo, os portugueses estão muito mais longe de serviços de urgência do que os tempos que
foram apontados pela CTAPRU.

Ordem dos Médicos
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• Muitos dos SAP encerrados estavam equipados com qualidade e prestavam um bom serviço às populações.
• Ao contrário do afirmado pelo Ministro da Saúde, todas as horas extraordinárias realizadas pelos Médicos de
Família nos SAP não implicavam qualquer prejuízo para a assistência programada aos utentes dos respectivos
ficheiros.
• Não existe uma Rede Nacional de Ambulâncias, que deve ser imediatamente discutida e criada.
• Não existe uma Rede Nacional de Emergência Pré-Hospitalar, que deve ser imediatamente discutida e criada.
• A decisão do INEM em colocar uma ambulância SBV em Alijó, apenas depois da pressão da comunicação social,
confirma que as decisões são tomadas de forma casuística, errática e reactiva por parte do Ministério da Saúde.
• Só depois da implementação e cumprimento integral da reforma das urgências proposta pela CTAPRU e dos
respectivos pressupostos, bem como de uma análise das respostas do sistema de urgência e emergência, seria
realista e tecnicamente aceitável ponderar alguns dos encerramentos lamentavelmente já concretizados.

Não obstante a análise crítica aqui apresentada, a Ordem dos Médicos considera não existirem
motivos para pânico generalizado, dado que, na maior parte das circunstâncias, o esforço e a abne-
gação de todos os profissionais envolvidos colmatam as deficiências organizativas que tão patente-
mente ficaram evidentes.

A Ordem dos Médicos apela à reflexão e atenção do Senhor Ministro da Saúde e disponibiliza-se
para prestar todo o apoio técnico que possa ser considerado adequado no sentido de serem encon-
tradas as melhores soluções para servir com qualidade todas as populações do país, independente-
mente do local em que se encontrem.

Lisboa, 25 de Janeiro de 2008

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

I N F O R M A Ç Ã O
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ELEIÇÕES  2008-2010

A recondução no cargo para o triénio
2008/2010 foi obtida através de uma
maioria clara de votos na segunda volta
das eleições para a presidência da
Ordem dos Médicos. Os resultados
desta segunda volta foram apurados
na madrugada de dia 17 de Janeiro.
Pedro Nunes ganhou na Secção Regi-
onal do Sul e na Secção Regional do
Centro, enquanto o seu adversário
nestas eleições, Miguel Leão, teve mais
votos na Secção Regional do Norte.
De acordo com os da-
dos apurados, ao
todo votaram
14840 médicos, o
que representa
um aumento de
2884 votos em
relação à primei-
ra volta das elei-
ções, que decor-
reu a 12 de De-
zembro de 2007,
e uma afluência
às urnas que
ronda os 40 por
cento.
Na Secção Regi-
onal do Norte
votaram 4984
médicos, na Sec-
ção Regional do
Centro 2568, e
na Secção Regi-
onal  do Sul
7288.

Pedro Nunes reeleito para
cargo de bastonário da OM

Pedro Nunes foi re-

eleito para o cargo de

Bastonário da Ordem

dos Médicos nas elei-

ções do passado dia 16

de Janeiro.
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ELEIÇÕES  2008-2010
1ª Volta – 12/12/2007

2ª Volta – 16/01/2008
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Bastonário traça grandes linhas do seu mandato

Manter Ordem
independente como
instituição técnica
que não pode ser
posta em causa

E N T R E V I S TA
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Na altura em que inicia o seu segundo mandato como Bastonário, Pedro
Nunes fixa os grandes objectivos, como o de manter a Ordem «indepen-
dente do poder político e referenciada como uma instituição técnica que
não pode ser posta em causa nessa sua qualidade». Recusando a possibili-
dade de se voltar a candidatar, promete blindar qualquer interferência
externa na discussão do Código Deontológico e assegura que nunca dei-
xará cair no esquecimento a necessidade de uma lei do acto médico. Quan-
to às carreiras, garante que o processo vai avançar rapidamente na Or-
dem, depois do lançamento do relatório de há 40 anos. Na entrevista que
a ROM publica, Pedro Nunes não esquece também o tema das eleições.

E N T R E V I S TA
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Revista da Ordem dos Médicos
– A disputa eleitoral foi demasiado
dura?
Pedro Nunes – Fique claro que é a
última vez que falo desta disputa elei-
toral. O período eleitoral foi lamen-
tável a todos os títulos. Na primeira
volta ainda houve algum debate de
ideias, embora na parte final já te-
nha havido ataques ao carácter e fa-
lhas de verdade como quando foi
dito que eu não tinha apoiado a gre-
ve, mas na segunda volta ultrapas-
sou-se tudo o que é admissível. Isto
não faz sentido, e vamos ter que re-
ver no futuro o Regulamento Eleito-
ral. Teremos que decidir se é permi-
tido um gasto incontido de dinheiro,
se é permitido que as secções regio-
nais já eleitas apoiem ostensivamen-
te um candidato e enviem cartas a
todos os médicos, para todo o país,
transcendendo a sua lógica regional,
se é lógico e aceitável que haja anún-
cios nos jornais e por aí fora…

ROM – E como é que se pode impedir
isso?
PN – Isso pode ser proibido através
do Regulamento Eleitoral, muito cla-
ramente. No futuro, temos que evoluir
para uma nova forma de eleição, de
preferência com sistema de voto elec-
trónico, de modo que se torne muito
mais fácil a participação dos médicos

e se aumente a votação. Imagino um
modelo em que haja voto electrónico
durante um dia ou dois, prévios à elei-
ção em urna, e depois, durante o perí-
odo eleitoral, os médicos pudessem vo-
tar em qualquer secção de voto, na
medida em que estariam todas em li-
nha. E portanto seria logo feita a des-
carga de votos na base de dados cen-
tral... e só haveria então voto pre-
sencial e voto electrónico.

ROM – Quer introduzir essas mudanças
no Regulamento Eleitoral já neste man-
dato?
PN – Penso propor essas medidas, não
imediatamente, mas têm que ser intro-
duzidas pelos menos com dois anos
de antecedência em relação às próxi-
mas eleições. Estou particularmente à
vontade para o fazer porque este meu
mandato será o último – acho que nin-
guém deve estar mais do que seis anos
num cargo desta natureza, mesmo nas
secções regionais, do meu ponto de
vista há um limite temporal para isso e
depois as pessoas esgotam-se. Como di-
zia não faço tenções de me voltar a
candidatar e, como tal, estou à vontade
para fazer todas as propostas que en-
tender… depois os colegas, em Plenário
dos Conselhos Regionais, sufragarão ou
não sufragarão. Penso que temos que
evoluir para o voto electrónico e para
uma restrição muito acentuada dos mei-

os que podem ser usados em campa-
nha, nomeadamente para evitar cus-
tos para a Ordem dos Médicos.

ROM – E nesta altura não há instru-
mentos para evitar isso?
PN – Neste momento não havia qual-
quer instrumento para evitar isso. O
Regulamento Eleitoral é omisso nesta
matéria. Há os instrumentos éticos,
mas não passava pela cabeça de nin-
guém que alguma vez um candidato
se lembrasse de mandar milhares de
mensagens a insultar outro colega, que
se fizessem ataques ao carácter, que
se convocasse uma conferência de im-
prensa para dizer que a delegação de
funções de representação num presi-
dente regional já eleito era para fugir
e que eu tinha abandonado o barco
e estava com medo. Este tipo de in-
sultos e de ataques directos ao ca-
rácter é algo que merece, no futuro, a
criação de um instrumento regula-
mentar que o impeça. Perante isso, tive
que responder, mas tentei conter-me
no nível da resposta – repare-se que
eu mandei uma única mensagem no
sentido de lembrar às pessoas que se
tinham abstido que era importante vo-
tar. E também deve ser dito que o que
escrevi nos envelopes que mandei
não foi ofensivo para ninguém, nem
usei nomes, não publiquei anúncios
nos jornais e tive um cuidado muito

E N T R E V I S TA

Temos que evoluir
para o voto
electrónico

e para uma restrição
muito acentuada dos
meios que podem ser
usados em campanha,
nomeadamente para

evitar custos para
a Ordem dos Médicos
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grande nas conferências de impren-
sa. O que eu disse na comunicação
social foi sempre em resposta a con-
ferências de imprensa e a ataques que
me tinham sido feitos e a que eu ti-
nha de responder. É óbvio que no
futuro se deve arranjar um instrumen-
to regulamentar que impeça que as
eleições da Ordem se transformem
num debate público, até porque, de-
pois, a comunicação social de uma
forma geral não se apercebe do que
está em causa, não conhece com pro-
fundidade, e acaba por dizer que os
candidatos trocam acusações na pra-
ça pública… isso envolve todos os
candidatos por igual, põe em causa
todos os médicos e quem é eleito.

ROM – Ainda por cima houve uma ac-
ção em Tribunal…
PN – Pois… mas é evidente que eu
não sou responsável por alguém ter
apresentado uma acção em Tribunal
para pôr em causa um processo elei-
toral que cumpriu o Regulamento até
às vírgulas. Como disse o Prof. José
Manuel Silva na sua tomada de posse,
no Centro, este processo eleitoral foi
o mais transparente, o mais livre, o

mais claro e mais controlado por to-
dos os delegados das candidaturas que
alguma vez houve na Ordem, foi um
processo de um rigor extremo. Ago-
ra, é evidente que como houve alguém
que se lembrou de apresentar uma
queixa em Tribunal o processo ficou
manchado. Primeiro, é preciso que se
diga que qualquer cidadão pode apre-
sentar uma queixa em Tribunal por
maior que seja o disparate, desde que
tenha meios financeiros para o fazer
e para contratar advogados. Em se-
gundo lugar, o candidato acabou por
apresentar a queixa em conjunto com
o Conselho Regional do Norte, por-
tanto, acabou por ser a Ordem a pa-
trocinar a queixa. Na verdade, isto cria
uma situação absolutamente inaudi-
ta, que é a de um órgão regional da
Ordem atacar um candidato a Basto-
nário e atacar um outro órgão da
própria Ordem. No fundo, é alguém
que desencadeia um processo com-
parável a guerra civil [entre aspas,
disse Pedro Nunes]. Isto é totalmente
inaceitável e no futuro não pode acon-
tecer, ou seja, tem que haver um me-
canismo regulamentar para punir ime-
diatamente quem prevarica assim,

porque senão arriscamo-nos a ficar
todos muito mal cada vez que haja
eleições.

ROM – E quanto ao resto, o novo Re-
gulamento Eleitoral funcionou?
PN – Este novo Regulamento Elei-
toral não foi inventado à beira das
eleições, foi aprovado há dois anos
por uma larga maioria do Plenário
dos Conselhos Regionais. É preciso
desmistificar essa ideia lançada de
que houve alterações a meio do jogo.
O que aconteceu foi que na primei-
ra volta, no Norte, o Regulamento
não foi aplicado como deveria ter
sido – não esqueçamos que na pri-
meira volta as eleições são controla-
das pelas mesas regionais. Também é
preciso que se clarifique que eu nun-
ca disse que tinha havido qualquer
fraude, antes pelo contrário, a vários
jornais, nomeadamente ao Tempo
Medicina, sempre disse que pessoal-
mente não acreditava que tivesse
havido fraude. Os resultados e o ri-
gor com que foi aplicado o Regula-
mento na segunda volta também de-
monstraram que não houve qualquer
fraude.

E N T R E V I S TA

Providência cautelar sem qualquer tipo de nexo

ROM – Mesmo com rigor, o processo eleitoral foi posto em causa…
PN – O rigor é sempre útil e desta vez demonstrou à evidência que as eleições na Ordem dos Médicos são absoluta-
mente limpas, absolutamente controladas, que não houve fraude nenhuma, quer na primeira volta quer na segunda
volta. Há o caso de Vila Real, que não se percebe muito bem, mas isso é matéria sobre a qual não me pronuncio. A
votação que houve na primeira volta foi verdadeira, quer no Norte quer no Centro quer no Sul, porque a segunda volta
veio a demonstrar isso mesmo. Todos ficaríamos a ganhar, e só perdemos porque alguém se lembrou de pôr em causa
na praça pública o rigor das eleições, apresentando uma providência cautelar sem qualquer tipo de nexo, pondo em
causa não a aplicação do Regulamento, mas sim alegando que o Regulamento não estava a ser aplicado de forma
rigorosamente igual à que tinha sido na primeira volta, quando nesse caso só numa região não tinha sido feito o que se
devia ter feito.

ROM – E afinal, porquê um só apartado?
PN – É preciso esclarecer que um apartado é uma simples caixa de correio, e o que está definido no Regulamento é que
os votos devem ser enviados para um apartado. Contudo, na primeira volta, as secções regionais decidiram criar cinco
apartados por razões administrativas, apartados que nem sequer coincidiam apenas com as respectivas regiões, uma vez
que também havia um apartado na Madeira e outro nos Açores. Na segunda volta, o que se entendeu é que se cumpriria
o Regulamento, e como o que está determinado é haver um apartado, foi um apartado, ponto final. E até foi situado em
Coimbra exactamente por não haver ali nenhum candidato, uma vez que seria normal que esse apartado fosse situado
na sede da Ordem, que é em Lisboa; mas para que ninguém pusesse em causa que isto era qualquer tentativa de tirar
vantagem da minha parte é que ele foi fixado em Coimbra.
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A defesa da segunda volta

ROM – Pela primeira vez houve segun-
da volta e os médicos até votaram mais
em todo o país. A que acha que se deve
isso?
PN – Isso acontece sempre nas se-
gundas voltas. A segunda volta foi pro-
posta pelo Prof. José Manuel Silva e ha-
via pessoas que duvidaram, pessoas do
Conselho Regional do Sul e pessoas do
Norte, mas eu apoiei sempre esta mu-
dança, apesar de pairar a dúvida de uma
abstenção grande. Por alguma razão as
eleições para Presidente da República
são a duas voltas, porque o cargo é uni-
nominal e nesse caso é muito impor-
tante que seja muito clara a legitimidade
política de quem o assume.
No nosso caso, imaginemos que numa
região os votos se dividem por três ou
quatro listas – recordo que já houve
umas eleições na Ordem com cinco
candidaturas – e então pode aconte-
cer ser eleita uma pessoa com uma mi-
noria, isto é, pode ter o maior número
de votos a nível nacional, mas ganhar
apenas numa região ou numa única
cidade... e assim as pessoas não se sen-
tem representadas. Já uma eleição a

duas voltas implica que para ganhar
seja necessária uma votação de âmbi-
to nacional; o vencedor pode perder
nuns sítios, ganhar noutros, o que é
normal, mas fica com uma votação

nacional. Depois, sempre tive a convic-
ção que na segunda volta aumenta a
votação, uma vez que se torna mais
claro que as pessoas têm que fazer uma
escolha. Também, muitas vezes, na pri-
meira volta as pessoas abstêm-se ou
votam em candidatos, à partida, mi-
noritários.

ROM – Mas se tivesse apenas havido
uma primeira volta também seria natural
haver mais votação, ou não?
PN – Também é verdade que se esta
eleição tivesse sido a uma única volta
é possível que não tivesse havido a
abstenção que houve na primeira e é
possível que, por critérios de utilida-
de, algumas pessoas que votaram no
Dr. Silva Santos eventualmente não o
tivessem feito. Do que não há dúvidas
é que as pessoas tendem a concentrar
os votos nos candidatos que pensam
que têm maiores hipóteses de ganhar
e portanto é útil a existência de duas
voltas. Até porque isso permite que na
primeira volta se revele a expressão
efectiva que têm os programas dos
vários candidatos, e o propósito de
discutir essas bases programáticas di-
ferentes também, por sua vez, fará au-

E N T R E V I S TA

Delegação de funções deveria passar a ser prática no futuro

ROM – Que balanço faz da delegação de funções? Voltaria a fazê-lo se fosse agora?
PN – Eu penso mesmo propor que no futuro isso seja obrigatório. A minha decisão foi mal interpretada, mas é óbvio
que é a única posição que o Bastonário poderia ter. Há uma diferença entre o Bastonário e os conselhos regionais;
enquanto estes são eleitos na primeira volta, o Bastonário fica a aguardar uma segunda volta – e esta situação tende a
repetir-se, porque mais do que 50 por cento na primeira volta é muito difícil – e há ali um período de quase um mês
nessa situação, até porque as eleições são feitas na altura do Natal. Este mês de diferença é um período em que o
Bastonário não está suficientemente sufragado e o ministro pode aproveitar esse período para tomar medidas que a
Ordem não possa contrariar. Há sempre o risco de o ministro alegar que o Bastonário não foi sufragado e, por
exemplo no meu caso por maioria de razão, uma vez que na primeira volta até tive menos votos do que o outro
candidato, por razões circunstanciais. Isso, como dizia, daria azo ao ministro para menorizar a legitimidade da liderança
e, na verdade, a Ordem não pode estar com um Bastonário fragilizado. Portanto, havendo presidentes regionais eleitos
– e é normal que sejam eles a substituir o Bastonário nos impedimentos – penso que no futuro este mecanismo deveria
ser obrigatório. Como digo, nas próximas eleições não me candidato e estarei assim em funções até ao último dia do
mandato, mas num caso em que volte a acontecer este cenário de um Bastonário que seja candidato, se não for
sufragado à primeira volta deve imediatamente suspender as suas funções.

ROM – E, neste novo contexto de segunda volta, a marcação das eleições para o mês do Natal não poderia ser mudada?
PN – Também me parece que essa é uma das mudanças que deveríamos considerar no futuro: encurtar um pouco um
mandato – não me importo de encurtar o meu – para que as eleições sejam feitas não em Dezembro, mas sim no início
de Novembro e para que a segunda volta possa ser 15 dias ou três semanas depois, ou mesmo de imediato se houver
voto electrónico.

O Regulamento
Eleitoral não foi

inventado à beira das
eleições, foi aprovado
há dois anos por uma

larga maioria do
Plenário dos

Conselhos Regionais.
É preciso

desmistificar essa
ideia lançada de que
houve alterações a

meio do jogo
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mentar o número de candidatos à pri-
meira volta. Estou convencido que, no
futuro, nas primeiras voltas haverá cin-
co ou seis candidatos, porque as pes-
soas apresentam-se às eleições com os
seus programas e têm a certeza que
mesmo que não sejam maioritários há
uma oportunidade de exprimir e até
de avaliar qual é o apoio que têm dos
colegas. E daí até pode resultar algu-
ma surpresa, com a passagem de al-
gum candidato que aparentemente não
teria possibilidades de passar à segun-
da volta. E, nesse caso, é possível então
na segunda volta haver uma escolha
clara e deliberada e quem ganha tem
uma votação significativa que não per-
mite qualquer margem para dúvidas.

ROM – Mesmo assim, a afluência às
urnas, que foi quase de 40 por cento, fi-
cou aquém do desejável…
PN – Pode-se ir mais longe, apesar de
tudo, mas é preciso perceber que há
médicos que se vão distanciando da
Ordem, e isso é pena mas acontece.
Mas também temos que perceber que
essa percentagem de 40 por cento não
corresponde à verdade, porque o to-
tal de inscritos na Ordem não é o to-
tal de médicos existentes, é muito mais
do que isso. Médicos que estiveram em
Portugal e trabalharam cá durante uns
anos e depois se foram embora, ou que
estiveram nas serviços da NATO du-
rante três meses, ou fizeram a sua for-
mação aqui e depois foram para o Bra-
sil ou para outros países e se mantêm
inscritos na Ordem. Por exemplo, há
muitos médicos que vivem e trabalham
em países africanos de expressão por-
tuguesa e mantêm a sua inscrição na
Ordem dos Médicos, até por uma ques-
tão simbólica. Esses médicos continu-
am a ser contabilizados como existen-
tes e alguns até votam, mas são muito
poucos porque na sua maioria sentem-
se afastados e nem conhecem bem a
Ordem. Portanto, esses 40 por cento
não são verdadeiros, isso significa que
entre os médicos activos em Portugal
a votação ultrapassará largamente os
50 por cento, talvez chegue até aos 60
por cento, o que quer dizer uma vota-
ção muito razoável.

ROM – E acha que o voto electrónico
melhoria ainda mais esses números?
PN – Penso que se houvesse meca-
nismos de facilidade do voto, isso au-
mentaria a votação. O correio implica
sempre que a pessoa tenha que pre-
encher o seu voto e depois lembrar-se
de o entregar e há pessoas que se es-
quecem, que perdem os votos, que os
estragam, que deixam passar o prazo
ou não votam porque julgam que o
voto já não chega a tempo. De resto,
há sempre votos que chegam depois
do prazo. No futuro, se conseguísse-
mos um sistema de votação electróni-
ca aumentaríamos a participação.

ROM – Os resultados revelaram que
houve votação de cariz regionalista?
PN – Não acho a votação de cariz
regionalista. Aquela ideia dos ingleses
de que quando há nevoeiro no Canal
da Mancha o continente está isolado

não é transportável para a Ordem. O
que é natural é que os médicos co-
nheçam mais umas pessoas do que
outras, há uma relação de proximida-
de que normalmente não há com os
governantes, a relação com a Ordem
não é tão ideológica, é mais de proxi-
midade. É natural que uma pessoa que
tenha desempenhado muitos cargos e
tenha trabalhado na Ordem dos Mé-
dicos num determinado contexto seja
mais conhecido no sítio onde traba-
lhou. É natural que as pessoas em Lis-
boa me conheçam mais e que no Por-
to conheçam mais o Dr. Miguel Leão.
E depois também há estilos de actua-
ção. Fui mal interpretado quando dis-
se que tinha havido uma estranha vo-
tação no Norte, disse «estranha» por-
que em todo o país fui largamente su-
fragado, tive mais de 50 por cento em
toda a zona Sul e tive quase 50 por
cento na zona Centro e de repente só
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havido uma estranha votação no Norte, disse

estranha porque em todo o país fui largamente
sufragado, tive mais de 50 por cento em toda
a zona Sul e tive quase 50 por cento na zona

Centro e de repente só no Porto e em Braga é
que eu tive uma enorme diferença de votos
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no Porto e em Braga é que eu tive uma
enorme diferença de votos. Usei a ex-
pressão «estranha», mas isso não quer
dizer que tenha considerado ser uma
votação regionalista. E isso confirmou-
se na segunda volta, em que eu tive
fortes apoios, muito mais de mil cole-
gas do Norte votaram em mim, nome-
adamente no Porto e em Braga, mas
obviamente aí o Dr. Miguel Leão teve
mais apoios. Isso é normal, porque em
Lisboa passou-se exactamente o con-
trário e não é nada de anormal. A Or-
dem dos Médicos não se pode dividir
em regionalismos entre o Norte e o
Sul, os nossos problemas são iguais, as
escolhas eleitorais passam e no dia
seguinte somos todos médicos. O fac-
to de eu residir em Lisboa não signifi-
ca que eu seja mais Bastonário dos
médicos de Lisboa que votaram mais
em mim e menos Bastonário dos mé-
dicos do Porto.

ROM – Mas sente alguma diferença
quando visita colegas no Norte ou no Sul?
PN – Eu sinto-me tão bem na Ordem
dos Médicos no Porto como me sinto
na Ordem dos Médicos em Lisboa ou
em Coimbra, sinto-me tão bem a visi-
tar o Hospital de S. João como a visitar
o Hospital de Santa Maria e nunca senti
qualquer hostilidade para comigo nes-
ses hospitais. Visitei todos os hospitais
do Norte, vários serviços no Hospital
de S. João, nos hospitais de Gaia, de
Matosinhos ou no Hospital de Santo
António e sempre fui extraordinaria-
mente bem recebido e tenho colegas
que me apoiam em todos estes hospi-
tais, mas obviamente, na percentagem
de votantes, tenho maiores apoios nou-
tras regiões. É perfeitamente normal.
O que é importante são os resultados
finais e nacionais e aí tive mais cerca
de 1700 votos e tanto faz que esses

votos sejam da região Sul, como do
Norte como do Centro ou das ilhas
porque os votos dos médicos são to-
dos iguais.

Aposta num CNE
cooperante e dialogante

ROM – Os próximos três anos terão um
contexto semelhante em sede de Conse-
lho Nacional Executivo. Acha que se man-
terão dificuldades na relação dentro des-
se órgão?
PN – Eu não tenho nenhum medo das
dificuldades, mas dou sempre oportu-
nidade a que o bom senso impere. Não
faz sentido que as decisões a nível na-
cional sejam contestadas a nível regio-
nal. É vital para os médicos que a Or-
dem apareça como uma única Ordem.
É evidente que o que aconteceu no
mandato que termina agora foi clara-
mente uma estratégia de um Conse-
lho Regional em torno de uma candi-
datura a Bastonário que estava em cur-
so. Como eu espero que desta vez fi-
que absolutamente claro que não são
necessárias estratégias destas, que só
prejudicam quem as põe em prática,
admito que a atitude dos conselhos re-
gionais seja uma atitude lógica, coope-
rante, dialogante, em que uns uma vez
têm maioria e outras vezes não. A po-

sição da Ordem é a posição que a
maioria entender e o Bastonário é o
único porta-voz, porque não faz senti-
do que na comunicação social apare-
ça a Ordem dos Médicos a falar à se-
gunda-feira e um dos conselhos regio-
nais apareça à sexta a dizer o contrá-
rio ou vice-versa. Por conseguinte, es-
pero que isso não aconteça, mas se
acontecer usarei, como no primeiro
mandato, mecanismos que o Estatuto
e que o Regulamento me conferem pa-
ra demonstrar quem fala em nome dos
médicos. E se for preciso usarei tam-
bém disposições disciplinares para pôr
cobro a esse tipo de situações, por-
que isso é absolutamente impensável
que continue a acontecer, isso põe em
causa todos os médicos e a Ordem
defende todos os médicos, não os da
região A ou da região B, e portanto
não é possível que a autonomia das
regiões vá ao ponto de se separarem
do colectivo.

ROM – Mas a própria organização da
Ordem não ajuda…
PN – A Ordem dos Médicos não é
uma federação de três conselhos regi-
onais, é uma Ordem única de todos
os médicos. Aliás, penso que as pesso-
as deveriam olhar para o exemplo dos
colegas da Madeira e dos colegas dos
Açores, onde, apesar de haver verda-
deira autonomia política e regiões au-
tónomas, os colegas integram-se no
todo nacional e não se vêem manifes-
tações de autonomia, embora eles te-
nham até, na realidade, serviços regio-
nais de saúde específicos. Os serviços
regionais de Saúde da Madeira ou dos
Açores têm características próprias e
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A última coisa que será tolerável é que um
conselho regional ataque o próprio Bastonário.
Isso é qualquer coisa que está fora de causa...

e se é verdade que no período eleitoral foi
tolerado, durante o mandato não poderá

de forma alguma ser tolerado

A Ordem dos Médicos não se pode dividir em
regionalismos entre o Norte e o Sul, os nossos

problemas são iguais, as escolhas eleitorais
passam e no dia seguinte somos todos médicos
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pouco a ver com o Serviço Nacional
de Saúde, e mesmo assim os colegas
integram-se no todo nacional, tomam
as decisões que lhes dizem respeito
quando são assuntos de natureza re-
gional, mas aceitam as decisões das
maiorias. Este era um exemplo inte-
ressante para ser seguido pelas regi-
ões do continente, porque se faz senti-
do pensar de maneira diferente e fazer
valer pontos de vista diferentes no
Conselho Nacional Executivo e recor-
rer para o Plenário dos Conselhos Re-
gionais para o conseguir se não for
possível em CNE, não faz sentido ir
para a comunicação social e dar uma
imagem de desunião da própria Or-
dem. E a última coisa que será tolerá-
vel é que um conselho regional ata-
que o próprio Bastonário. Isso é qual-
quer coisa que está fora de causa... e
se é verdade que no período eleitoral
foi tolerado, durante o mandato não
poderá de forma alguma ser tolerado.

ROM – Mas então espera que a convi-
vência no CNE seja mais sã?
PN – Espero sempre das pessoas que
reflictam sobre o que cometeram de
errado, e estou sempre disponível para
esquecer o passado, desde que o futu-
ro seja melhor.

ROM – O presidente do CRN disse a
determinada altura que não acompanha-

ria o Bastonário quando fosse ao Norte,
como pensa que será agora?
PN – Repito o que disse sobre o passa-
do, mas também estou sempre disponí-
vel para actuar perante o que aconte-
cer. Se o CRN voltar a entender não me
acompanhar – quando o Dr. José Pedro
tomou essa atitude, o Conselho Distrital
de Vila Real, que desta vez até apoiou o
Dr. Miguel Leão, não deixou de me acom-
panhar por isso –, passarei a visitar os
hospitais ou os centros de saúde do
Norte na companhia que eu entender,
mas seria muito mau para o CRN que o
Bastonário fosse visitar as unidades de
saúde do Norte acompanhado por ami-
gos e apoiantes e não pelo Conselho Re-
gional. Eu não o faria, porque prezo as
relações institucionais, mas se for obri-
gado a isso, faço-o.

Modelo de organização
deveria ser alterado

ROM – Acha que este modelo de organi-
zação da Ordem é o mais adequado?
PN – Não. Penso que a Ordem deve-
ria alterar o Estatuto, deveria ter um
mecanismo de maior entrosamento.
Este modelo pode a qualquer momen-
to criar situações muito difíceis, por-

que, para que funcione, pressupõe uma
grande maturidade da parte de todas
as pessoas, pressupõe que as pessoas
não sejam infantis ou imaturas e que
sejam democráticas. A democracia é o
regime em que as minorias aceitam o
poder das maiorias. Enfim, as minorias
podem sempre optar pela luta arma-
da, mas aí já não há regime democráti-
co, ele só existe quando as minorias
aceitam as decisões da maioria. Este
sistema regionalizado, em que há uma
larga autonomia dos conselhos regio-
nais – e não há infelizmente nos Aço-
res e na Madeira, onde deveria haver
– é um sistema que obriga as pessoas
a terem uma grande maturidade e uma
grande consciência cívica de modo a
aceitarem as regras democráticas, mas
como não há garantias que isso acon-
teça sempre, o modelo estatutário de-
veria assegurar uma maior homogenei-
dade no CNE. Eu preconizo um mo-
delo mais parecido com o da Ordem
dos Farmacêuticos, por exemplo, onde
o Bastonário é eleito em lista e quan-
do ganha tem pelo menos um grupo
maioritário de pessoas que ele esco-
lheu e que com ele são eleitas; e é cla-
ro que tem depois também os pode-
res regionais. Mas os médicos podem
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Eu preconizo um modelo mais parecido com
o da Ordem dos Farmacêuticos, por exemplo,
onde o Bastonário é eleito em lista e quando

ganha tem pelo menos um grupo maioritário de
pessoas que ele escolheu e que com ele são eleitas

Este modelo [de organização da Ordem] pode
a qualquer momento criar situações muito

difíceis, porque, para que funcione, pressupõe
uma grande maturidade da parte de todas as
pessoas, pressupõe que as pessoas não sejam

infantis ou imaturas e que sejam democráticas
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não querer esse modelo e preferir o
modelo que existe agora…
ROM – E prevê tomar alguma iniciativa
nesse sentido de revisão do Estatuto?
PN – A actual direcção da Ordem não
tem nenhum compromisso nesta maté-
ria. O que estou a dizer deve ser inter-
pretado como uma opinião pessoal. De
resto, não se esqueça que há um novo
regime das associações públicas profis-
sionais e que isso pode condicionar uma
eventual revisão do Estatuto. Contudo,
talvez tome a iniciativa de propor alte-
rações, mas, se o fizer, será como um
legado que deixo, um legado de pensa-
mento e reflexão individual, fruto da
experiência que tenho na Ordem, uma
vez que o actual modelo tem permitido
à instituição funcionar, e tem funciona-
do bem. Mas este é um sistema que
exige de facto maturidade e compro-
misso democrático dos dirigentes e no
último mandato não houve esse tipo
de compromisso, por motivos que nos
foram alheios. Espero que essa situa-
ção não se repita mas, neste modelo
estatutário, corre-se sempre o risco de

não termos uma Ordem com uma di-
recção coerente e essa possibilidade
pode ter consequências terríveis para
os médicos. Os estatutos servem para
prevenir este tipo de situações; se to-
das as pessoas tivessem um elevado
sentido cívico e democrático não era
preciso haver leis, bastava a ética do
comportamento e o respeito pelos va-
lores. Neste sentido, este Estatuto não
tem mecanismos de protecção se even-
tualmente houver algum grupo que não
tenha esse tal sentido cívico e essa
maturidade democrática.

ROM – Nestes três anos de mandato,
que marca gostaria de deixar na Ordem?
PN – A minha perspectiva neste cargo
não é a de deixar marcas, mas antes
cumprir aquilo a que me propus: gerir o
melhor possível a instituição e
corresponder aos desejos dos colegas
que sufragaram o meu programa. O
cerne da minha actuação na Ordem é
mantê-la independente do poder políti-
co e referenciada como uma instituição
técnica que não pode ser posta em cau-

sa nessa sua qualidade. Esta é a única
forma dos portugueses perceberem para
que serve a OM. Da parte dos governos
haverá sempre a tentação de destruir a
força da Ordem dos Médicos e, como
não fazemos leis, a nossa força reside no
apoio e reconhecimento da população.
Foi este o espírito da actuação da OM
no último mandato e espero que se man-
tenha assim por muitos anos.
ROM – Se assim não for…
PN – Seria lamentável e um risco
mortal para a OM que, em vez de
defender a sua independência e o re-
conhecimento da instituição como
referência na área técnica, alguém as-
sumisse a direcção simplesmente
para fazer um trabalho político ou
partidário, para ascender da sua vida
pessoal ou profissional. No momen-
to em que isso acontecesse, a OM
perdia qualquer tipo de credibilidade
e passaria a ser apenas um actor
político. Mas, tendo em conta que não
é eleita, não aprova leis e não elege
deputados, seria necessariamente um
actor menor e os médicos acabari-
am por estar a sustentar uma insti-
tuição que seria uma espécie de pur-
gatório para políticos de mal com as
direcções partidárias, ou uma rampa
de lançamento para políticos licen-
ciados em medicina com aspirações
futuras, ou casa de repouso de polí-
ticos reformados com igual licencia-
tura.
Nenhuma ordem profissional pode
permitir ou tolerar que assim seja, pois
compete-lhes serem organismos defen-
sores de referenciais técnicos, de cul-
tura e de liberdade. Essa é a marca
que gostaria de deixar na Ordem, a
manutenção deste espírito que existe
desde o tempo da eleição do Dr. San-
tana Maia. Foi nessa altura que entrei
para a Ordem e o programa que de-
fendi ao lado do Dr. Santana Maia,
«Ordem – a casa de todos os médi-
cos», escrito por  mim e pelo Dr. Victor
Ramos, foi sufragado por todos os co-
legas. Esse lema demonstra o espírito
que se pretende manter: a Ordem é
para todos os médicos nela se reve-
rem e não para servir uma facção ou
partido.
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la independente do poder político e referenciada
como uma instituição técnica que não pode ser
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Não às influências externas
na revisão do Código
Deontológico

ROM – E quanto ao Código Deontológico,
que vai passar-se agora?
PN – Existe uma proposta do Conse-
lho Nacional de Ética e Deontologia
Médicas (CNEDM), presidido pelo Prof.
Vilaça Ramos, que contou com um tra-
balho de base do Prof. Esperança Pina,
mas no qual todos os elementos do
CNEDM colaboraram. Esta proposta
foi entregue aos membros do CNE,
órgão que decidiu não pôr o docu-
mento à discussão pública antes das
eleições. Esta é uma questão ética que
os membros do CNE não quiseram
que corresse o risco de ser poluída ou
que poluísse o debate de ideias e pro-
gramas. O CNE está a analisar em por-
menor a proposta e irá propor uma
ou outra redacção eventualmente di-
ferente de alguns artigos. Quando o
CNEDM e o CNE fixarem um texto –
algo que prevejo que suceda no mês
de Março –, já será possível apresen-
tar o documento aos médicos para
discussão alargada. Criar-se-ão grupos
de trabalho, realizar-se-ão debates e,
no fim, ouvidos os colegas, aquilo que
for decidido em Plenário dos Conse-
lhos Regionais será o que os médicos
terão como Código Deontológico.

ROM – Isso é um manifesto de inten-
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ções contra tentativas de interferência
externa nesse debate?
PN – Naturalmente que não aceitarei
quaisquer interferências externas nes-
se debate. Os médicos não terão se-
guramente o Código Deontológico que
convém ao ministro A ou B, porque
esses, não sendo médicos, não têm o
direito de dar opiniões sobre o nosso
CD. O ex-ministro da Saúde não é
médico e o Dr. Vital Moreira também
não, logo, não têm que opinar sobre o
CD de uma profissão que não é a sua.
Qualquer médico – desde o interno
do ano comum que acabou de chegar
à profissão ao médico reformado com
50 anos de inscrição na OM – tem
todo o direito de ter opinião sobre o
Código Deontológico pelo qual se
deve reger, pois o CD terá que ser
aquilo que a maioria dos colegas pre-
tender.

ROM – Sem quaisquer limitações?
PN – Obviamente que será dentro
dos parâmetros da tradição da profis-
são médica. A ética médica tem princí-
pios basilares e não é por acaso que
fazemos o Juramento de Hipócrates.
Modernizaram-se as versões do texto
mas os princípios da protecção do ser
humano e da vida humana não podem
ser postos em causa por maiorias cir-
cunstanciais. Os princípios são inultra-
passáveis e devem sê-lo, mas a forma
de os transcrever para os códigos pode

ser diferente. Não está em causa a su-
bordinação que os médicos têm que
ter, como cidadãos, em relação à lei,
mas o CD terá sempre que traduzir os
princípios do humanismo que enfor-
mam a Ética desde tempos imemoriais,
um humanismo do qual temos que ser
testemunhas. Podemos exprimir-nos de
várias formas, podemos adaptar-nos
aos problemas que os próprios avanços
tecnológicos colocam e a novas reali-
dades – com certeza que Hipócrates não
se pronunciava sobre células estaminais
pois não pressupunha a sua existência
– mas não podemos pôr em causa os
princípios éticos fundamentais.

Novo modelo de carreiras
avança

ROM – Recuperou o relatório de há 40
anos sobre as carreiras médicas. Que avan-
ços foram feitos em relação ao tema?
PN – Reeditámos através do Centro
Editor Livreiro da Ordem dos Médi-
cos o relatório e enviámos a todos os
médicos. Espero que os colegas o te-
nham lido pois é um documento mui-
to interessante e actual em vários sen-
tidos. Neste momento já existe um
acordo entre a OM e os sindicatos
médicos em como a Ordem criará car-
reiras exclusivamente técnicas. Também
acordámos que essas carreiras estarão
estruturadas em vários patamares: a
OM só reconhecia dois tipos de médi-
cos: médico e médico especialista. A
partir de agora irá reconhecer mais
tipos: o de médico e de médico espe-
cialista e ainda outros níveis de dife-
renciação que ainda não têm designa-
ção. Vamos criar os conteúdos funcio-
nais para esses patamares e determi-
nar a forma curricular de se provar
que os mesmos foram atingidos. Pen-
so que em menos de um ano não será
possível fazê-lo mas, seguramente, as-
sim que estiver pronta essa definição
e em acordo com os sindicatos médi-
cos a OM colocará as novas carreiras
no terreno.

ROM – Não será necessário também
um entendimento com o Ministério da
Saúde?
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PN – Não, a OM não tem que enten-
der-se com o Ministério nessa maté-
ria. A Ordem tem que criar estes
graus de carreira, tem que os tornar
públicos e, depois, os sindicatos nego-
ciarão com o Ministério as conse-
quências que esses graus de carreira
terão em termos de remuneração e
na hierarquização nos hospitais pú-
blicos. É preciso notar que as carrei-
ras estão a ser pensadas para se tor-
narem transversais ao sector público
e ao privado. Ou seja, terão que ser
as forças de mercado e as entidades
patronais a disputarem e discutirem
as consequências dos graus de dife-
renciação dos médicos que emprega-
rem. A única diligência que a Ordem
fará nesse sentido é atestar que de-
terminado médico atingiu determina-
do patamar de diferenciação técnica.
A discussão salarial e quaisquer ou-
tras consequências laborais dessa di-
ferenciação são uma discussão entre

os sindicatos e as entidades patronais,
sejam elas públicas ou privadas.

ROM – E consigo como Bastonário o
papel que cabe aos sindicatos e à Ordem
está muito claro…
PN – Não fundei um sindicato e não
trabalhei num 20 anos para negar as
minhas origens enquanto estivesse na
Ordem dos Médicos. Os colegas, ao
votarem em mim, sabiam perfeitamen-
te que tenho um passado sindical e
que respeito profundamente o traba-
lho dessas organizações. Portanto nin-
guém estaria à espera que pelo facto
de ser presidente da Ordem dos Mé-
dicos negasse o papel fulcral dos sin-
dicatos. Esse foi um dos pontos em que
fui muito claro na campanha eleitoral:
as funções da Ordem não se sobre-
põem às dos sindicatos. Não compete
à OM fazer luta sindical, nomeadamen-
te declarando greves – não seriam re-
conhecidas legalmente nem sequer te-
ríamos meios para o fazer. Aquilo que
alguns candidatos propuseram, suge-
rindo que caberia à OM discutir con-
tratos colectivos de trabalho, é não só
ilegal como inexequível e a única coi-
sa que se obtém dessa forma é a desu-
nião entre os médicos. O mais impor-
tante para os colegas é que a Ordem
cumpra bem o seu papel, que os sindi-
catos cumpram igualmente as suas fun-
ções para que, globalmente, a classe
fique numa posição de força. Se se
optar por estar a disputar o terreno
de outros, só porque é mais fácil ou
porque é mais do agrado de quem está
na direcção, destrói-se a Ordem e os
médicos perdem desnecessariamente.

ROM – O que pretende fazer em rela-
ção há lei do acto médico?
PN – Há uma proposta aprovada em
CNE, e que em tempos até veio do
Ministério da Saúde, de um grupo de
trabalho integrado pelo Dr. Rosalvo de
Almeida, colega com muito mérito, do
Porto, que na altura fazia parte da di-
recção da OM, e pelo consultor jurídi-
co Paulo Sancho, a qual discutimos com
a ministra Maria de Belém, mas que
infelizmente não avançou. Essa propos-
ta foi recuperada pelo actual CNE

como um texto que nos parece passí-
vel de ser aceite pelo Ministério e que
será com certeza clarificadora dos li-
mites de intervenção dos médicos e
dos outros profissionais de saúde, mas
sem criar tensões inaceitáveis e inde-
sejáveis entre os profissionais. Para
mim, essa proposta estará sempre em
cima da mesa e quando tiver oportu-
nidade de falar com o Governo volta-
rei sistematicamente a propô-la, cada
vez que falar com o senhor Presidente
da República lembrá-lo-ei que se há
algo que faça falta no nosso ordena-
mento jurídico é uma lei do enquadra-
mento do acto médico que diga clara-
mente onde é que não pode haver
intrusões na actividade médica por
parte de outras profissões.

ROM – Os médicos tinham no anterior
ministro um adversário, com a nova mi-
nistra isso altera-se?
PN – Os médicos são eternos e o
Ministério da Saúde tende também a
sê-lo. O que não é eterno são os minis-
tros e o actual bastonário da OM. Se
há coisa que a OM sob o meu manda-
to nunca faria era pedir a demissão do
Ministro da Saúde, mas entendo que
era inexorável a sua demissão. Haverá
sempre um ministro no Ministério da
Saúde, e esse pode sempre cair na ten-
tação de achar que o melhor para a
saúde é estar contra os médicos. Ago-
ra há um novo Ministro e trata-se de
uma colega de muito mérito e muita
experiência que por certo não tem a
visão de que os médicos sejam o gru-
po a abater e afastar para implementar
boas políticas de Saúde.
Penso que o que caracterizou os últi-
mos anos foi precisamente um certo
preconceito contra os médicos en-
quanto decisores, um corporativismo
retrógrado da gente da gestão. Assim
sendo, um ministro médico é uma
oportunidade de equilibrar essa cul-
tura que tão prejudicial se revelou para
o nosso Sistema de Saúde.
Claro que teremos enquanto Ordem
a mesma postura qualquer que seja o
ministro. Isto é, colaboração leal, ele-
vada qualidade técnica nos nossos
contributos, transparência de proce-

As carreiras estão
a ser pensadas para se
tornarem transversais

ao sector público
e ao privado
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dimentos e independência absoluta em
relação à vida político-partidária.
O facto de todos defendermos o SNS
e todos sabermos o que é preciso fa-
zer facilitará seguramente o trabalho.
Também todos sabemos que a política
é quase sempre a arte do possível e
isso nem sempre corresponde total-
mente aos desejos.
Vamos ver o que os próximos tempos
nos trarão mas há razões para mani-
festar esperança no futuro...

ROM – Não se revê, portanto, na crítica
que lhe faziam de que teve alguma con-
tenção na sua relação com o ex-ministro
da Saúde?
PN – Não houve qualquer contenção,
houve educação e
uma postura pública
que em minha opi-
nião compete ao
Bastonário ter. O que
sucede é que às ve-
zes as pessoas inter-
pretam o que se diz
não por ter ouvido
mas através do que
lhes é relatado. Mui-
tas vezes somos nós
ao ouvir que filtra-
mos as mensagens de
uma determinada for-
ma. Além disso, as pessoas são, natu-
ralmente, diferentes: há pessoas com
mais sentido de humor, outras com
menos; umas dizem as coisas de forma
mais directa e sucinta, outras de for-
ma mais elaborada, mas isso faz parte
da personalidade de cada um.
As críticas são normais e até saudá-
veis mas nem sempre correspondem à
verdade. Por exemplo, há quem nos
acuse de ser uma Ordem que não se
faz ouvir, quando nunca, como nos úl-
timos dois anos, a OM teve tantas in-
tervenções públicas em questões rele-
vantes. Em Maio do ano passado, por
exemplo, estive num congresso de clí-
nicos gerais e médicos de família em
Vimioso, dizendo que era um crime o
encerramento dos SAP de Trás-os-Mon-
tes. A expressão «crime» foi veiculada
por toda a comunicação social e o Prof.
Correia de Campos ficou muito zan-

gado porque a OM usou tal expres-
são. Mas a verdade é que os SAP con-
tinuaram a encerrar e os crimes conti-
nuam a ser cometidos: ainda há sema-
nas houve mais um doente que mor-
reu numa aldeia perto de Alijó, em Trás-
os-Montes, no meio de um infeliz epi-
sódio que incluiu várias horas à espe-
ra da chegada de um meio de socorro.
É impossível não perguntar: se o SAP
estivesse a funcionar, essa assistência
imediata que um doente teria não po-
deria ter sido determinante? Estarei
sempre disponível para criticar, como
eu entendo que devo criticar e de uma
forma cordata, o que não significa fal-
ta de coragem ou qualquer tipo de
transigência. O povo português tem um

provérbio que é muito significativo –
«cão que ladra não morde» –, ou seja,
será preferível um cão que ladra me-
nos mas que morde com mais força.
Não é pelo facto de não gritar cons-
tantemente na comunicação social que
tenho algum tipo de contenção espe-
cífica. De resto, é sabido que o resul-
tado das eleições para Bastonário não
agradou ao então ministro.

ROM – Considera que a questão das
urgências foi o ponto mais negro da polí-
tica de saúde de Correia de Campos?
PN – Não, a questão das urgências é
a tradução de uma lógica puramente
economicista e de transferência das
competências de decisão no SNS para
os gestores, retirando o contributo dos
médicos dos centros de decisão. O que
estava a acontecer paulatinamente le-
varia à destruição do SNS. Valores co-

mo a equidade, a universalidade e a
gratuitidade dos cuidados de saúde
estavam efectivamente a ser postos em
causa. Não sendo dito com frontalidade
por parte do Governo, era de facto
isto que estava a acontecer, sendo este
apenas um dos aspectos em que se
revela a falta de respeito pelos direi-
tos dos portugueses. Vamos ver agora
o que se vai passar. Neste momento, o
mais importante para todos os médi-
cos é defender o SNS na sua globali-
dade. O cerne da questão não está por-
tanto nas urgências mas no próprio SNS
que, na ideia de muitas pessoas que têm
poder de decisão, é posto em causa pelo
deslumbramento com os novos méto-
dos de gestão e com os seus pequenos

truques e com al-
gum ultralibera-
lismo. Essas pessoas
esquecem-se que
tudo isso é muito
interessante do
ponto de vista das
teorias económicas,
mas que não devem
ser postos em cau-
sa valores funda-
mentais e que as
novas formas de ge-
rir não podem fazer
pôr em perigo os

objectivos primordiais.

Importância internacional
da Ordem

ROM – Na verdade, o problema não afec-
ta apenas Portugal…
PN – Pois não. O grave é que pôr em
causa o SNS não é uma característica
portuguesa. Está a acontecer a nível
europeu este questionar dos valores
da Europa social. Ou seja, aquilo que
estamos a tentar conter aqui pode en-
trar-nos pela porta de forma imparável
através de directivas comunitárias. O
império do neoliberalismo sobre os
valores sociais é um fenómeno que
ocorre em toda a Europa. A OM tem
que intervir a nível europeu e é por
isso que na OM não podem estar pes-
soas que achem que os aspectos inter-
nacionais são menores. A OM portu-
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Cada vez que falar com o senhor Presidente
da República lembrá-lo-ei que se há algo

que faça falta no nosso ordenamento jurídico
é uma lei do enquadramento do acto médico

que diga claramente onde é que não pode haver
intrusões na actividade médica por parte

de outras profissões
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guesa é um pilar nas organizações mé-
dicas europeias e não é por acaso que
uma equipa de portugueses, coorde-
nada pela Dra. Isabel Caixeiro, presi-
de à União Europeia dos Médicos de
Clínica Geral ou que outra equipa de
portugueses, coordenada pelo Dr. Rui
Guimarães, preside à estrutura do
PWG, a associação europeia dos jo-
vens médicos.

ROM – Como define a importância do
trabalho de âmbito internacional?
PN – A nível europeu os resultados
não são imediatos, é um trabalho de
longo prazo, pois é tudo muito mais
difícil e complexo e Portugal é um país
pequeno cuja influência tem que ser
construída passo a passo.
Mas é inegável que o de-
bate das questões de saú-
de tem que ser feito em
Bruxelas, a Ordem está
muito envolvida nesse tra-
balho e temos tido gran-
des concretizações – em-
bora as pessoas pareçam
não se aperceber da im-
portância das mesmas.
Este ano tivemos pela pri-
meira vez no nosso país
um encontro em que se
reuniram todas as ordens
da Europa – e não ape-
nas da comunitária mas
sim do espaço Europa da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) –, no qual
juntámos, na mesma sala, a discutir a
política da saúde, o presidente da Co-
missão Europeia, Dr. Durão Barroso,
altos responsáveis portugueses, nome-
adamente a presidente da Comissão
Parlamentar da Saúde, e o director-
geral para a Europa da OMS, numa
iniciativa da Ordem dos Médicos por-
tuguesa, com o meu empenhamento
pessoal, que tornou essa reunião
alargada possível. É preciso aprovei-
tar e dar continuidade a este traba-
lho, nomeadamente através do Comi-
té Permanente dos Médicos Europeus
e das outras organizações médicas in-
ternacionais, de modo a que se con-
siga fazer valer os pontos de vista dos
médicos.

ROM – Pode exemplificar com algum dos
resultados do trabalho a nível internacio-
nal?
PN – É importante lembrar, por exem-
plo, que foi por acção dos médicos a
nível europeu que acabámos com a
substituição medicamentosa. Apesar
de o senhor ministro ter prometido
fazê-lo e apesar de o estatuto do me-
dicamento em Portugal já garantir que
o médico pode receitar respeitando o
detentor da autorização de introdução
no mercado, e portanto não permitir
ao farmacêutico substituir o medica-
mento, a verdade é que esse estatuto
não é mais do que a tradução de uma
directiva europeia, conseguida pelo
trabalho desenvolvido pelas associa-

ções médicas internacionais, em que a
Ordem dos Médicos portuguesa tem
um papel preponderante. É, portanto,
uma directiva europeia que, mesmo
contra as associações europeias de far-
macêuticos, vem garantir que o médi-
co tenha autonomia e total liberdade
em termos de prescrição. Os colegas
têm que perceber que, quer se queira
quer não, Portugal é um país integra-
do na União Europeia e que se não
trabalharmos com as instituições co-
munitárias limitamo-nos a estar subor-
dinados ao que os outros quiserem, e
o que os outros querem muitas vezes
não é o que nos agrada a nós.
Neste âmbito, não é demais destacar
o empenho de colegas como Ciro
Costa, que desenvolveu um trabalho
notável na UEMS – nomeadamente

quando, juntos, conseguimos a defini-
ção de acto médico dessa organiza-
ção. Durante quatro anos fui vice-pre-
sidente do CPME sendo que no segun-
do mandato fui eleito por 13 votos num
total de 15 países. Veja-se também o
caso de uma nova organização – a
Conferência da Ordens dos Médicos
Euro-Mediterrânicas – em que o nos-
so colega Fernando Gomes, do Con-
selho Regional do Centro, está na Di-
recção. Tudo isto é muito importante.
Nesta área, há ainda uma palavra de
reconhecimento a dirigir ao ex-minis-
tro da Saúde que percebeu o papel
fulcral da OM em termos internacio-
nais e que, juntamente com o Prof.
Pereira Miguel e o Dr. Francisco

George, têm convidado a
Ordem para, por exem-
plo, integrar a delegação
portuguesa na Assembleia
Geral da OMS.

ROM – E para a área da
lusofonia, que planos tem?
PN – A área da lusofonia
também é fundamental. Te-
nho presidido à Comuni-
dade Médica de Língua
Portuguesa (CMLP), insti-
tuição que tem o estatu-
to de observador oficial
junto da Comunidade dos
Países de Língua Portu-

guesa (CPLP). A CMLP assinou um me-
morando com o Governo de Cabo
Verde no sentido de criar nesse país
um instituto de pós-graduação para
formação dos médicos de todos os
países de língua portuguesa. Temos uma
excelente colaboração com o Brasil,
com Angola e Moçambique. Fizemos
dois congressos da CMLP – há dois
anos em Cabo Verde, o ano passado
no Brasil – e este ano faremos o ter-
ceiro em Lisboa, em simultâneo com o
Congresso Nacional de Medicina e o
Congresso do Médico Interno. O tema
deste terceiro congresso da CMLP será
sobre o futuro da medicina lusófona e
o futuro que espera os jovens médi-
cos. Em 2009 esperamos realizar em
Moçambique o quarto congresso da
CMLP.
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Revista da Ordem dos Médicos – Que
balanço faz desta campanha e como ana-
lisa a elevada participação dos médicos
na votação na SRS?
Isabel Caixeiro – Na campanha elei-
toral para Bastonário, em particular na

segunda volta, foram
utilizadas técnicas de
baixo nível que pre-
judicam o bom nome
dos médicos e que
são inaceitáveis na
Ordem dos Médicos,
pelo que as repudiei
no meu discurso de
tomada de posse.
Nas eleições regio-
nais correu tudo
muito melhor e com
elevação. A forte vo-
tação dos médicos
do Sul, para além
de ter sido movida
pela aposta na recon-
dução do Bastonário,
revela também que
os médicos quiseram
recusar, em massa,
práticas eleitoralistas
reprováveis. Estas
eleições revelaram
também que os mé-
dicos defendem a
democracia interna
na Ordem e o de-
bate de ideias sere-
no e sério.

ROM – Em que sentido e em que áreas
é que considera que pode/deve haver
«mais Ordem na saúde», especificamen-
te no que se refere à SRS? Sente que a
SRS está mais próxima das pessoas que
representa?

IC – Esse lema significa que reclama-
mos uma presença mais efectiva da
Ordem nas decisões sobre a política
de saúde. Os médicos devem estar nos
centros de decisão e estamos prontos
para fazer valer os nossos conhecimen-
tos. Há agora uma ministra da Saúde
que é uma nossa ilustre colega, e esse,
à partida, é um bom sinal nesse cami-
nho de aproximação dos médicos à po-
lítica de saúde. Esperamos o reconhe-
cimento da mais valia de ter médicos
com competências em gestão para apro-
ximar os resultados que se exigem ao
SNS às reais necessidades dos cidadãos.
Quanto à segunda questão, já no man-
dato anterior tivemos um programa de
muita proximidade com os médicos de
toda a nossa área, mas neste mandato
vamos reforçar essa proximidade. Man-
teremos iniciativas que levem os diri-
gentes regionais aos diversos distritos
médicos, com reuniões descentraliza-
das do CRS, e visitas aos centros de
saúde e aos hospitais. Vamos privilegi-
ar a ida às reuniões de serviço dos cen-
tros de saúde e dos serviços hospita-
lares, para nos apercebermos dos re-
ais problemas com que os colegas se
defrontam quotidianamente.

ROM – A concretização do projecto Casa
do Médico em Sines foi uma das metas
atingidas no anterior mandato. Que no-
vos projectos se propõe realizar nos pró-
ximos três anos?
IC – Nessa área vamos apostar cada
vez mais no apoio social aos médicos,

uma presença mais
efectiva da Ordem
nas decisões sobre
a política de saúde

Isabel Caixeiro
Presidente do Conselho Regional do Sul
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desde logo com a entrada em funcio-
namento pleno da Casa do Médico de
S. Rafael, e temos o propósito de estru-
turar um Programa de Apoio ao Médi-
co Doente.

Noutros campos, vamos bater-nos com
convicção pelo reforço do Serviço
Nacional de Saúde, defender uma for-
mação médica especializada de quali-
dade, apoiar o Bastonário no propósi-
to de desencadear a elaboração de
uma lei do Acto Médico, pugnar pela
revitalização das Carreiras Médicas,
centradas na OM e transversais ao sec-
tor público e privado, e pela defesa da
autonomia e da auto-regulação profis-
sionais.

ROM – Quais os problemas mais pre-
mentes relacionados com a actividade dos
médicos da área da SRS que gostaria de
ver resolvidos?
IC – Os problemas dos médicos são
semelhantes em todo o país. A nossa
intervenção é no Sul, mas temos cons-
ciência de que as posições da Ordem
devem ter objectivos nacionais. A fixa-
ção dos nossos objectivos revela que
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estamos preocupados com as Carrei-
ras Médicas e com a definição do Acto
Médico, mas não deixaremos de apoi-
ar os nossos colegas que enfrentam
problemas específicos na nossa área
de influência, por exemplo, os médi-
cos do Serviço de Urgências do Hos-
pital de Faro, que se debatem há vári-
os anos com condições inaceitáveis
para o adequado desempenho do seu
trabalho e com situações de desres-
peito pela privacidade e qualidade de
tratamento a que os doentes têm di-
reito. Por outro lado, a reforma dos
CSP deve evoluir com o adequado fi-
nanciamento das USF, para que não
haja médicos e doentes de primeira e
os restantes com menos direitos e con-
dições. Não podemos pactuar com isso
e manteremos sempre essa nossa po-
sição de que todos os médicos e to-
dos os doentes devem ser tratados com
equidade.

ROM – Como define em linhas gerais a
sua estratégia para este triénio?
IC – A estratégia traça-se facilmente.
Defender a qualidade dos cuidados de
saúde, defender os valores da Medici-

na e os direitos dos doentes e dos mé-
dicos. Chamar os médicos à Ordem
para o debate de ideias e proposta, para
que cada médico sinta que faz parte
da Ordem e que, afinal, a Ordem so-
mos nós todos.

ROM – Uma vez que se mantém a
relação de tendências do mandato an-
terior, que tipo de atitude terão os mem-
bros do CRS no Conselho Nacional Exe-
cutivo?
IC – O Conselho Regional do Sul
vai manter uma prática de entendi-
mento e de diálogo dentro do Con-
selho Nacional Executivo. E tem,
como se sabe, uma relação de gran-
de respeito e entendimento com o
Conselho Regional do Centro – re-
pare-se até que tomámos posse no
mesmo dia e eu contei com a honro-
sa presença dos meus colegas do
Centro na cerimónia e, por sua vez,
eles contaram também com a nossa.
Esperemos que em sede de CNE to-
dos tenham este empenhamento e
não transportem para ele estratégias
que visem o longínquo ano eleitoral
de 2010.
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Revista da Ordem dos Médicos – Que
balanço faz desta campanha e como ana-
lisa a participação dos médicos na vota-
ção na SRC?
José Manuel Silva – Relativamente
às eleições para a SRC-OM, foi uma
campanha que decorreu com o máxi-
mo respeito e sentido de ética, em que
se confrontaram ideias e programas,
sem se digladiarem pessoas. A partici-
pação dos Colegas esteve dentro do
habitual, com um saudável e esperado

Trabalhar em prol da
Ordem, dos médicos
e das populações

José Manuel Silva
Presidente do Conselho Regional do Centro

reforço de partici-
pação na segunda
volta da eleição
para Bastonário.

ROM – Em que
sentido e em que
áreas é que a Or-
dem pode continu-
ar a melhorar, espe-
cificamente no que
se refere à SRC?
Sente que a SRC
está mais próxima
das pessoas que re-
presenta?
JMS – A Ordem
tem de caminhar
no sentido da pro-
fissionalização e
da maior disponi-
bilidade de tempo
dos Médicos que
ocupam os corpos
sociais da Ordem,
o que depende da
revisão dos Esta-
tutos e implica
custos econó-
micos.
As Presidências
Abertas, a respos-
ta pronta às soli-
citações dos Cole-

gas, uma intervenção acutilante, a qua-
lidade e interesse do Boletim da SRC,
a realização de debates, etc., têm con-
tribuído para uma maior aproximação
da Ordem aos Médicos e vice-versa.

ROM – O lançamento do projecto Al-
deia do Médico foi uma das metas atin-
gidas no anterior mandato. Que no-
vos projectos se propõe realizar nos
próximos três anos?
JMS – Depois da aquisição do espaço

e da divulgação e debate sobre o pro-
jecto da Aldeia do Médico, o grande
desafio para o próximo triénio é inici-
ar a sua concretização no terreno.

ROM – Quais os problemas mais pre-
mentes relacionados com a actividade dos
médicos da área da SRC que gostava de
ver resolvidos?
JMS – Os principais problemas dos
Médicos da SRC são comuns aos de
todo o país e necessitam da unidade
da Ordem, da colaboração de todas
as associações médicas e de bom sen-
so governativo para a sua resolução,
como a questão das Carreiras, o con-
trolo de assiduidade, os baixos salári-
os base, a qualidade da formação, o
racionamento de recursos, os limites à
produção cirúrgica, as indefinições e
hesitações na reforma dos CSP e no
futuro da saúde pública, o congestio-
namento dos serviços de urgência, etc.,
etc.

ROM – Como define em linhas gerais a
sua estratégia para este triénio?
JMS – A SRC não tem estratégias ocul-
tas. Tal como fizemos no anterior triénio,
a nossa única estratégia é trabalhar em
prol da Ordem, dos médicos e das
populações de forma empenhada, de-
terminada, independente, corajosa, ver-
dadeira e acutilante.

ROM – Uma vez que se mantém a re-
lação de tendências do mandato anteri-
or, que tipo de atitude terão os mem-
bros do CRC no Conselho Nacional Exe-
cutivo?
JMS – A mesma de sempre. Participa-
ção activa com lealdade, frontalidade,
disponibilidade e firmeza, fazendo pre-
valecer os interesses e necessidade da
Ordem, dos médicos e dos doentes
acima de quaisquer outros.
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Revista da Ordem dos Médicos – Que
balanço faz desta campanha e como ana-
lisa a elevada participação dos médicos
na SRN?
José Pedro Moreira da Silva – Faço
um balanço positivo, ou seja os con-
correntes tiveram a oportunidade de
desenvolver os seus pontos de vista
relativamente ás áreas de maior sensi-

bilidade para to-
dos os médicos e
estes escolheram
as equipas que
melhor os repre-
sentam. A elevada
participação no
que respeita à re-
gião norte, foi tal-
vez porque houve
uma pressão para
que as pessoas
votassem e não se
alheassem do pro-
cesso eleitoral. La-
mento as irregula-
ridades em Vila
Real que de facto
mostraram uma
faceta que eu não
gostaria de realçar
pela negativa.

ROM – Em que
sentido e em que
áreas é que o CRN
irá apostar na defe-
sa e união dos mé-
dicos?
JPMS – Principal-
mente ao nível da

formação e de debates sobre alguns
diplomas que estarão com toda a cer-
teza em revisão.

ROM – Relativamente ao último manda-
to, que projectos destaca e que novas
metas se propõe alcançar nos próximos
três anos?
JPMS – Destaco o empenho de toda

a equipa na defesa dos médicos e dos
doentes e as metas serão as mesmas
que não conseguimos alcançar duran-
te estes mandatos anteriores, mas sem-
pre tendo em atenção a defesa dos
reais interesses dos médicos sem pre-
juízo dos direitos dos doentes. Também
iremos certamente defender da melhor
maneira a manutenção do SNS ainda
que com algumas modificações e me-
lhoramentos.

ROM – Quais os problemas mais pre-
mentes relacionados com a actividade dos
médicos da área da SRN que gostava de
ver resolvidos?
JPMS – Os problemas dos médicos
na SRN não são diferentes dos pro-
blemas dos médicos a nível Nacional
e por isso é importante que os médi-
cos estejam unidos e discutam aberta-
mente os seus problemas. Por isso po-
dem contar com a SRN para uma dis-
cussão, o mais aberta e alargada pos-
sível, dos problemas que se nos forem
pondo ao longo deste mandato. Neste
início temos já duas questões que são
o código de Ética e Deontologia e as
Carreiras Médicas, para não falar na
velha questão do acto médico.

ROM – Uma vez que se mantém a re-
lação de tendências do mandato anteri-
or, que tipo de atitude terão os mem-
bros do CRN no Conselho Nacional Exe-
cutivo?
JPMS – A mesma de sempre: colabo-
rar naquilo que concordamos e pro-
por alternativas naquelas em que dis-
cordamos.

É importante que
os médicos estejam
unidos e discutam
abertamente os seus
problemas

José Pedro Moreira da Silva
Presidente do Conselho Regional do Norte
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Conforme explicou Pedro Nunes,
bastonário da Ordem dos Médicos, a
organização do simpósio «Ética e ris-
co em cirurgia» teve o objectivo de
contribuir com os conhecimentos da
OM para a discussão que está instala-
da na sociedade portuguesa e especi-
ficou: «as decisões devem ser tomadas
com base no saber e não em precon-
ceitos baseados no obscurantismo»
Das várias intervenções deste simpósio
algumas ideias poderão ser retidas
como resumo das opiniões expressas:
é pior para a sociedade civil que um
seropositivo se esconda na sua sero-
positividade, o rastreio do estado imu-
nológico, mais do que uma obrigação,
deve ser visto como um dever moral
dos médicos, o risco maior não é de
transmissão médico-doente mas sim

Ética e risco em cirurgia
Num momento em que se discutia acesamente a questão do cirurgião

seropositivo para o VIH e os riscos potenciais para os doentes que trata, o

Colégio de Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa

de Cirurgia promoveram uma iniciativa que pretendeu contribuir para o

esclarecimento dos cidadãos. O simpósio «Ética e risco em cirurgia» teve

lugar no dia 24 de Novembro de 2007, no auditório da Ordem dos Médicos.

doente-médico, tem que se medir o
risco inerente para que se possa to-
mar decisões adequadas pois não nos
podemos esquecer que existe na vida
um risco ínfimo permitido e riscos ine-
rentes ao próprio facto de se estar vivo.
Na mesa de abertura estiveram pre-
sentes Pedro Nunes, bastonário da
OM, Isabel Caixeiro, presidente do CRS
da OM, Carlos Manuel Carvalho San-
tos, presidente do Colégio de Cirurgia
Geral e Fernando José Oliveira, presi-
dente da Sociedade Portuguesa de Ci-
rurgia.

Casos, estudos e recomen-
dações
Paulo Simões, do Colégio de Cirurgia
Geral, começou por colocar algumas
questões fulcrais: «pode um cirurgião

seropositivo manter a actividade cirúr-
gica? Em que condições e com que
restrições?», tendo depois efectuado
uma resenha da evolução histórica dos
estudos efectuados após o caso do
dentista seropositivo que, em 1990, na
Florida, alegadamente infectou seis dos
seus doentes (alguns desses doentes
tinham comportamentos de risco).
Num estudo que envolveu 22.000
doentes que foram submetidos a tra-
tamentos por profissionais de saúde
seropositivos concluiu que nenhum
desses doentes foi contaminado, sen-
do que o único caso que existe docu-
mentado é o já referido do dentista.
Em França um ortopedista terá sido
infectado durante um procedimento
cirúrgico. Dez anos depois, 4000 do-
entes tratados, a doença revela-se e é
efectuado um rastreio retrospectivo.
Apenas um doente foi contaminado e
em circunstâncias em que se quebra-
ram completamente as regras de con-
trolo de infecção: numa cirurgia que
havia durado 10 horas, o ortopedista
terá perfurado várias vezes as luvas.
Na sequência deste caso que relatou,
Paulo Simões, referiu um estudo que
demonstra que em 164 casos de que-
bra da barreira da luva, apenas seis
foram espontaneamente notados pelo
cirurgião. Em Outubro de 2007, uma
recomendação do American College of
Surgeons, estatuiu que deverão ser
usadas luvas duplas ou, caso isso não
seja possível, pelo menos, dois pares
de luvas. A adopção universal de agu-
lhas de cirurgia rombas é outro factor

Carlos Santos, Pedro Nunes, Isabel Caixeiro e Fernando José Oliveira
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que contribuiu para a diminuição do
risco. O representante do Colégio da
Especialidade de Cirurgia Geral sali-
entou «a maior parte das vezes que
um cirurgião se pica é em cirurgia de
superfície e não profunda». Outra re-
comendação que foi referida é a da
utilização de uma área neutra, isto é,
não colocar na área cirúrgica todos
os objectos cortantes.
«Da parte do Colégio, é perfeitamente
claro que um médico tem o dever de
tratar todos os doentes. No caso dos
doentes infectados com HIV deverão
ser usados os mais altos padrões de
controlo da infecção e as melhores
barreiras estéreis conhecidas, mas não
esquecendo que estas são precauções
universais e que devem ser para todos
os doentes». Paulo Simões concluiu:
«todos os cirurgiões têm o dever de,
do ponto de vista pessoal, saber se têm
HIV. Mas essa informação é pessoal e
confidencial».

Um risco extraordinaria-
mente reduzido
António Vieira do Colégio da Especia-
lidade de Doenças Infecciosas reforçou
a ideia de que as políticas de saúde
devem ser baseadas em conhecimen-
tos científicos e referiu alguns: «entre
1991 e 2005 há 91 casos documenta-
dos de transmissão de hepatite B, 38
de transmissão de hepatite C e 3 rela-
tivos a transmissão do HIV e um quar-
to caso que levanta muitas dúvidas.
Existe maior risco de transmissão após
picada em alguém com hepatite do que
com HIV». Considerando que esses são

«os riscos da profissão», António Vieira
evidenciou o facto de existirem mui-
tos mais médicos contaminados por
doentes do que o inverso. Referindo
que «não faz sentido testar todos os
doentes como também não faz senti-
do testar todos os profissionais de saú-
de», o representante do Colégio da
Especialidade de Doenças Infecciosas
acrescentou que «quem faz procedi-
mentos invasivos deve conhecer o seu
estado imunológico em relação ao
HIV», e referiu a questão da obrigação
moral, concluindo: «não podemos afir-
mar que não há risco mas esse risco é
extraordinariamente reduzido».

Ficha clínica vs ficha de apti-
dão
António Lopes Pires, do Colégio da
Especialidade de Medicina do Traba-

Paulo Simões apresentou estudos e recomendações que existem sobre este tema

lho, salientou que o desconhecimento
em relação à Medicina do Trabalho é a
fonte de alguns equívocos e erros e
que esta especialidade não pretende
nem deve ser uma espécie de medici-
na geral e familiar no trabalho. Sobre
os contornos do caso que originou a
discussão desta polémica na socieda-
de civil, António Lopes Pires explicou
alguns conceitos fundamentais. «A fi-
cha clínica de medicina do trabalho
está sujeita ao segredo profissional, só
sendo fornecida à Inspecção-Geral do
Trabalho. A ficha clínica não é o mes-
mo que uma ficha de aptidão. Esta
existe para ser remetida ao emprega-
dor mas não pode conter dados sujei-
tos a segredo profissional; existe um
modelo oficial fixado por portaria. A
ficha de aptidão contém a identifica-
ção e o resultado do exame que pode

António Vieira considera que os cirurgiões têm o dever moral de
conhecer o seu estado imunológico

Lopes Pires explicou qual o conteúdo que pode ser inserido numa
ficha de aptidão
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ser apto, apto condicionalmente, inap-
to temporariamente ou inapto defini-
tivamente». Em seguida, este orador
explicou o exacto âmbito das decisões
médicas em Medicina do Trabalho: «as
aptidões do trabalhador são adequa-
das aos requisitos das funções? Este
trabalhador tem ou não
vulnerabilidades que são ou não com-
patíveis com o risco?»

Uma visão jurídica
Gonçalo Dias Pereira, do Centro de
Direito Biomédico da Universidade de
Coimbra, referiu na sua intervenção
que a questão do risco relativo tem
que ser pensada em comparação, por
exemplo, com o risco da anestesia ou
o risco inerente à própria cirurgia. De
seguida citou a existência de legisla-
ção que defende de descriminação as
pessoas com doenças crónicas e sali-
entou que uma pessoa portadora do
VIH/SIDA é uma pessoa com uma do-
ença crónica e considerou que não se
deve querer criar legislação específica
para os portadores de uma doença

Um debate muito participado
«Perante a alteração dos comportamentos – menos contacto físico, por exemplo
– o próprio ir-se-á auto-diminuindo acabando por quase deixar de exercer»
– Eurico Garrido, membro do Colégio de Cirurgia Geral e membro do Conse-
lho Nacional para o Exercício Técnico da Medicina, que representou neste deba-
te Pedro Ponce, coordenador desse conselho

«A vida está permanentemente rodeada de riscos. Embora o risco seja muito
baixo, não se pode afirmar que é totalmente inexistente. Qual a legitimidade ética
de alguém conscientemente constituir um risco para os outros?» – Vilaça Ra-
mos, coordenador do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas

«Não há verdades absolutas. É apenas uma limitação reduzida do direito ao traba-
lho e ao exercício efectivo da função» – Maria do Céu Rueff, jurista

O profissional deve permitir o rastreio, «tendo a garantia de não ser penalizado»
– Carlos Santos, presidente do Colégio de Cirurgia Geral

«O estigma/projecção social do VIH é completamente diferente das hepatites. Se
o médico disser que é seropositivo, deixa de ter doentes. Mas, em consciência, o
médico não pode deixar de o dizer» – Linhares Furtado, cirurgião

específica quando já existe legislação
que os protege. Especificamente sobre
a questão dos médicos que sejam even-
tuais portadores do VIH/SIDA, Gonça-
lo Dias Pereira defendeu que os mes-
mos deverão dedicar-se a outras acti-
vidades – «investigação, gestão, admi-
nistração, consulta, técnicas não inva-

sivas…» Equacionando a opinião dos
que defendem que o cirurgião porta-
dor do VIH/SIDA mantém todas as suas
competências, este orador explicou
que, em seu entendimento, a pior so-
lução possível seria o médico ser obri-
gado a comunicar o seu estado aos
doentes.

Gonçalo Dias Pereira defende a requalificação

Eurico Garrido

Vilaça Ramos

A C T U A L I D A D E
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Ao final da tarde, em Lisboa, teve lu-
gar a cerimónia de tomada de posse
da recém eleita direcção para o Con-
selho Regional do Sul. Isabel Caixeiro
falou de umas eleições que «ficarão na
memória de todos nós por razões vá-
rias», realçando com orgulho «a ex-
pressiva votação de mais de 50% dos
Colegas no nosso projecto», não dei-
xou de referir «os truques de baixa
política utilizados por alguns, com car-
tas insultuosas, publicidade paga em
jornais de grande tiragem, e recurso
aos tribunais» situações que descredibi-
lizam a Ordem e todos os médicos
perante a opinião pública. Mas «a mai-
oria defende um comportamento éti-
co no relacionamento entre Colegas e
sufragou a reeleição do Dr. Pedro
Nunes».
Um discurso marcado pelo apelo à
união pois «a evolução das políticas
de saúde, com pressões crescentes para
limitar a autonomia profissional dos
médicos e para subordinar a decisão
clínica apenas a critérios de custo e
não de qualidade e custo-benefício, de-
ve levar os médicos a unirem-se em
torno de objectivos comuns», especi-
almente quando o que está em causa
é a «destruição paulatina do Serviço
Nacional de Saúde, mascarada de gran-
des reformas nas Urgências, Cuidados

Tomada de posse dos
Conselhos Regionais
do Sul e Centro
Realizaram-se no dia 22 de Janeiro as tomadas de posse dos órgãos regionais

da Secção Regional do Sul e do Centro da Ordem dos Médicos. A escolha do

mesmo dia para as duas cerimónias teve, nas palavras de Isabel Caixeiro,

presidente do CRS, um simbolismo intrínseco. O presidente do CRC, José

Manuel Silva, por seu lado, fez uma intervenção em que a união entre os

médicos e na sua Ordem foram os temas centrais.

Continuados, Cuidados de Saúde Pri-
mários e Hospitais EPE».
Realçando o trabalho concretizado no
anterior mandato – significativa pre-
sença de dirigentes portugueses em
organizações internacionais como a
presidência do PWG, que representa
os jovens médicos europeus, liderada
pelo Colega Rui Guimarães, e a presi-
dência da UEMO, que representa
500.000 médicos de família europeus
coordenada pela presidente agora
reeleita do CRS, homenagem aos Co-
legas com mais de 50 anos de inscri-

ção na Ordem dos Médicos, a Casa
do Médico de S. Rafael, em Sines, que
será inaugurada em breve , o seguro
de responsabilidade civil para todos os
médicos, e o seguro para jovens médi-
cos nos dois primeiros anos de carrei-
ra, oferecidos pela Ordem dos Médi-
cos – Isabel Caixeiro falou também dos
projectos para o triénio 2008/2010:
defesa de uma formação médica espe-
cializada de qualidade, desenvolvimen-
to, com o Bastonário eleito e com os
Colegas que defendem uma visibilida-
de eficaz da Ordem dos Médicos, de

Isabel Caixeiro, presidente do CRS
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uma intervenção pública credível na
área técnica e ética da política de saú-
de – «independentemente de partidos
políticos ou grupos económicos, fare-
mos o acompanhamento crítico das
reformas da Saúde» –, aposta cada vez
maior no apoio social aos médicos, etc.
Objectivos que só se concretizarão
com o empenho de todos, nomeada-
mente dos Conselhos Distritais da
Região Sul. «Contamos com Eduardo
Pacheco, nos Açores, José França, na
Madeira, Gildásio Martins Santos, no
Algarve, Pedro Vasconcelos, em Beja,
José Poças, em Setúbal, José Correia,
em Évora, Jaime Azedo, em Portalegre,
Nuno Santa Clara, no Oeste, José Sal-
gado, em Santarém, Florindo Esperanci-
nha, na Lisboa Cidade, Cipriano Justo,
na Grande Lisboa e todos os Colegas
eleitos para os Órgãos Distritais e to-
dos os Membros Consultivos do Con-
selho Regional que aqui hoje tomaram
posse», acrescentou.
«E porque acreditamos que a Ordem
é só uma, de Norte a Sul do país, sim-
bolicamente o Conselho Regional do
Sul e o Conselho Regional do Centro
decidiram tomar posse no mesmo dia,
demonstrando que apesar da distân-
cia geográfica, conseguimos trabalhar
pela união e coesão dos médicos, com
bom senso, firmeza e respeito mútuo.
Acredito que nestes três anos conse-
guiremos pôr mais Ordem na Saúde»,
concluiu Isabel Caixeiro.

Apelo à união na Ordem dos
Médicos

Um discurso de união foi a nota que
marcou a tomada de posse de José
Manuel Silva, presidente reeleito do
Conselho Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos, que teve lugar no
mesmo dia 22, à noite. «Se o momento
da tomada de posse representar o iní-
cio da união da Ordem dos Médicos,
terá valido a pena que tivéssemos atra-
vessado este mês que mediou o pri-
meiro e o segundo processo de elei-
ção».
Após um processo eleitoral conturba-
do, José Manuel Silva apela agora à
«dignidade na derrota» e ao encerra-

A C T U A L I D A D E

José Manuel Silva tomou posse como presidente do CRC reeleito

Auditório cheio na tomada de posse dos órgãos regionais do Sul

A nova equipa do Conselho Regional do Sul: Paulo Coelho, Manuela Santos, Eduardo Santana,
João de Deus, Fátima Araújo, José Luís Gomes, Isabel Caixeiro, Álvaro Beleza, Nidia Zózino,
Ricardo Mexia e Paulo Fidalgo
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mento desse processo de escolha, que
foi, em seu entender, «o mais rigoroso,
transparente, escrutinado e democrá-
tico» processo eleitoral de que há
memória na OM.
Este apelo fundamenta-se não só na
necessidade de união dos médicos mas
igualmente na necessidade de centrar
as atenções nos realmente importan-
tes problemas da saúde e não num
processo eleitoral de uma instituição.
«Perder as conquistas que em Portu-
gal se conseguiram com o SNS seria
perder qualquer coisa de inestimável.
Quando o que está em causa é a sub-
sistência do nosso Serviço Nacional de
Saúde é preciso que todos nós nos
unamos em sua defesa. Essa deve ser a
nossa verdadeira prioridade: defender
o SNS»
«Os verdadeiros adversários dos mé-
dicos, dos doentes, do Serviço Nacio-
nal de Saúde estão identificados. É so-
bre eles que temos que apontar agora
as nossas baterias»
Para este novo mandato, José Manuel
Silva referiu ainda que está empenha-
do em ver avançar o projecto da Al-
deia do Médico, cuja construção será
feita num terreno de onze hectares –
adquirido durante o anterior manda-
to desta direcção – na zona da Adémia
e que terá uma componente social e
residencial especialmente destinada a
médicos idosos e/ou portadores de li-
mitações temporárias ou definitivas. Um
projecto que definiu como sendo «am-
bicioso, mas sustentado e realista, em
que todos temos que estar empenha-
dos. É um projecto que vai exigir mui-

A C T U A L I D A D E

to de nós, sobretudo do ponto de vis-
ta social, cultural e histórico».
Na cerimónia estiveram presentes

Pedro Nunes, presidente reeleito da
OM, e Isabel Caixeiro, presidente
reeleita do Conselho Regional do Sul.

A cerimónia, em Coimbra, teve a presença de muitos médicos e outros convidados

Pedro Nunes e Isabel Caixeiro, com Fernando Gomes e José
Manuel Silva, na tomada de posse do CRC
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Marcou indelevelmente a minha vida
e a de muitos outros, como professor
de Medicina, médico, médico militar,
destacado servidor público e homem
de cultura.
A sua personalidade, sendo forte e
carismática, era moldada por uma só-
lida educação que mantinha um dos
seus traços mais apreciados, a afabili-
dade, dentro dos elegantes limites que
o tornavam especialmente sedutor
para os que com ele conviviam. Sendo
firme, nunca testemunhei alterações do
humor que os normais humanos sen-
tem, por vezes, necessidade de expres-
sar. Como tantas vezes ouvi repetir, era
um verdadeiro cavalheiro.

Um Príncipe deixou-nos
O Professor José Manuel Carrilho Ribeiro deixou-nos na última quinta-feira

do ano findo. Foi como assistente de Clínica Médica que o conheci, em 1973.

Desde então ficámos ligados por uma daquelas relações sem aparente espes-

sura, mas, na realidade, dotadas de uma forte consistência, provada pelo tempo

e pelos factos.
Naturalmente, a sua carreira espelhou
as suas qualidades. Nascido em Abran-
tes, foi dos melhores alunos do «seu»
Liceu Nacional de Santarém. Na Facul-
dade e em todos os internatos e con-
cursos foi o melhor ou dos melhores.
A sua inquietude científica levou-o à
frequência de diversos cursos e está-
gios em Itália, na Alemanha e nos Esta-
dos Unidos da América, enriquecen-
do, ainda mais, a sua excepcional e
eclética personalidade.
Tendo sido um dos pioneiros, em Por-
tugal, da maioria das técnicas associa-
das à endoscopia digestiva, também foi
introdutor, no nosso meio, da «ultras-
sonografia abdominal».

Notabilizado como
gastrenterologista, foi
eleito pelos seus pa-
res para a presidên-
cia dos mais impor-
tantes órgãos nacio-
nais e internacionais
da especialidade.
A sua carreira aca-
démica decorreu,
primeiro, na Facul-
dade de Medicina de
Lisboa, como assis-
tente convidado e,
depois do douto-
ramento pela Facul-
dade de Ciências
Médicas da Universi-
dade Nova de Lis-
boa, em 1984, como
Professor desta Fa-
culdade.
Mercê do seu empe-
nhamento particular,
levou o ensino práti-

co da Medicina e Cirurgia ao Hospital
Militar Principal e, pode dizer-se, foi do
seu trabalho, elaborado no âmbito do
Curso Superior de Comando e Direc-
ção, no Instituto de Altos Estudos Milita-
res, em 1986/1987, que partiu o lança-
mento dos Cursos de Saúde da Acade-
mia Militar cujos efeitos positivos no sis-
tema de saúde militar começamos, ago-
ra, a apreciar.
A sua carreira militar foi tão brilhante
no desempenho que se pode afirmar,
sem risco de errar, que houve um tem-
po antes e um tempo depois da sua pas-
sagem como Director do Hospital Mi-
litar Principal e dos Serviços de Saúde
do Exército. Antes, estivera em Moçam-
bique e Angola, durante a Guerra, e
fora Chefe dos Serviços de Gastrente-
rologia dos Hospitais Militares de Lu-
anda e Principal, em Lisboa.
Após passar à situação de reserva, foi
chamado a mais uma missão de servi-
ço público, para as funções de Presi-
dente da Cruz Vermelha Portuguesa,
cargo que, uma vez mais, desempenhou
com brilho, honra e sabedoria.
Dono de uma capacidade de trabalho
impressionante, foi modelo e motiva-
ção para muitos de nós.
Todos os que o conhecíamos ficámos
mais pobres. E mais sós.

Até sempre, Professor. Nosso Direc-
tor. Nosso General. Nosso Amigo.
Como seus discípulos, honraremos a sua
memória e a sua Família, para sempre.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2007

José Carlos Nunes Marques
Major-General (médico)Professor José Manuel Carrilho Ribeiro
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INCOMPREENSÃO

E no entanto há quem diga compre-
ender, e que considere até estúpidos
todos os outros, os que não percebem.
O problema é que os «estúpidos» são,
para além dos doentes e seus familia-
res e amigos, os profissionais que com
eles lidam no dia a dia dos hospitais e
dos centros de saúde, que os tratam
ou procuram tratar e que tentam ul-
trapassar os entraves que na sua fun-
ção lhes são colocados progressiva e
sistematicamente.
É realmente preocupante que seja
quem está no terreno, os produtivos,
os profissionais que são o núcleo do
sistema e cuja actuação justifica tudo
o resto que à sua volta gravita, quem
começa por não compreender. E mais
preocupante ainda é que quando o
Dr. António Arnaut, há umas dezenas

O ministro da saúde agora substituído clamava que o país não compreende o

alcance das mudanças introduzidas no nosso sistema de saúde. O próprio

presidente da República também parece não as compreender e, naturalmente,

expressa preocupação. É claro que se pode dar uma interpretação governa-

mentalmente conveniente a toda essa incompreensão, a de que são precisas

mais explicações sobre o que se pretende com as medidas tomadas. Mas ela

também pode interpretar-se, em bom português, de outra maneira: como

um generalizado desacordo com o que tem vindo a ser feito.
de anos, introduziu as mudanças pro-
fundas que constituíram o Serviço Na-
cional de Saúde, todos perceberam.
Desde os doentes aos profissionais de
saúde, todos as entenderam, não hou-
ve «estúpidos», muito menos geraram
manifestações populares e vigílias de
repúdio, ou explicações ministeriais sis-
temáticas sobre a morte de doentes
alegadamente por falta de assistência.
E o bom resultado dessas medidas viu-
se durante 30 anos, tendo dado ori-
gem à porventura maior realização
social após o 25 de Abril.
A verdade é que há muita gente a fa-
lar do que não sabe. Se cada um falas-
se do que sabe – o que implicaria para
alguns não falar da saúde só por ouvir
dizer – chegar-se-ia com certeza mais
facilmente a bons resultados. Urgênci-
as, emergências, casos agudos, falsas
urgências, urgências básicas ou poli-
valentes, etc., são tudo matérias e situ-
ações clínicas,  que aos médicos dizem
respeito e a ser discutidas e resolvidas
entre médicos. Não se compreende
que esquemas e planos elaborados por
esses técnicos nessas áreas, alvos dum
consenso razoável, possam depois ser
adulterados por razões declaradamen-
te políticas, ou melhor, partidárias.
Não se compreende que uma nova lei
de gestão hospitalar tenha pura e sim-
plesmente inviabilizado as carreiras
médicas, eliminando a estrutura que
foi um dos pilares do SNS e contri-

buiu decisivamente para a boa forma-
ção pós-graduada contínua dos nos-
sos médicos, com as repercussões ne-
gativas que se antevêem a curto pra-
zo. E que fazem com que os profissio-
nais procurem reconstruí-las, agora que
o ministério as destruiu.
A nova lei produziu hospitais desestru-
turados, com muitos serviços tecnica-
mente desierarquizados, com chefias
escolhidas «ad hoc», de acordo com
parâmetros também eles incompreen-
síveis. E evidenciando uma preocupa-
ção com a produtividade médica cen-
trada no controlo biométrico de assi-
duidade, revelando um pungente des-
conhecimento da natureza da activi-
dade médica e das suas particularida-
des e idiossincrasias, como actividade
nuclear do hospital, com ignorância de
que o melhor caminho para atingir
aquele fim seria confiá-lo à gestão clíni-
ca de cada serviço. Mas compreende-
se que para isso a nomeação dos di-
rectores clínicos e de serviço teria de
ser feita doutra maneira e a gestão dos
hospitais intrinsecamente diferente. A
liberalização que se dizia pretender re-
dundou afinal em mais burocratização
e na funcionarização dos médicos.
Também não se compreende que van-
tagens trouxe retalhar o tecido hospi-
talar nacional em dezenas de empre-
sas, geridas por pessoas que esmaga-
doramente apenas querem que o «seu»
hospital tenha menos prejuízo que os
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outros, administrando-o para isso como
uma mercearia de bairro, sem terem
minimamente em conta a função de
cada instituição hospitalar no quadro
sanitário do país e na zona onde está
inserida.
Vá lá que é claramente perceptível o
objectivo fulcral da política de saúde
do nosso actual governo: poupar di-
nheiro na saúde. Ou melhor, gastar
menos dinheiro, porque poupar seria
manter a mesma qualidade gastando
menos dinheiro, e infelizmente a nossa
descida no ranking internacional das
qualidades de saúde nacionais é ace-
lerada. Quem dirige a saúde dessa
maneira percebeu que há dois gran-
des óbices: por um lado os doentes
que querem ser tratados, por outro os
médicos que os querem tratar. Por isso
houve que dificultar o acesso dos do-
entes aos locais onde os cuidados
médicos são prestados, colocando-os
mais longe e com horários limitados, e
ao mesmo tempo criar toda a espécie
de incómodos e dificuldades aos mé-
dicos hospitalares, levando-os mesmo
a sair para a medicina privada.
Mas nessa preocupação economicista
já não se percebe o porquê de atulhar
os hospitais com administradores
hospitalares, ainda por cima isentos de
horário, como se fossem eles a eventu-
almente demorarem mais tempo a ope-
rar um doente ou a sentirem a necessi-
dade de ir ver algum fora de horas. Num

delírio administrativo que levou tam-
bém a gastos sumptuários com siste-
mas informáticos dispensáveis, sobre-
tudo quando se quer poupar dinheiro,
para além de não serem compatíveis
uns com os outros, como se tem visto.
Compreende-se que a saúde dum país
deve assentar primariamente nos cui-
dados de saúde primários, por isso não
se compreende que os médicos de fa-
mília vão sendo colocados fora do cir-
cuito dos «seus« doentes. As emergên-
cias pré-hospitalares claro que dizem
respeito ao INEM, mas procurou-se
eufemísticamente acentuar uma dife-
rença entre urgência e caso agudo,
para justificar que os doentes não pre-
cisam de procurar o seu médico, nem
devem fazê-lo, até pode ser perigoso,
eles não sabem nem têm condições.
Ora alguém que durante a noite, ou
num sábado, domingo ou feriado, tem
uma dor de barriga e vómitos, ou uma
forte dor de cabeça ou de ouvidos, ou
dispneia moderada com tosse, ou um
pico hipertensivo, ou uma descompen-
sação da sua crónica insuficiência car-
díaca, etc., precisa com urgência de um
médico, não dum bombeiro, dum en-
fermeiro, ou dum emergencista, seja
por exemplo ortopedista, cirurgião ou
anestesista. E não precisaria provavel-
mente de ser deslocado para uma ur-
gência hospitalar a cinquenta ou ses-
senta quilómetros de distância, onde
chega sem ter sido visto antes pelo

«seu» médico, ou outro, gastando di-
nheiro, perdendo tempo, sofrendo e in-
comodando-se. Mas talvez alguns en-
tretanto desistam…
Compreende-se, pois, que as urgências
hospitalares estejam cada vez mais
sobrecarregadas com doentes, e que o
atendimento possa por isso ter falhas,
mas já não se compreende que nelas
se diminuam as equipas e reduzam as
especialidades presentes, tornando-as
frequentemente locais de trabalho quase
impraticáveis e perigosos. Ao mesmo
tempo que do chamado plano de rees-
truturação das urgências tenham resul-
tado apenas encerramentos, quando se
encerram também centros de saúde e
de atendimento permanente, em vez de
se criarem nesses centros as condições
necessárias para não ser «perigoso» os
doentes lá irem de urgência.
Como se vê, da reforma da saúde em
curso há muita coisa que não se com-
preende, na asserção semântica de não
se estar nada de acordo com ela. Mas
uma coisa não se compreende mes-
mo, é por que razão o governo vai gas-
tar milhões numa auditoria externa, es-
trangeira, a esta política de saúde, só
para que alguém possa eventualmente
dizer bem duma coisa de que quase
todos os que a sentem na pele dizem
mal. É mais um gasto inútil, no meio
de tanta poupança, mesmo que não se
pague mais para o resultado ser me-
nos negativo.
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Livros

Plantas na Terapêutica
– Farmacologia e Ensaios
Clínicos

No dia 25 de Janeiro de 2008, perante
numerosa e interessada assistência, foi
apresentado na Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos o livro
«Plantas na Terapêutica – Farma-
cologia e Ensaios Clínicos»

Da autoria
de dois mé-
dicos e dois
farmacêuti-
cos, «Plantas
na Terapêuti-
ca – Farma-
cologia e En-
saios Clíni-
cos» é um
Manual para
o Ensino na
Área da Saú-

de, que pretende colmatar a falta de
uma publicação em língua portuguesa
que aborde este tema de uma maneira
cientificamente correcta e independen-
te. Isto, numa época em que o recurso
aos designados «Herbal Medicines»,
medicamentos à base de plantas, volta
a merecer a atenção dos leigos e das
Autoridades de Saúde, a ponto de a
Agência Europeia de Avaliação do Me-
dicamento propor a introdução dos me-
dicamentos à base de planta nos medi-
camentos de uso humano, que a Comis-
são Europeia pela Directiva 2003/63 de
25 de Junho de 2003 sancionou, estan-
do essa Directiva já transposta para a
legislação portuguesa pelo Decreto-Lei
nº 176/2006 de 30 de Agosto.
A obra está dividida em duas partes. A
primeira, situa a problemática das plan-

tas medicinais e dos medicamentos à
base de plantas em relação aos três
parâmetros básicos dos medicamentos,
qualidade, eficácia e segurança,
com capítulos seguintes:
• Plantas medicinais e medica-
mentos à base de plantas
• Constituintes activos das plantas
• Validação dos Medicamentos à base
de plantas
Na segunda parte do livro, a ordena-
ção dos capítulos obedeceu à nova
classificação farmacoterapêutica, apro-
vada por Despacho nº 21844/2004 (2ª
série), de 26 de Outubro, de acordo
com a classificação ATC (Anatomical
Therapeutic Chemical Code), o que
facilita a consulta pelos profissionais
de saúde. Incluem-se neles as plantas
medicinais seleccionadas pelo seu in-
teresse terapêutico.
Os capítulos referidos são:
• Plantas com acção no sistema
nervoso central
• Plantas com acção no aparelho
cardiovascular
• Plantas com acção no aparelho
respiratório
• Plantas com acção no aparelho
digestivo
• Plantas com acção no aparelho
geniturinário
   I – Plantas em ginecologia
   II - Plantas no aparelho urinário
• Plantas com acção no aparelho
locomotor
• Plantas com acção nas afecções
cutâneas
• Plantas que aumentam a resis-
tência às doenças
   I – Plantas com acção adapto-
génica
   II – Plantas com acção imuno-
estimulante
Para cada planta é referida a parte
usada, sinonímia, uso tradicional, prin-
cipais constituintes activos, estudos
farmacológicos, ensaios clínicos e
metanálises realizadas em relação à sua
eficácia, dados sempre apoiados em
referências bibliográficas. São indica-
dos, ainda, efeitos secundários,
toxicidade, interacções e posologia,
assim como são citados, aleatoriamen-
te, alguns medicamentos e suplemen-

tos dietéticos à base de plantas.
As fotografias que ilustram a obra são
originais, obtidas, na sua maioria pe-
los Autores, tendo as restantes a indi-
cação da sua origem.

Autores: A. Proença da Cunha, Frederico
Teixeira, Alda Pereira da Silva e Odete
Rodrigues Roque
Edição da Fundação Calouste Gul-
benkian (Lisboa, Novembro de 2007,
476 páginas).
Pedidos a: montra@gulbenkian.pt
(Preço: 17 €)

As mulheres e a Artrite Reu-
matóide

Diversas mulheres, diferentes profis-
sões, um só contributo, um projecto
que une 32 mulheres em torno e uma
causa: divulgar a realidade de quem
todos os dias convive com uma doen-
ça crónica;: a artrite reumatóide. Ma-
ria Cavaco Silva, Maria de Belém Ro-
seira, Leonor Beleza, Maria do Céu Ma-
chado, MariaBarroso, Cláudia Borges,
Maria João Avillez, Edite Estrela, entre
outras. Figuras públicas, médicas e
doentes e um livro que pretende sen-
sibilizar e informar a população para
uma doença que afecta maioritaria-
mente o sexo feminino, gerando inca-
pacidade, dores constantes, absentis-
mo, reformas precoces, desgaste psi-
cológico, etc.



51Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Janeiro 2008

AAAAA G E N DG E N DG E N DG E N DG E N D AAAAA

EVENTO: XII JORNADAS NACIONAIS PATIENT CARE

LOCAL: Lisboa
DATA: 21 a 22 de Fevereiro
CONTACTO: Admédic; Tel. 21 842 97 10

EVENTO: 2º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO

LOCAL: Vilamoura
DATA: 21 a 24 de Fevereiro
CONTACTO: Sociedade Portuguesa de Hipertensão;
tel: 21 796  0098

EVENTO: 8TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL HEPATO-
PANCREATO ASSOCIATION

LOCAL: Mumbai – Índia
DATA: 27 de Fevereiro a 2 de Março

EVENTO: VII JORNADAS DE CARDIOLOGIA DE GUIMARÃES / XIV JOR-
NADAS DE CARDIOLOGIA DO MINHO

LOCAL: Centro Cultural de Vila Flor
DATA: 29 de Fevereiro e 1 de Março
CONTACTO: Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar
Alto; Tel: 253 515 061

EVENTO: 13ªS JORNADAS MÉDICAS LUO-CUBANAS E 1ªS JORNADAS

LUSO-CUBANAS DE PNEUMOLOGIA EM MEDICINA FAMILIAR

LOCAL: Havana
DATA: 10 a 12 de Março
CONTACTO: Prismédica; tel: 21358 43 80

EVENTO: 4º ENCONTRO DE ÉTICA E PARCERIAS DE MEDICINA GERAL

E FAMILIAR

LOCAL: Brasil
DATA: 14 a 21 de Março
CONTACTO: MCL; Tel: 91 662 81 50 /96 600 74 74

EVENTO: CURSO DE ACTUALIZAÇÃO PLURIDISCIPLINAR PARA MEDICINA

GERAL E FAMILIAR: INFLAMAÇÃO EM ALERGOLOGIA E REUMATOLOGIA

LOCAL: Lisboa
DATA: 26 de Março
CONTACTO: Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imuno-
logia Clinica

EVENTO: XXII CONGRESSO PORTUGUÊS DE NEFROLOGIA 2008
LOCAL: Vilamoura
DATA: 26 a 29 de Março
CONTACTO: Sociedade Portuguesa de Nefrologia;
Tel: 21 797 01 87

EVENTO: VIII JORNADAS DE UROLOGIA EM MEDICINA FAMILIAR

LOCAL: Lisboa
DATA: 3 e 4 Abril
CONTACTO: Departamento Médico de Congressos;
tel: 21 358 43 80

EVENTO: 2ª REUNIÃO DE MEDICINA PREVENTIVA E COMUNITÁRIA EM

AMBIENTE RURAL

LOCAL: Ponte de Lima
DATA: 12 de Abril
CONTACTO: FMUP – Departamento de Clínica Geral;
Tel: 22 551 36 35; Fax: 22 551 36 38

EVENTO: XXXII WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY

OF HEMATOLOGY

LOCAL: Banguecoque
DATA: 19 a 23 de Outubro
CONTACTO: Grünenthal; Tel: 21 472 63 00


