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EDITORIAL
Nunca mais lhes
direi «de borla»
como fazer...
Na corrida do dia a dia, solicitado pela
agenda mediática, habitualmente carregada de temas tão diversos quanto
inúteis ou incompreensíveis para
quem os solicita, é por vezes difícil
imaginar o editorial da ROM.
Se nos distraímos e o fazemos mais
pequeno, logo um paginador, à falsa fé,
nos aumenta a fotografia para preencher o espaço, tornando-nos numa
qualquer personagem carente de culto da personalidade.
Se paramos para pensar, logo os imperativos do fecho nos perseguem os
poucos momentos de descanso com a
sua premência obsessiva.
Há, no entanto, meses em que as coincidências do destino tornam tudo mais
fácil.
Este é um dos que tais.
Com dois dias de discussão em Londres
sobre o futuro do lobby europeu dos
médicos, arranjei uma hora para dar um
salto ao subterrâneo da Foyle, em Charing
Cross, donde sempre me recordo sair
com algo de interessante para ler.
Há dois anos foi «Redefining Health
Care» de Michael Porter e Elizabeth
Teisberg, que tirei das mãos do empregado que o expunha na prateleira,
acabado de chegar.
Hoje foi um precioso NHS Plc, de
Allyson M. Pollock. Trata-se de uma
obra cáustica, ideologicamente assumida, mas plena de factos e números que
explicam sem confundir verdades elementares que suspeitávamos sem prova material.
É uma análise a partir do interior, feita
por quem geriu parte significativa do
serviço de saúde que copiámos. É o
relato amargo da destruição a golpes
de teorização neoliberal de um serviço exemplar que garantiu durante
anos cuidados de saúde universais, distribuídos com equidade e gratuitos no
ponto de prestação.
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É o relato pungente de como hoje nos
podemos sentir inseguros, no momento em que a necessidade nos bate à
porta, de haver quem pague os direitos que como cidadãos nos assistem.
É um relato vivido da invasão do território dos profissionais de saúde por
gente oriunda da gestão, das bolachas
ao armamento, dos táxis ao ar condicionado, inchados das suas teorias de
psicologia mais ou menos barata.
É a história de erros, de omissões, de
decisões sem qualquer suporte técnico, unicamente apoiadas num autoconvencimento sem regras e sem limites e
numa crença absoluta na mão invisível do mercado.
É a contabilidade nua e crua do que
se tornou pior, mais caro, mais ineficiente, mas vestida com roupagens de
pseudomodernidade para deleite dos
«basbaques».
Ler este «Privatizaton of our health
care» através da acção do governo socialista do new labour que mais não fez
do que sedimentar a reaganomics tatcheriana, é um banho de lucidez e dá
um enorme desconforto ao olhar para
a casa própria.
Perceber por que a cultura da nova
gestão, com as suas certezas e receitas
milagre, destrói um edifício coerente,
baseado na experiência e no saber dos
médicos, é ao mesmo tempo que grato de um enorme mal-estar.
Regressei no domingo (26/10). Em
casa esperava-me o Expresso, que mais
por hábito que por critério compro
ininterruptamente desde o primeiro
número, em tempos idos de inverno
democrático. Na última página, encimando o cartoon, a notícia a que ninguém mais ligou ou se referiu: – «O
Estado gastou 134 milhões de euros
em consultadoria»... «De todos os ministérios, o da Saúde foi o que maior
crescimento registou, de 290,80 euros

em 2004, para 2,3 milhões em 2006,
isto é, mais de 700% de aumento»...
Presumo que se trata de consultadoria
financeira e de gestão para pôr em prática as enormidades com que nos defrontam todos os dias nos hospitais e
centros de saúde. Para aconselhar e
comprar os programas informáticos
que não se adequam à realidade, as
receitas que não servem para prescrever medicamentos, as novas formas
organizacionais para desorganizar o
que estava e fazer gastar o tempo com
que antes se tratavam doentes a tratar
papéis e estatísticas. Foram 2,3 milhões
de euros para pagar a professores de
economia, de direito ou de gestão (seria engraçado ver as contas discriminadas e os seus destinatários) e que
faltaram para pagar medicamentos,
horas de trabalho a médicos e enfermeiros ou mesmo insuspeitos artigos
de higiene e consumo corrente.
A conjugação destas experiências de fimde-semana pôs-me menos amargo e fezme tomar uma decisão: nunca mais lhes
explicarei «de borla» como fazer. A partir de agora sou médico consultor e exijo o meu quinhão dos milhões com que
certos indivíduos que todos conhecemos pagam as viagens em que descansam das suas extenuantes actividades
neuronais de elaborar consultadorias...
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Fornecimento de relatórios
clínicos a companhias de seguros
Foi colocada ao Departamento Jurídico a seguinte situação:
«Considerando o segredo profissional e
até o determinado no Código Deontológico, como deverão proceder os médicos,
os hospitais, os centros de saúde, as clínicas privadas, etc., em relação aos constantes pedidos de ‘Informações Clínicas’,
sobretudo, por parte das abusadoras seguradoras? Isto no caso de sinistrados e
de segurados falecidos.»
Tendo em atenção a consonância de
posições do Departamento Jurídico do
CNE com as deliberações da Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD) sobre a matéria em apreço
trataremos, em seguida, de responder
directamente às perguntas supra transcritas.
Quanto aos sinistrados
Relativamente aos pedidos das seguradoras para efeitos de facturação retira-se da Deliberação 51/2001, de 3
de Julho da CNPD que só pode ser
autorizada a comunicação dos dados
estritamente necessários à facturação e cobrança dos cuidados
prestados que permitam à seguradora avaliar, com rigor, os montantes
a pagar e, ainda que, a comunicação deve ser feita a «profissional de saúde obrigado a sigilo ou
a outra pessoa igualmente sujeita a segredo profissional», devendo as seguradoras indicar um profissional de saúde ao cuidado de quem
são comunicados os dados.
No que atine às solicitações de seguradoras quanto à documenta-

ção necessária à continuidade
da prestação de cuidados de
saúde e considerando o preceituado na Lei de Bases da Saúde (LBS)
sobre a articulação entre os vários
níveis de cuidados de saúde dir-seà que tem de ser garantida a circulação recíproca e confidencial da informação clínica relevante sobre os doentes (Base XIII,
n.º 2 da LBS).
De ter, ainda, em especial atenção o
estabelecido no artigo 78.º do Código Deontológico onde se preceitua a
obrigação do médico, sempre que o
interesse do doente o exija, a comunicar a qualquer outro médico assistente, os elementos do processo clínico necessários à continuidade dos
cuidados.
Por isso, será de concluir que – para
efeitos de continuidade da prestação de cuidados de saúde –
deve ser enviada a documentação clínica, com salvaguarda da
confidencialidade dos dados, ao
médico da seguradora que assegure a continuidade dos cuidados.
Quanto aos segurados falecidos
Atenta a relevância das deliberações
proferidas pela citada Comissão vejamos as conclusões da deliberação 72/
2006, de 30 de Maio que veio complementar e actualizar a Deliberação 51/
2001, de 3 de Julho:
«1 – O actual contexto jurídico é igual
àquele que se verificava quando a
CNPD elaborou a Deliberação 51/
2001 (ver in www.cnpd.pt ou www.
ordemdosmedicos.pt)
2 – As normas constitucionais e os diplomas legais em vigor proíbem o acesso das Seguradoras aos dados pessoais de saúde dos titulares segurados já

falecidos, sem o consentimento expresso destes para esse efeito.
3 – Quanto aos familiares, gozam estes de um certo ‘direito à curiosidade’,
o que lhes permite aceder apenas ao
relatório da autópsia ou à causa de
morte, mas não lhes abre a faculdade
de aceder a mais informação de saúde
nem a dados pessoais que se encontram na esfera mais íntima do titular
falecido. Só em casos concretos em que
haja direitos e interesses ponderosos,
tais como o exercício de direitos por
via da responsabilização civil e/ou disciplinar ou penal dos prestadores de
cuidados de saúde, e exclusivamente
com esta finalidade, podem os familiares aceder aos dados pessoais de saúde dos titulares falecidos.
4 – No entanto, ‘não parece haver
qualquer fundamento legal, na Lei 67/
98, que permita o fornecimento da documentação clínica aos beneficiários de
um seguro de vida para, depois, entregarem essa informação à seguradora’.
5 – Em condições de normalidade na
execução do contrato de seguro do
ramo Vida, os beneficiários das compensações devidas pelos seguros do
ramo VIDA, a partir do facto relevante
MORTE do segurado, têm, na sua esfera jurídica, um direito subjectivo à
compensação. Por sua vez, na esfera
jurídica das Seguradoras existe uma
obrigação de pagar a compensação.
6 – A posição processual mais onerada de qualquer das partes, seja a das
Seguradoras, não pode ser aliviada à
custa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
7 – A contracção dos direitos fundamentais à privacidade e à protecção
dos dados pessoais dos titulares falecidos não se apresenta como necessária ao não desaparecimento ou inviabilidade da actividade económica das
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Outubro 2008
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Companhias de Seguros na contratação do ramo Vida.
8 – Não havendo lei com regime habilitante ao acesso aos dados pessoais
dos segurados falecidos, as Companhias de Seguros e os familiares destes titulares, para efeitos de pagamento/recebimento de indemnização decorrente
da morte do segurado em virtude de
contrato de seguro do ramo Vida, só
podem aceder aos dados pessoais de
saúde dos titulares se estes tiverem dado
o seu consentimento informado, livre,
específico e expresso para esse acesso,
conforme atrás se explicitou.
9 – O consentimento para o tratamento – acesso – dos dados pessoais deve
ser autónomo das restantes cláusulas
contratuais, mormente quando estas
são pré-definidas pelas Companhias de
Seguros.
10 – Os dados pessoais necessários e
suficientes para essa finalidade são os
que respeitam exclusivamente à origem, causas e evolução da doença que
provocou a morte dos titulares segurados.
Mantém-se em vigor, desta forma e o
esclarecimento saído desta reapreciação,
o regime da CNPD espelhado na Deliberação 51/2001.»
O entendimento do Departamento Jurídico da OM relativamente à concre-

8

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Outubro 2008

tização de relatórios médicos na situação supra referida não é absolutamente
coincidente com o da CNPD.
Embora se entenda que, preferencialmente, o acesso das seguradoras a dados clínicos após o falecimento do segurado deva implicar o consentimento informado, livre, específico e expresso do
titular, dado em vida a permitir o
acesso após a morte, e que o
mesmo seja prestado em cláusulas contratuais autonomizadas, a
verdade é que esses requisitos
nem sempre se reúnem.
Deste modo, aqueles que o próprio falecido pretendia beneficiar acabam por ficar objectivamente prejudicados face às seguradoras sem que para tanto haja
uma justificação bastante.
Utilizando um juízo de proporcionalidade e justiça para harmonização dos bens jurídicos conflituantes pode haver razões objectivas que justifiquem a entrega de
dados clínicos do falecido especificamente ao corpo clínico da
companhia seguradora.
Conciliando os interesses do falecido (ou seja, favorecer os beneficiários do seguro), dos interessados directos por vezes dependentes do pagamento da indemnização

e das seguradoras que pretendem
dados suficientes para fundamentar o pagamento, não vemos que,
forçosamente, possa ser sacrificada
a reserva da intimidade da vida
privada, desde que exista uma
intermediação da informação através do médico da seguradora e que
este seja o garante de que só serão
veiculados os elementos necessários à tomada de decisão que não
prejudiquem de forma desproporcionada a intimidade da vida privada do defunto.
Assim, a informação deve ser limitada à origem, causas e evolução da doença que originou a
morte, expurgando-se toda a informação que possa estar para além destes
parâmetros.
Em suma:
O princípio subjacente a circulação de
dados clínicos entre os médicos e as
seguradoras é o da confidencialidade
e o da intermediação por médico indicado pela companhia de seguros.
O fornecimento de dados deve confinar-se às condições supra indicadas.
O Consultor Jurídico
Paulo Sancho
2008-07-21
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Juntas Médicas das Forças
Armadas e das Polícias
Foi presente a este Departamento Jurídico um pedido de parecer sobre a
legalidade da composição das juntas médicas das Forças Armadas e das polícias, por elementos não médicos, no âmbito da verificação de incapacidades.
Cumpre, pois, apreciar a situação, cabendo antes de mais determinar qual
a legislação aplicável à composição das
juntas médicas.
Relativamente à GNR, dispõe o artigo
30.º, n.ºs 2 e 3 da Lei n.º 63/2007, de
6 de Novembro, que aprova a orgânica da GNR, que:
«2 – A JSS é constituída por três médicos
nomeados pelo comandante-geral, que
designa, de entre eles, o presidente.
3 – Quando funcionar como junta de recurso, a JSS é composta por dois médicos
designados pelo comandante-geral, que
não tenham intervindo anteriormente no
processo, e por um médico escolhido pelo
requerente, o qual, não sendo indicado no
prazo que para o efeito for fixado pelo
comandante-geral, é substituído pelo médico que este designar».
No que diz respeito à PSP, a Lei n.º
53/2007, de 31 de Agosto, que aprova
a orgânica daquela polícia, determina
no artigo 28.º, n.os 2 e 3 um regime
igual ao que está previsto para a GNR.
O Decreto Regulamentar n.º 73/2007,
de 29 de Junho, que aprova as atribuições, organização e competências do
Conselho Superior do Exército e da

Junta Médica de Recurso do Exército,
estipula o seguinte:
Artigo 5.º – Natureza e competências.
A Junta Médica de Recurso do Exército
(JMRE) é o órgão consultivo do CEME
ao qual incumbe estudar e dar parecer
sobre os recursos interpostos de decisões baseadas em pareceres formulados
por outras juntas médicas do Exército.
Artigo 6.º – Composição.
1 – A JMRE é composta pelo presidente e por três vogais.
2 – O presidente tem voto de qualidade e é um major-general médico, na
situação de activo, em regime de acumulação de funções, ou na reserva,
nomeado pelo CEME.
3 – Os vogais são oficiais médicos, chefes de serviço ou especialistas, nomeados pelo CEME por proposta do presidente, tendo em conta as situações
clínicas em apreciação.
4 – Os vogais não podem ter integrado a junta recorrida.
5 – Poderão ser nomeados mais de
três vogais, a título excepcional, em
razão da especialidade ou complexidade da situação do recurso.
Para as situações que não tenham regulação própria, presumimos que se

aplicam as regras constantes do Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29
de Novembro1.
Este diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 377/2007, de 9 de Novembro, e, na sequência dessa alteração, o
artigo 3.º passou a ter a seguinte redacção:
2 – A junta médica é constituída por
secções de âmbito regional, funcionando em sessões cuja frequência é determinada por despacho do director-geral da ADSE.
3 – Cada secção é composta por 3
médicos.
A legislação agora citada vai no sentido de impedir a participação de elementos não médicos na composição
das juntas, acompanhando aquela que
tem sido a orientação da Ordem dos
Médicos e da Provedoria de Justiça.
A Consultora Jurídica
Ana Simões Ferreira
2008-08-07
Aliás, o artigo 2.º, n.º 2 deste Decreto Regulamentar manda aplicar as suas normas às juntas médicas criadas nos termos no n.º 3 do
artigo 46.º do DL 100/99, de 31 de Março,
sempre que tal seja possível.
1
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Posição da Ordem sobre ERS reforçada
com Recomendação do Provedor de Justiça
Uma Recomendação do Provedor de Justiça, datada de 24 de Setembro e que está publicada no seu site oficial,
reforça a posição que a Ordem dos Médicos tem defendido sobre as obrigações dos médicos com consultórios
privados para com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Este organismo, de acordo com o teor da Recomendação
n.º 10/B/2008, já enviada à Ministra da Saúde, cobra indevidamente aos médicos a designada taxa de manutenção,
que deveria transformar-se num mero, e eventual, pagamento de serviços sempre que a isso houvesse lugar.
O Provedor de Justiça considera, como pode ler-se no texto da Recomendação, que essa taxa é «um benefício
imposto ao regulado e não solicitado por este, e até teoricamente não pretendido», e conclui recomendando a
promoção de uma alteração legislativa.
A OM continua à espera que o Governo clarifique de uma vez por todas as funções desta entidade inútil, que para
além de penalizar os médicos nada acrescenta ao sistema de saúde e cuja existência, no contexto actual, conflitua
com as funções da Ordem, da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde e do próprio Governo.
O Presidente da Ordem dos Médicos,
Dr. Pedro M. H. Nunes

Este comunicado foi emitido na sequência da carta dirigida à OM pelo
Provedor de Justiça e da respectiva Recomendação. Em seguida publicamos ambos os documentos.
Assunto: Entidade Reguladora da Saúde.
1. Tenho a honra de enviar a V.ª Ex.ª cópia da Recomendação que, nesta mesma data, entendi formular junto de Sua
Excelência a Ministra da Saúde, a propósito da taxa de manutenção paga à Entidade Reguladora da Saúde (ERS),
nos termos que resultam aí mais bem explicitados.
2. No que respeita à inclusão dos profissionais liberais no rol das entidades sujeitas à regulação da ERS – solução
legal oportunamente contestada por V.ª Ex.ª –, e em resposta a um pedido de esclarecimentos que, a propósito do
assunto, tinha dirigido ao anterior titular da pasta, foi-me ainda por este respondido, através de um parecer do
Senhor Prof.Vital Moreira, da seguinte forma:
«A existência de um registo Oficial específico de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde,
incluindo os consultórios e demais estabelecimentos detidos a titulo individual, é essencial para o desempenho das
funções regulatórias próprias da ERS, desde logo para efeitos de fiscalização e supervisão. Uma eventual isenção do
registo dos estabelecimentos individuais e o seu afastamento da esfera de jurisdição da ERS frustraria gravemente a
racionalidade e a eficiência regulatória dessa entidade».
Também nos preâmbulos do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, que cria a ERS, e da Portaria n.º 38/
2006, de 6 de Janeiro, que estabelece as regras do registo naquela Entidade e do pagamento das correspondentes
taxas, é clara a intenção do legislador no sentido de sujeitar os profissionais liberais à regulação da ERS, podendo
aí ler-se respectivamente o seguinte:
«Sendo criada uma entidade reguladora dedicada para o sector da saúde e atendendo à diversificação de entidades
públicas, sociais e privadas que nele operam, onde se colocam problemas de regulação similares em áreas fundamentais relativas à garantia da equidade e ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde, ao cumprimento dos
requisitos de qualidade e à garantia de segurança e dos direitos dos cidadãos, julga-se adequado estender a acção
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da entidade reguladora, quanto àqueles aspectos, a todos os subsectores da saúde, incluindo as instituições e
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos sistemas social e privado, bem como a prática liberal».
«O processo de registo é, em qualquer caso, indispensável para que a ERS conheça todos os seus regulados, que
estão sujeitos a direitos e deveres idênticos, independentemente da sua natureza jurídica».
Ora, o pagamento à ERS, pelos profissionais liberais, das taxas previstas na legislação que a enquadra, constituirá
uma decorrência automática da sua inclusão no conjunto de entidades sujeitas à respectiva regulação. Considero,
no entanto, que a decisão de incluir a prática liberal na actividade regulatória da ERS e, consequentemente, a
solução legal que obriga os profissionais colocados naquela situação ao pagamento das correspondentes taxas,
podendo ser discutível do ponto de vista do mérito, constituirá uma opção política do legislador, que ao Provedor
de Justiça não caberá, por princípio, comentar.De qualquer forma, a redução dos montantes das taxas, efectivada,
designadamente para a prática liberal, pela Portaria n.º 639/2006, e 23 de Junho, veio desagravar a carga tributária
deste grupo de regulados, o mesmo podendo vir hipoteticamente a suceder, neste caso para todos os regulados, na
eventualidade de um acatamento da Recomendação que agora formulei junto do Governo.
3. Assim que for conhecida uma resposta a esta Recomendação, do teor da mesma darei imediato conhecimento a
V.ª Ex.ª.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.º Ex.º os meus melhores cumprimentos,

H. Nascimento Rodrigues

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Outubro 2008
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Assunto: Entidade Reguladora da Saúde.Taxa de manutenção.
Recomendação n.º lO/B/2008
(art.º 20.°, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 9/91, de 9 de Abril)
1. Alguns aspectos da legislação que enquadra a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) foram já anteriormente
objecto de troca de correspondência com o antecessor de Vossa Excelência, designadamente tendo originado a
resposta com a referência e a data em epígrafe.
Nessa resposta é dito que o procedimento legislativo para a alteração do estatuto jurídico da ERS estaria, à data, a
ser ultimado no Ministério da Saúde.
Não tendo tido, até ao momento, conhecimento de eventuais desenvolvimentos desse procedimento legislativo,
entendi transmitir a Vossa Excelência, o que faço de seguida, algumas considerações que resultaram da análise de
questões que oportunamente me foram colocadas a propósito do assunto, concretamente relacionadas com a taxa,
denominada de manutenção, cobrada pela ERS, a que se refere o art.º 9.° da Portaria n.º 38/2006, de 6 de Janeiro,
na redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 639/2006, de 23 de Junho.
2. De acordo com o próprio legislador, o pagamento desta taxa terá como contrapartida, para o regulado obrigado
ao seu pagamento, os serviços, prestados pela ERS, de gestão, manutenção e publicidade da informação online,
contendo a identificação actualizada das entidades sujeitas à regulação, bem como a emissão das certidões de
registo destas entidades.
Na prática, tal como resulta expresso no preâmbulo da Portaria n.º 38/2006, tais serviços compreenderão os
custos inerentes à actualização do registo, à emissão das correspondentes certidões, à manutenção da infra-estrutura informática que permite a publicitação permanente do registo, e à fiscalização dos elementos declarados pelos
regulados no momento, quanto à actualização do registo, desta actualização.
Ora, se o regulado não proceder, durante o período a que corresponde o pagamento da taxa, a qualquer actualização
dos dados do registo, por desnecessidade desta, nem solicitar qualquer certidão comprovativa do registo, a taxa,
dita de manutenção, apenas terá a justificá-Ia a manutenção de uma base informática que, para o regulado, terá,
quando muito, a contrapartida inerente à publicitação permanente da sua própria existência.
E se é verdade que uma contrapartida desse tipo serâ sempre equacionável, convirá Vossa Excelência que, no
contexto específico da ERS, o benefício eventualmente decorrente dessa publicitação consubstanciará um benefício
imposto ao regulado e não solicitado por este, e até teoricamente não pretendido.
Acresce que, não querendo entrar na discussão sobre o montante em si da taxa – que foi reduzido, para grupos
específicos, através das alterações levadas a cabo pela Portaria n.º 639/2006 –, sempre será discutível a
proporcionalidade do valor da taxa, não só nas situações em que, no período a que a mesma corresponde, não há
actualização dos dados ou emissão de certidões, mas mesmo quando as actualizações e emissões ocorrem, atenta a
simplicidade destes actos, e mesmo à circunstância de, designadamente a actualização, ser feita pelo próprio regulado (art.º 6.°, n.º 2, da Portaria n.º 38/2006).
3. Assim sendo, e tendo em vista uma maior adequação do tributo em causa à figura da taxa, permito-me recomendar a Vossa Excelência, ao abrigo do art.º 20.°, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 9/91, de 9 de Abril,
A promoção de alteração legislativa que possibilite que o pagamento da taxa a que se refere o art.º 9.° da Portaria
n.oº 38/2006, de 6 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 639/2006, de 23 de Junho, denominada de manutenção, seja feito, não anualmente e através de um montante fixo (independentemente da prestação ou
não dos serviços que a mesma pretende remunerar), como acontece actualmente, mas apenas se e quando efectivada a actualização dos dados do registo ou quando requerida uma certidão deste, e por montante proporcional ao
custo de cada um destes serviços.
Na expectativa de que o teor desta comunicação venha a merecer a melhor atenção de Vossa Excelência, e
aguardando por uma resposta à mesma, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus
melhores cumprimentos,

H. Nascimento Rodrigues
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Departamento Jurídico

Exames de condução – validade de atestado médico
Foi solicitado à Ordem dos Médicos um esclarecimento sobre a validade de
um atestado médico sobre a aptidão física e mental de uma pessoa para a
condução de veículos automóveis.
O artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 45/2005, de 23 de Fevereiro, sob a epígrafe «Aptidão física e mental para a condução», refere que
as normas mínimas relativas à aptidão física e mental para a condução de um veículo a motor são as constantes do anexo III.
A regulamentação desta matéria, nos termos do artigo 9.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 45/2005, consta do Decreto-Lei n.º
209/98, de 11 de Julho (Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir) até à aprovação de novo regulamento, referido
no artigo 8.º, n.º 2 do DL 45/2005.
Assim, dispõe o artigo 4.º, n.º 1 do Regulamento que «dos exames médicos que concluam pela aprovação do condutor ou do
candidato a condutor é emitido um atestado médico com a validade de seis meses».
Em conclusão:
1. Os atestados médicos emitidos para efeito de verificação da aptidão física e mental para a condução têm a validade de 6 meses;
2. A legislação em vigor sobre a matéria é composta pelo Decreto-Lei n.º 45/2005, de 23 de Fevereiro, e do Decreto-Lei n.º
209/98, de 11 de Julho, em tudo o que não for prejudicado pelo primeiro e enquanto não for aprovada e publica a
regulamentação prevista no artigo 8.º, n.º 2 do DL 45/2005.
A Consultora Jurídica
Ana Simões Ferreira
2008-08-07
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Plenário dos Conselhos Regionais

Realizou-se no dia 26 de Setembro o Plenário dos Conselhos Regionais da
Ordem dos Médicos, durante o qual foram aprovados diversos regulamentos
que, pela sua relevância prática para os associados da OM, iremos publicar
em seguida. Foi igualmente aprovado o novo Código Deontológico dos médicos. Em relação a este último e fulcral documento, por se encontrar a aguardar publicação no Diário da República, iremos proceder a edição na Revista
da Ordem dos Médicos em mês posterior.
O órgão máximo da OM reuniu no
Porto e, havendo quórum, apreciou e
aprovou os relatórios de actividades e
contas do Conselho Nacional Executivo, o Regulamento de Avaliação da
Idoneidade e Capacidades Formativas
dos Serviços para fins de formação de
especialistas, a alteração do Regulamento de Inscrição na Ordem dos Mé-

dicos e o Regulamento de Atribuição
de Benefícios Sociais do Fundo de Solidariedade Social da Ordem dos Médicos.
O Código Deontológico foi igualmente debatido, apreciado e aprovado apenas com três abstenções e dois votos
contra, ou seja, com um total de 102
votos favoráveis. De realçar que este

plenário contou com 107 presenças,
um número elevado que não é usual
ser atingido.
A próxima reunião do Plenário dos
Conselhos Regionais ficou agendada
para dia 20 de Março de 2009, pelas
11h, na sede da Secção Regional do
Centro.

Nos termos dos artigos 57.º, alínea b) e 64.º, alínea j) do Estatuto da Ordem
dos Médicos é aprovado o

Regulamento da prova de comunicação
médica para inscrição
1. Objectivo
A Prova de Comunicação Médica visa
avaliar a capacidade de compreensão
e comunicação no âmbito da relação
médico-doente.
São dispensados da realização da prova a médica os candidatos que realizaram o curso de Medicina em língua
portuguesa.
2. Organização
A sua organização e coordenação
são realizadas por júri regional nomeado pelo Conselho Regional composto por três membros efectivos e
três suplentes, que escolhem entre
si o Presidente.
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3. Natureza
É constituída por projecção em
multimédia de uma história clínica real
ou teatralizada, seguida de registo escrito pelo candidato da anamnese.
Após a entrega dos registos, o candidato será entrevistado pelo júri.
A classificação é de Apto e Não
Apto, sendo a decisão tomada por
maioria.
4. Realização da prova
A prova realiza-se mensalmente nas
sedes das Secções Regionais da Ordem
dos Médicos, e no caso das Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira nas
respectivas sedes distritais.

5. Resultados
Os resultados serão afixados nas Secções Regionais na semana seguinte à
realização da prova.
6.
Aos candidatos que obtiveram a classificação de Apto pode ser dada equivalência à prova de comunicação no
âmbito da admissão à prova de seriação
de acesso ao internato médico (Despacho 17743/2006).
7.
Os candidatos com a classificação de
Não Apto só poderão repetir a prova
3 meses depois.

INFORMAÇÃO
Nos termos dos artigos 57.º, alínea b) e 64.º, alínea j) do Estatuto da Ordem
dos Médicos é aprovado o

Regulamento de atribuição
de benefícios sociais do Fundo
de Solidariedade Social
O FUNDO é um património que a Ordem dos Médicos autonomiza por
forma a disponibilizar apoio através do Benefício Social do Fundo de Solidariedade Social a médicos ou familiares de acordo com o presente Regulamento e que é o instrumento através do qual põe em prática as atribuições
do Fundo de Solidariedade Social da Ordem dos Médicos.
Artigo 1.º
A Ordem dos Médicos criou um Fundo Autónomo dotado de activos de
natureza financeira que disponibilizou
e que se encontra entregue à guarda e
gestão do Montepio Geral – Associação Mutualista, Fundo esse que se destina a suportar os encargos decorrentes de um Benefício Social do Fundo
de Solidariedade Social que se institucionaliza a favor dos Associados da
Ordem dos Médicos.
Artigo 2.º
A atribuição de Benefício Social do
Fundo de Solidariedade Social traduzse em conceder prestações pecuniárias
ou em espécie aos médicos com situação regularizada perante a Ordem dos
Médicos que a elas tenham direito e
eventualmente a seus ascendentes,
descendentes e cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens e
pessoas que com aqueles vivam em
união de facto na data do falecimento
e em situação de dependência e enquanto esta se mantiver, bem como
aqueles que integrem o seu agregado
familiar, não se confirmem rendimen-
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tos e que coabitem com os médicos e
deste sejam dependentes.
Artigo 3.º
1. É criada no âmbito da Ordem dos
Médicos uma Comissão Executiva de
Gestão do Fundo de Solidariedade Social da Ordem dos Médicos que tem por
atribuições fazer instituir e apreciar os
processos de candidaturas no âmbito do
Benefício Social do Fundo de Solidariedade Social e efectuar a gestão financeira e patrimonial daquele Fundo.
2. A Comissão Executiva de Gestão
é nomeada pelo Conselho Nacional
Executivo e exerce funções por mandatos de três anos. Com a tomada
de posse de novo Conselho Nacional Executivo a Comissão Executiva
de Gestão manter-se-á em funções de
mera gestão corrente até que um
novo órgão nomeie os novos membros desta.
3. A Comissão Executiva de Gestão é
composta por três médicos, um por
cada Secção Regional e a designar por
esta, sendo o seu presidente escolhido
entre eles pelo Conselho Nacional
Executivo.

4. Os actos que obriguem a Comissão
Executiva de Gestão a movimentação
de verbas têm de ser assinados pelo
seu presidente e pelo menos por um
dos seus vogais.
5.A Comissão Executiva de Gestão deve
submeter ao Conselho Nacional Executivo as propostas sobre as grandes
opções do Fundo de Solidariedade, os
regulamentos internos complementares
e respectivas revisões, os orçamentos e
relatórios de contas anuais.
6. A Comissão Executiva de Gestão
reúne ordinariamente, pelo menos, uma
vez em cada trimestre e sempre que a
necessidade de decisões relacionadas
com a atribuição de subsídios assim o
justifique.
7. O Conselho Nacional Executivo deve ter informação actualizada de todos os benefícios atribuídos, do planeamento económico e financeiro anual
e poderá ter acesso a todo e qualquer
documento do Fundo.
8. Sempre que o Conselho Nacional
Executivo assim o entender a Comissão Executiva de Gestão reunirá com
aquele e prestará as informações que
lhe forem solicitadas.

INFORMAÇÃO
Artigo 4.º
1. A Comissão Executiva de Gestão
tem o apoio dos Serviços Administrativos do Conselho Nacional Executivo – Fundo de Solidariedade Social.
2. O pessoal administrativo que presta serviço ao Fundo de Solidariedade
Social responde funcionalmente à hierarquia administrativa estabelecida na
Ordem dos Médicos.
Artigo 5.º
1. Têm direito às prestações concedidas no âmbito do Beneficio Social do
Fundo de Solidariedade Social os médicos que comprovadamente se encontrem em situação económica difícil.
2. Considera-se que se encontram em
situação económica difícil os médicos que
estejam privados de meios de subsistência ou especialmente carenciados dela.
3. Constituem indícios de carência ou
de privação de meios de subsistência
os médicos cujo agregado familiar usufruam uma capitação mensal inferior a
um salário mínimo nacional.
4. Têm ainda direito a apoio e nas mesmas condições que os médicos, os seus
descendentes menores, os ascendentes
e cônjuges, não separados judicialmente de pessoas e bens e pessoas que com
aqueles vivam em união de facto na data
do falecimento, em situação de dependência e enquanto esta se mantiver, bem
como aqueles que integram o seu agregado familiar não se confirmem rendimentos e que coabitem com os médicos e deste sejam dependentes.
5. Sempre que por razões humanitárias e devidamente comprovadas e fundamentadas o médico ou as pessoas
referidas no n.º anterior demonstrem
carecer de apoio, poderá a Comissão
Executiva de Gestão deliberar a atribuição de um benefício social.
6. Sempre que o médico preencha os
requisitos referidos no n.º 3 ou 5 do
presente artigo, mas haja indícios sérios de que o mesmo possui património
ou rendimentos não declarados e susceptíveis de provirem à sua subsistência, a Comissão Executiva de Gestão
tem a possibilidade de recusar a atribuição de benefício social.
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Artigo 6.º
1. São deveres dos médicos que se
pretendam candidatar a qualquer das
prestações a conceder no âmbito «Benefícios Sociais do Fundo de Solidariedade Social», e enquanto estiverem a
recebê-las:
a) Ter a situação de inscrição na Ordem dos Médicos regularizada, nomeadamente no que respeita ao pagamento das respectivas quotas;
b) Encontrar-se em qualquer das situações previstas no artigo 5.º do
presente Regulamento;
c) Fazer prova bastante da situação
que justifique e fundamente a sua
pretensão ou percepção do Benefício através da exibição de documentos comprovativos da sua situação
profissional, clínica, financeira, patrimonial e fiscal conforme requerido;
d) Declarar, sob compromisso de honra, que têm as carências invocadas e
que se obrigam a devolver toda e qualquer ajuda a que não tenham direito.
2. As pessoas indicadas no nº 4 do
artigo 5.º do presente Regulamento
estão igualmente sujeitas aos deveres
consignados no número anterior com
excepção do referido na alínea a).
Artigo 7.º
1. As prestações a conceder no âmbito do Benefício Social do Fundo de
Solidariedade Social são prestações de
natureza pecuniária ou em espécie.
2. As prestações pecuniárias ou em
espécie de periodicidade mensal ou
qualquer outra que a Comissão Executiva de Gestão defina terão em conta as necessidades individuais e familiares do Requerente e procurarão
recolocar ou permitir um mínimo de
subsistência de acordo com o disposto no artigo 5.º n.º 3 do presente
Regulamento. O respectivo montante
será fixado pela Comissão Executiva
de Gestão. *
3. Os montantes dos subsídios a conceder pela Comissão Executiva de Gestão terão como objectivo a complementaridade de apoio e não a substituição de apoios estatais ou outros,
nomeadamente as obrigações legais de
familiares previstas no Código Civil.

4. O valor máximo a conceder não poderá ultrapassar dois ordenados mínimos nacionais por associado, no caso
de este não ter dependentes, ou quatro ordenados mínimos quando estes
existirem.
Artigo 8.º
1. As prestações concedidas no âmbito do Benefício Social do Fundo de
Solidariedade Social são devidas enquanto se verificar a situação de facto
que as determinou, mas não são transmissíveis aos herdeiros, excepto aos
descendestes menores, enquanto tal ou
incapacitados, e aos ascendentes e cônjuges enquanto se mantiverem na situação referida no art. 2º.
2. A omissão de informações ou a prestação dolosa de informações falsas
para instrução de um processo de candidatura a uma prestação determina o
dever de reposição das prestações
indevidamente recebidas, ou o seu
equivalente pecuniário, e a impossibilidade de requerer para o seu autor
qualquer outro tipo de prestação no
âmbito do Benefício Social do Fundo
de Solidariedade Social.
3. Os beneficiários do Fundo de Solidariedade têm obrigatoriamente de fazer prova da sua situação de carência
anualmente, ou em qualquer altura que
tal lhe seja solicitado, sob pena de serem imediatamente suspensos os Benefícios de Solidariedade, devendo para
tanto colaborar com a Assistente Social indicada pela Comissão Executiva
de Gestão.
Artigo 9.º
1. Os processos de candidatura a qualquer tipo de prestação de serviços no
âmbito do Benefício Social do Fundo
de Solidariedade Social são da iniciativa dos interessados, da própria Ordem,
ou de outra pessoa, desde que o faça
com a anuência do beneficiado se este
estiver em condições de a prestar, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Executiva de Gestão do Fundo de Solidariedade Social.
2.A Comissão Executiva de Gestão pode:
a) Deferir o benefício se estiver na posse de meios de provas suficientes;

INFORMAÇÃO
b) Determinar a apresentação de outros meios de prova se o julgar conveniente;
c) Indeferir liminarmente a concessão de benefícios, se considerar que
os mesmos são desprovidos de fundamento;
d) Solicitar informações ou colaboração de pessoas ou entidades que
julgue necessárias para uma melhor
análise das circunstâncias invocadas
pelos requerentes.
3. Em caso de ampliação da prova a
Comissão Executiva de Gestão concluirá por uma proposta de deferimento ou indeferimento do pedido.
Artigo 10.º
Se o processo estiver parado por período superior a 60 dias por facto imputável ao interessado será automaticamente arquivado pela Comissão
Executiva de Gestão.
Artigo 11.º
A decisão final num processo de candidatura a uma prestação no âmbito
da atribuição do Benefício Social do
Fundo de Solidariedade Social é da
competência da Comissão Executiva
de Gestão da sua deliberação cabe
recurso para o Conselho Nacional
Executivo.
Artigo 12.º
As prestações a conceder pelo Fundo

de Solidariedade Social no âmbito da
atribuição do Benefício Social do Fundo de Solidariedade Social deverão ter
em conta o equilíbrio financeiro do
Fundo criado e a capacidade da Ordem dos Médicos o dotar de meios que
permitam satisfazer os encargos que
lhe sejam imputáveis.
Artigo 13.º
As prestações atribuídas pela Ordem
dos Médicos no âmbito da atribuição
do Benefício Social do Fundo de Solidariedade Social não constituem direitos definitivos ou adquiridos para
os respectivos beneficiários pelo que
podem ser suspensas ou interrompidas:
a) Em caso de processo disciplinar
o beneficiário na Ordem dos Médicos que determine pena igual ou
superior a suspensão e pelo período correspondente à dita pena;
b) Em caso de insuficiência financeira do Fundo para suportar as prestações que lhe forem imputadas;
c) Nos termos do n.º 5 do art. 3.º o
acesso a novas candidaturas aos Benefício Social do Fundo de Solidariedade Social será suspenso assim
que se verifique que os fundos existentes só permitem o cumprimento
dos encargos já assumidos.
d) Logo que o Conselho Nacional
Executivo disponibilize as verbas
necessárias será obrigatoriamente

reactivado o acesso a novos Beneficiários, considerando-se como
prioritários os pedidos entretanto
formulados.
Artigo 14.º
1. As verbas a afectar pela Ordem
dos Médicos ao Fundo de Solidariedade Social serão as resultantes dos
rendimentos dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos, os
legados e donativos que a ele se destinem, os decorrentes de acordos e
contratos especificamente efectuados,
as comissões de seguros e eventuais
saldos positivos de actividades seguradoras da Ordem dos Médicos, os
rendimentos de aplicações financeiras pertencentes ao Fundo e outras
verbas que em cada ano fiscal sejam
considerados pelo Conselho Nacional Executivo como possíveis de
atribuir.
2. Serão ainda verbas do Fundo de
Solidariedade Social aquelas que anualmente o Conselho Nacional Executivo lhe decidir atribuir.
Artigo 15.º
São encargos do Fundo de Solidariedade Social os recebidos da ex-Caixa
de Previdência dos Médicos Portugueses, os subsídios atribuídos e as despesas de gestão, manutenção e administração imobiliária.
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Nos termos dos artigos 57.º, alínea b) e 64.º, alínea j) do Estatuto da Ordem
dos Médicos é aprovado o

Regulamento de avaliação da idoneidade
e capacidades formativas dos serviços
para fins de formação de especialistas
1. Preâmbulo
A avaliação da idoneidade de serviços
hospitalares, de centros de saúde e de
outras unidades de cuidados de saúde
para a formação pós-graduada no internato médico constitui um dos requisitos basilares para a garantia da qualidade desta formação. Um dos pressupostos-chave, talvez o primeiro, para a idoneidade para fins de formação é o da
qualidade assistencial de cada serviço.
Por isso, o processo de avaliação e atribuição de idoneidade para formação de
médicos do internato médico pode e deve constituir um instrumento e um estímulo para a melhoria continuada da qualidade da assistência médica nas respectivas instituições e serviços de saúde.
Dado que compete à Ordem dos Médicos regular o exercício da profissão
médica e zelar pela garantia da qualidade da medicina portuguesa, tornase indispensável dar uma atenção especial ao processo de avaliação da idoneidade dos serviços aperfeiçoando-o
e tornando-o progressivamente mais
exigente e rigoroso.
Não está em causa punir, penalizar ou
despromover serviços mas sim, bem
pelo contrário, delinear e desenvolver
um processo que seja ao mesmo tempo encorajador e estimulante da melhoria da qualidade da formação de médicos especialistas e, consequentemente,
da melhoria da qualidade da assistência médica à população portuguesa.
A atribuição de idoneidade aos serviços para fins de formação pela Ordem
dos Médicos deriva da Portaria n.º 183/
2006, de 22 de Fevereiro.
2. Definição dos conceitos de qualidade assistencial e de idoneida-

20

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Outubro 2008

de para fins de formação de especialistas
Considera-se que um serviço é idóneo para assegurar total ou parcialmente a formação de um futuro médico especialista se possuir um conjunto mínimo de requisitos, objectiváveis
através de critérios explícitos, que garantam um potencial de sucesso para
a referida formação.
Convém distinguir-se entre «idoneidade/qualidade para fins assistenciais» e
«idoneidade para fins de formação médica» uma vez que as competências e
capacidades assistenciais são uma condição necessária, indispensável, mas não
suficiente para a idoneidade formativa.
A avaliação de idoneidade dos serviços é feita em termos globais, embora
tendo em conta os diferentes critérios
que fundamentam aquela avaliação global e definindo a capacidade formativa
total e para o ano em apreço.

3. Avaliação da qualidade assistencial dos serviços
A avaliação da qualidade assistencial
de um serviço é um processo prévio
que condiciona a avaliação da idoneidade dos serviços para fins de formação de especialistas. Esta avaliação deve
ter em conta os critérios referentes a
Estrutura, a Processo e a Resultados.
Aos médicos e restante pessoal deverá ser assegurada estabilidade laboral
que permita assegurar a continuidade
no processo formativo, bem como deverão ter condições de trabalho que
permitam o Desenvolvimento Profissional Contínuo e a participação em
acções de formação bem como o
acompanhamento da formação de internos e outros profissionais.
Os serviços deverão ser particularmente avaliados sobre o ambiente de
aprendizagem e desenvolvimento que
asseguram.

A Ordem dos Médicos publicará para
cada especialidade:
a) Uma matriz específica para a avaliação da idoneidade dos serviços.
A matriz deverá ser revista cada cinco anos sob proposta do respectivo
Colégio da Especialidade ao CNE.
b) Um inquérito-padrão aos internos e ex-internos sobre as condições de formação de cada serviço:
c) Um inquérito-padrão aos orientadores de formação.
Os instrumentos de avaliação atrás
referidos deverão obedecer a formatos uniformes embora respeitando as
especificidades de cada especialidade.
Em termos gerais, considera-se indispensável a verificação das condições
que a seguir se enumeram.

3.1 Critérios gerais referentes à
ESTRUTURA
a) Instalações
As instalações devem propiciar um
ambiente digno quer para os doentes,
quer para os profissionais. Devem ter
espaços próprios para a realização de
consultas, de procedimentos técnicos,
gabinetes de trabalho ou internamento
de doentes, conforme o tipo de especialidade em causa.
b) Equipamento
Apetrechamento com o equipamento
clínico e os requisitos técnicos considerados mínimos e acesso a apoio adequado
de meios complementares de diagnóstico e de terapêutica de acordo com as
características de cada especialidade.
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c) Pessoal
Possuir médicos e restante pessoal em
número e com as qualificações necessárias para garantir a prestação de cuidados assistenciais na respectiva especialidade, tendo em conta a dimensão populacional potencialmente utilizadora do serviço.
§ único – É condição prévia a qualquer processo de avaliação do serviço ou unidade que se propõe possuir
idoneidade formativa que o hospital
ou entidade em que se insere demonstre ter implementado e cumprir as recomendações, regulamentos e indicações emitidas pela Ordem dos Médicos.
d) Sistema de informação
Os processos clínicos devem estar
bem estruturados e ser cuidadosamente anotados, quer os suportes sejam
de papel ou sejam informáticos. O Serviço deve possuir arquivo clínico (informatizado ou não) organizado de forma a permitir uma fácil localização e
recuperação de informação respeitante
aos doentes, sem prejuízo da adequada protecção de dados pessoais.
e) Sistema de comunicação
É indispensável a existência de um sistema de intercomunicação que permita contactos fáceis entre os profissionais e com serviços exteriores. A sofisticação técnica deste sistema dependerá das necessidades de comunicação inerentes aos diversos tipos de
serviços e especialidades.
3.2 Critérios gerais referentes ao
PROCESSO assistencial
a) Atendimento dos doentes
O sistema de atendimento de doentes
deve respeitar a dignidade de cada pessoa.
Devem ter-se em especial atenção a
existência ou não de listas de espera
para acesso aos cuidados de saúde e
a existência ou não de filas de espera
no próprio dia do atendimento.
b) Actividade assistencial
A actividade assistencial e os procedimentos técnicos devem estar de acordo
em qualidade/diversidade e quantidade
com as especificações técnicas definidas

por cada Colégios de Especialidade.
Devem ser particularmente valorizados indicadores do tipo:
- Número e tipo de actos médicos/médico
- Tempo médio de internamento.
c) Actividades de desenvolvimento profissional contínuo
O desenvolvimento profissional contínuo é um imperativo ético. Assim devem ser particularmente valorizadas as
reuniões clínicas regulares periódicas
e outras actividades, como por exemplo, reuniões serviço, «Journal Club»,
organização ou participação em eventos de natureza científica, publicações
e participação em formação aos mais
diversos níveis.
d) Gestão de Serviço
Independentemente do modelo organizativo ou gestionário adoptado pela
Entidade de Saúde (Hospital, Centro
de Saúde ou respectivo Agrupamento) cada unidade formadora deverá ser
dirigida por um especialista inscrito no
Colégio da Especialidade a cuja formação se propõe e ser respeitada a
hierarquia técnica.
e) Trabalho em equipa
A dinâmica de trabalho em equipa
deve ser avaliada e valorizada tendo
em conta a qualificação, nível de autonomia dos diversos elementos da equipa e eficácia da sua coordenação.
f) Actividades de garantia de qualidade
Serão valorizadas as actividades de
promoção da qualidade bem como da
sua monitorização e controlo. Serão
valorizados particularmente indicadores de eficácia clínica.
3.3 Critérios gerais referentes aos
RESULTADOS assistenciais
a) Satisfação/insatisfação dos doentes
A análise das participações e queixas
por parte dos doentes à Ordem dos
Médicos referentes a cada serviço e
sua avaliação pelos Conselhos Disciplinares deve constituir instrumento
de avaliação para este critério. Paralelamente, deverão ser feitos com regularidade inquéritos à satisfação dos
doentes seguindo metodologia apropriada.

b) Resultados técnicos
O serviço deve ser capaz de apresentar resultados em termos de sucesso
assistencial e não apenas de quantidade de actos.
Os critérios de sucesso assistencial
serão definidos pelos respectivos Colégios de Especialidade e a sua avaliação em cada serviço deve ter em conta o equipamento instalado.
4. Avaliação da idoneidade dos
serviços para fins de formação de
especialistas
Os Serviços que pretendam iniciar
ou dar continuidade a actividades de
formação de especialistas devem preencher um conjunto de condições
respeitantes quer a aspectos estruturais, quer a aspectos de processo
ou funcionamento e ainda quanto a
resultados nos domínios assistencial
e educacional.
4.1 Critérios gerais referentes à
ESTRUTURA
a) Instalações
As instalações devem propiciar um
ambiente digno quer para os doentes,
quer para os profissionais. Devem ter
espaços próprios para a realização de
consultas, de procedimentos técnicos,
gabinetes de trabalho ou internamento
de doentes, conforme o tipo de especialidade em causa.
Deverão existir espaços próprios onde
os médicos em formação possam assegurar continuidade de cuidados.
b) Equipamento
Apetrechamento com o equipamento
clínico e os requisitos técnicos considerados mínimos pelo colégio da especialidade respectivo e acesso a apoio
adequado de meios complementares
de diagnóstico e de terapêutica de
acordo com as características de cada
especialidade.
c) Equipamento educativo
Apetrechamento com o equipamento
educativo e os requisitos técnicos e
didácticos considerados mínimos pelo
colégio de especialidade respectivo.
d) Biblioteca/sala de reuniões de serviço
Ter acesso a informação clínica actual,
através de biblioteca física ou on-line,
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e sala para reuniões clínicas regulares
e periódicas;
e) Pessoal
Possuir médicos e restante pessoal em
número e com as qualificações necessárias para garantir a prestação de cuidados assistenciais na respectiva especialidade, tendo em conta a dimensão populacional potencialmente utilizadora do serviço.
Possuir especialistas inscritos no respectivo colégio de especialidade da
Ordem dos Médicos no mínimo de um
por cada dois internos, a quem estejam asseguradas condições de estabilidade laboral que permitam o envolvimento adequado e em profundidade no processo de formação.
Aos orientadores de formação e restante pessoal do serviço devem ser asseguradas condições para se envolverem no processo formativo devendo
os critérios de produtividade ser adaptados às consequências decorrentes da
formação de internos.
§ único – A colocação de internos a
efectuar procedimentos ou actos médicos sem acompanhamento ou tutela
é condição para perda imediata de idoneidade formativa e desencadeará procedimento disciplinar.
4.2 Critérios gerais referentes a
PROCESSO assistencial – educacional
a) Atendimento dos doentes
O Sistema de atendimento de doentes deve respeitar a dignidade de cada pessoa.
Deve ter-se em especial atenção a existência ou não de listas de espera para
acesso aos cuidados de saúde e a existência ou não de filas de espera no
próprio dia do atendimento.
b) Actividade assistencial
A actividade assistencial e os procedimentos técnicos realizados devem estar de acordo em qualidade/diversidade e quantidade com as especificações
técnicas definidas por cada colégio da
especialidade.
Devem ser particularmente valorizados indicadores do tipo:
– Número e tipo de actos médicos/
médico.
– Tempo médio de internamento, etc.
O movimento de doentes deve ser su-
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ficientemente numeroso e nosologicamente diversificado, de acordo com as
especificações produzidas pelos respectivos colégios de especialidade, para
permitir um treino eficaz de especialidade.
Deverão ser particularmente valorizados indicadores do tipo:
– razão: número de doentes/número
de internos
– razão: número de cirurgias/número
de internos, etc.
Deverá existir o compromisso do
Director do Serviço perante a Ordem dos Médicos de cumprir os mínimos considerados indispensáveis
pelos colégios de especialidade para
a formação, ano após ano, de cada
interno.
c) Actividade educacional (formação
de especialistas)
O serviço deve demonstrar ter capacidade para estruturar e executar programas de formação médica pós-graduada e ter acesso a serviços de documentação pedagógica e meios
audiovisuais.
d) Orientadores de formação
A selecção dos orientadores de formação deve obedecer a critérios técnicos explícitos. O serviço deve organizar ou proporcionar aos seus especialistas oportunidades de frequentar
cursos de formação de formadores, preferencialmente cursos de orientador de
formação ministrados pela Ordem dos
Médicos.
Deve ser atribuído, no horário do
orientador de formação, tempo dedicado à componente formativa.
e) Actividades de desenvolvimento profissional contínuo
O desenvolvimento profissional contínuo é um imperativo ético. Assim devem ser particularmente valorizadas as
reuniões clínicas regulares periódicas
e outras actividades, como por exemplo, reuniões de serviço, «Journal
Club», organização ou participação em
eventos de natureza científica, publicações, e participação em formação
aos mais diversos níveis.
f) Investigação
O Serviço deve ter actividades de in-

vestigação de acordo com as especificações do respectivo colégio da especialidade;
g) Trabalho em equipa
A dinâmica de trabalho em equipa
deve ser avaliada e valorizada tendo
em conta a qualificação, nível de autonomia dos diversos elementos da equipa e eficácia da sua coordenação.
h) Garantia de qualidade
As actividades de garantia de qualidade, num serviço que se dedique à formação de especialistas, devem ter duas
vertentes:
– a garantia da qualidade dos cuidados assistenciais
– a garantia da qualidade do processo
formativo
A existência de actividades dos dois
tipos deve ser considerado critério indispensável para a atribuição de idoneidade formativa a um serviço.
4.3 Critérios gerais referentes a
RESULTADOS assistenciais e a
RESULTADOS educativos
Os RESULTADOS de um serviço que
se dedica à formação de especialistas
constituem os critérios-chave por excelência para a respectiva avaliação e
atribuição de idoneidade formativa.
Devem dizer respeito a:
– satisfação/insatisfação dos doentes
– resultados técnicos (assistenciais)
– resultados educacionais (qualificação
dos especialistas formados)
– resultados da investigação conduzida
(em termos de acréscimo de conhecimentos e impacto na melhoria da prática médica).
a) Satisfação/insatisfação dos doentes
A análise das participações e queixas
por parte dos doentes à Ordem dos
Médicos referentes a cada serviço e
sua avaliação devem constituir instrumento de avaliação para este critério.
b) Resultados técnicos (assistenciais)
O serviço deve ser capaz de apresentar resultados em termos de sucesso
assistencial e não apenas de quantidade de actos.
Os critérios de sucesso assistencial
serão definidos pela Ordem dos Médicos e a sua avaliação em cada servi-
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ço deve ter em conta o equipamento
instalado.
c) Resultados educacionais
O serviço deve ser capaz de apresentar resultados em termos de sucesso
da sua actividade educacional. São
exemplos:
– Especialistas formados e respectivas
classificações na prova de avaliação final do internato.
– Evolução técnico-científica e profissional dos especialistas formados no
serviço.
– Análise dos inquéritos realizados aos
médicos internos e orientadores de
formação.
d) Resultados de investigação
O serviço deve ser capaz de demonstrar manter uma actividade regular de
produção técnico-científica, ao nível do
seu contexto e recursos.
Os estudos de investigação devem ser
aferidos pela qualidade da publicação
ou congresso onde foram apresentados.
5. Processo de avaliação da idoneidade
5.1 – Na avaliação da idoneidade dos
serviços podem distinguir-se:
a) Avaliação inicial;
b) Monitorização/renovação anual;
c) Recertificação periódica (6 em
6 anos)
d) Reavaliação (para alargamento de
idoneidade parcial)
e) Avaliação extraordinária
5.2 – Nos casos das avaliações iniciais, das recertificações periódicas e das
reavaliações para alargamento da idoneidade serão determinadas pelo Conselho Nacional Executivo e programadas pelas Direcções dos Colégios, visitas aos serviços e unidades nas quais
deverão também participar elementos
designados pelos Conselhos Regionais
e representante do C.N.M.I. (Conselho Nacional do Médico Interno).
No caso de intercorrências que pos-

sam alterar a idoneidade atribuída serão determinadas avaliações extraordinárias.
5.3 Sempre que uma área de formação envolva habilitações atribuídas a
mais do que um colégio de especialidades deverão pronunciar-se os colégios envolvidos.
5.4 As avaliações iniciais e as reavaliações para alargamento de idoneidade
são feitas por iniciativa do Ministério
da Saúde, da Ordem dos Médicos ou
do serviço interessado, em requerimento junto ao CNE da Ordem dos Médicos. Após o processo de avaliação a OM
comunicará aos requerentes e ao Ministério da Saúde os resultados.
5.5. Os resultados das avaliações de
idoneidade para fins de formação de
especialistas, devem fundamentar-se
num conjunto de critérios explícitos
para cada especialidade e exprimir-se
nos seguintes termos:
a) Idoneidade total para a formação
em referência;
b) idoneidade parcial (mencionando-se o tempo e a área da formação
abrangidos);
c) Idoneidade total ou parcial condicional (mencionando-se quais as
condições de que faz depender estas idoneidades);
d) Sem idoneidade para a formação
em referência.
Deverá também ser mencionada a capacidade formativa total (em número
máximo de internos) e no ano em
apreço para o primeiro ano da especialidade.
5.6 A monitorização/renovação anual
das idoneidades deverá ter por base
um relatório sucinto das actividades
e resultados da formação referente
ao ano anterior. Este relatório deve
ser feito em formulário único para
cada especialidade, segundo regras
comuns aprovadas pelo CNE da Ordem dos Médicos. O Conselho Na-

cional do Médico Interno é obrigatoriamente ouvido sempre que se
trate de renovar idoneidade anteriormente concedida. Os colégios de
especialidades pronunciar-se-ão sobre as idoneidades dos serviços respectivos até final de Maio de cada
ano civil.
5.7 Compete ao CNE a avaliação dos
pareceres emitidos pelos colégios e a
sua homologação.
5.8 Até 30 de Junho de cada ano será
enviado ao Ministério da Saúde, pela
Ordem dos Médicos, a listagem dos serviços e unidades e da sua situação específica em relação a idoneidade e capacidade formativa a fim de servirem
de base à elaboração dos mapas de
vagas do ano seguinte.
5.9 Os hospitais e centros de saúde
permitirão aos médicos, sem qualquer
penalização, o tempo necessário ao desempenho das funções para os quais
foram nomeados pela Ordem dos Médicos.
5.10 O Conselho Nacional Executivo
determinará o valor pecuniário a ser
cobrado às entidades que requeiram
a atribuição de idoneidade formativa.
6. Critérios específicos para cada
especialidade
De acordo com estes critérios gerais,
com as determinações do Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades e tendo em conta as especificidades de cada área de actividade médica, as Direcções dos Colégios das
Especialidade elaboram:
a) Programa de Formação para a sua
especialidade contendo: objectivo,
conteúdo da formação e métodos de
avaliação;
b) Critérios de avaliação da idoneidade dos serviços da sua área especializada, quer na perspectiva assistencial, quer na perspectiva formativa
e respectivas matrizes.
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Medicina lusófona reúne-se em
três congressos em simultâneo
O Centro de Congressos de Lisboa irá acolher, entre 19 e 21 de Fevereiro de
2009, três congressos organizados em simultâneo pela Ordem dos Médicos:
XIV Congresso Nacional de Medicina,V Congresso Nacional do Médico Interno e III Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, com o lema:
«Os médicos e o desenvolvimento humano. O direito à Saúde – que futuro?».
Momento de reflexão, de discussão e
de partilha de experiências, o Congresso Nacional de Medicina tem já um
século de história. Data de 1898 a realização do primeiro Congresso Nacional, o qual corresponde a uma responsabilidade estatutária da Ordem
dos Médicos (OM). Até à década de
oitenta do século passado, o evento
teve uma periodicidade irregular e a
sua natureza era eminentemente científica. Com o decorrer do tempo, os
objectivos foram-se alterando, não fazendo mais sentido manter um fórum
iminentemente cientifico de toda a medicina, e o congresso foi evoluindo pa-

ra a criação de um espaço de reflexão
e de discussão sobre os temas políticos que iam afectando a classe médica. No século XXI, as suas edições começaram a ser mais regulares e são
organizadas, de forma rotativa, por
cada secção regional. Em Fevereiro de
2009 será a Secção Regional do Sul
(SRS) da OM a receber e organizar a
XIV edição do Congresso Nacional.
Simultaneamente realiza-se o V Congresso Nacional do Médico Interno,
fórum de discussão das temáticas que
afectam mais directamente os recémchegados à profissão e que tem também uma vertente prática, incluindo

geralmente workshops, sessões clínicas
e cursos extra-congresso, ou seja, mantendo muito presente o aspecto da
formação dos jovens médicos. O I Congresso Nacional do Médico Interno
realizou-se no Porto nos dias 03 a 05
Maio de 2002, o II realizou-se na Guarda, de 15 a 17 de Outubro de 2004, o
III entre os dias 29 de Abril e 1 de
Maio de 2006, no Porto e o IV, que se
realizou em Coimbra, decorreu entre
os dias 1 e 3 de Março de 2007. Saídas profissionais, internatos médicos,
responsabilidade do médico interno, ou
como fazer uma comunicação oral ou
escrever um artigo científico, são ape-

Intervenientes em reunião da CMLP onde se abordaram as temáticas para o III Congresso a realizar em Portugal (vide texto)
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nas algumas das temáticas que, no passado, foram abordadas nestes encontros de jovens médicos, organizados
pelo Conselho Nacional do Médico Interno, sob a égide da OM.
Também em Fevereiro de 2009, associado aos dois congressos anteriores
e inserido no mesmo evento, realizarse-á o III Congresso da Comunidade
Médica de Língua Portuguesa. Uma iniciativa que representa mais um passo
na consolidação e concretização do
Protocolo Geral de Cooperação ao
abrigo do qual a Ordem dos Médicos
de Angola, a Ordem dos Médicos CaboVerdianos, a Ordem dos Médicos de
Portugal, a Ordem dos Médicos de S.
Tomé e Príncipe, o Conselho Federal
de Medicina do Brasil, a Associação
Médica Brasileira e a Associação Médica de Moçambique criaram a Comunidade Médica de Língua Portuguesa
(CMLP) e comprometeram-se a procurar desenvolver uma política comum
de cooperação no domínio científico
e profissional, nomeadamente quanto
à formação médica, à definição da
deontologia profissional e às condições
do exercício técnico da Medicina. Sendo um dos objectivos da CMLP desenvolver uma política comum de cooperação no domínio científico e profissional, nomeadamente quanto à formação médica, à definição da deontologia

Rui Guimarães, presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, na mesa «Gerir os
Internatos Médicos», a qual moderou durante o IV Congresso Nacional do Médico Interno,
em 2007. Ao seu lado, Carlos Costa Almeida, um dos palestrantes

profissional e às condições do exercício técnico da Medicina, o reconhecimento da importância da troca de experiências, que estes congressos permitem, é unânime. O I e II congressos
foram organizados por Cabo-Verde e
Brasil, respectivamente, sendo Portugal, em 2009, o país organizador. Nas
reuniões preparatórias participaram,
entre outros, pela OM portuguesa, Pedro Nunes (bastonário), Isabel Caixeiro (presidente da SRS), Roxo Neves,

presidente do Colégio da Especialidade de Ortopedia da OM, José Pedro
Moreira da Silva (presidente da SRNorte), Lurdes Gandra e Miguel Guimarães (SRN) e ainda representantes das
restantes ordens lusófonas, nomeadamente, José Luiz Gomes do Amaral
(presidente da Associação Médica Brasileira), Murillo R. Capella (director de
relações internacionais da AMB), Luís
Leite (presidente da OM de Cabo Verde), José Sousa Santos e Júlio Andrade

Temáticas dos Congressos:
– Políticas de saúde pública. Papel das associações médicas;
– Responsabilidade civil e penal dos médicos;
– Sistemas Nacionais de Saúde: experiências e expectativas;
– A ética médica – desafios do séc. XXI;
– Especialidades médicas – que prioridades?;
– Médicos: mobilidade no mundo global e lusófono;
– Organização do trabalho e qualidade de vida dos médicos;
– Centro de Formação Médica Pós-graduada da CMLP.
O nosso modelo de formação.
Haverá ainda lugar a uma conferência inaugural subordinada
ao tema «Medicina e desenvolvimento dos povos – objectivos
do milénio».
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Outubro 2008
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Mesa da sessão inaugural do XIII Congresso Nacional de Medicina que se realizou em Coimbra em Março de 2007

(OM Cabo Verde), Carlos Pinto de
Sousa (bastonário da OM de Angola),
José Luís Pascoal (OM Angola) e Aurélio Zilhão (primeiro bastonário da OM
de Moçambique – que não esteve presente na primeira reunião da CMLP em
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que se trataram os temas do III congresso mas que, em deslocação posterior a Portugal, participou em reuniões com vários dirigentes da OM). As
temáticas que vão ser abordadas são
comuns ao Congresso Nacional de

Medicina, Congresso Nacional do Médico Interno e ao Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. As mesas contarão com a participação de representantes das várias
instituições.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE
DE BENEFÍCIO/RISCO NA PRESCRIÇÃO?
Os fármacos são prescritos pelo seu potencial benéfico, mas desde sempre é conhecido que associado
a cada um deles existe o risco de efeitos adversos,
pelo que classicamente antes de qualquer prescrição
ou acto terapêutico devem ser ponderados os seguintes factores: gravidade da doença a tratar; gravidade e
frequência dos possíveis efeitos adversos; eficácia do
fármaco a ser utilizado; perfil de segurança e a eficácia
de outros fármacos alternativos (Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and Drug Therapy, OUP 2002).
O balanço risco/benefício deverá ser avaliado considerando dois aspectos distintos de um espectro de
decisão: o balanço risco/benefício é favorável/alto
quando a doença constitui risco iminente de vida, o
fármaco é eficaz e um dos poucos disponíveis e se
o risco de efeitos adversos é desprezível e, no outro
extremo, o balanço risco/benefício é desfavorável/
baixo quando a doença é comum, o fármaco é pouco
eficaz, existem outros medicamentos alternativos e
os efeitos adversos são elevados.

DE ENTRE VÁRIOS MEDICAMENTOS
DISPONÍVEIS PARA TRATAR UMA
DETERMINADA DOENÇA, QUAIS
OS ASPECTOS QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS PARA A SELECÇÃO
DE UM FÁRMACO INDIVIDUAL?
As bases racionais da terapêutica farmacológica incluem a definição da eficácia do medicamento (através da análise dos indicadores dos ensaios clínicos),
da sua segurança (frequência e gravidade dos efeitos
adversos), do seu perfil de interacções medicamentosas, assim como do tipo de doentes que foram estudados nos ensaios clínicos com o medicamento em
questão. Por exemplo, o tratamento da HTA deverá
ser iniciado com um diurético ou beta-bloqueante,
mas se o doente tem diabetes e hipertrofia ventricular esquerda, então o medicamento de 1.ª linha deverá provavelmente ser um antagonista dos receptores
da AII (Lancet 2002;359:1004-10).

QUE EXEMPLOS TEMOS DE
MGs COMO TERAPÊUTICA
DE 1.ª LINHA?
Numa análise não exaustiva, e baseado na melhor
evidência científica disponível, é possível afirmar que,
nas seguintes patologias, os fármacos de 1.ª linha a
utilizar todos têm formulações genéricas:
– Hipertensão arterial essencial não complicada
– tiazidas (HCTZ, furosemida, indapamida, espironolactona)
– beta-bloqueantes (atenolol, bisoprolol, carvedilol)
– IECAs (captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril, quinapril)
– bloqueadores de cálcio (amlodipina, nifedipina, felodipina)
– antagonistas dos receptores da A II (losartan)
– Dislipidémia
– estatinas (sinvastatina, pravastatina, lovastatina)
– Osteoartrite
– anti-inflamatórios não-esteróides (aceclofenac, acetilsalicilato de lisina, diclofenac, ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, nimesulida, piroxicam, tenoxicam, zolpidem, AAS)
– DM 2
– sulfonilureias (glibenclamida, glicazida, glimepirida)
– biguanida (metformina)
– Ansiolíticos e hipnóticos (alprazolam, diazepam, lorazepam,
zolpidem)
– Anti-psicóticos (amissulprida, clozapina, risperidona)
– Anti-depressivos (citalopram, fluoxetina, maprotilina, mirtazapina, moclobemida, paroxetina, sertralina, venlafaxina)

QUE FONTES FIÁVEIS E
INDEPENDENTES DE
INFORMAÇÃO EXISTEM SOBRE
OPÇÕES TERAPÊUTICAS?
– INFARMED (Infomed e Prontuário Terapêutico)
– Harrison’s Textbook of Medicine e Merck Manual
(www.univadis.pt)
– Medical Letter (www.medicalletter.org) *
– UpToDate (www.uptodate.com) *
– DynaMed (www.ebscohost.com/dynamed) *
– Epocrates (www.epocrates.com) *

Prof. António Vaz Carneiro
*significa que é um programa por subscrição.
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Navio americano oferece serviços
de saúde no sudeste asiático
– Timor-Leste
Timor Leste e os seus serviços de saúde estão ainda muito dependentes do
apoio internacional. Agora um navio hospital da marinha norte-americana
ofereceu-se para dar uma mão.
Depois de passar pelas Filipinas, Vietname e Micronésia, o navio Mercy esteve atracado às portas de Díli. Com cerca de 300 metros de comprimento, o
Mercy USNS é um verdadeiro contraste com os modestos barcos de pesca
que habitualmente são vistos ao largo
da baía de Díli. Ao nível dos melhores
hospitais norte-americanos, este navio
permaneceu na ilha durante duas semanas fornecendo tratamento médico
ao povo timorense. Durante o dia, helicópteros cruzavam-se nos ares de Díli
transportando para o barco pacientes
vindos de zonas improváveis.
Desde militares a médicos, tradutores
a engenheiros, o staff do navio é composto por aproximadamente 600 efectivos. A bordo do Mercy existe uma
mistura de culturas e conhecimentos.
Australianos colaboram com indianos,

canadianos com portugueses, coreanos
com indonésios.
O Comandante do navio, James Rice,
assegura que o Mercy tem capacidade
para responder de forma imediata a
um vasto leque de necessidades: realizam-se desde pequenas cirurgias de
dermatologia a laparoscopias. O navio possui ainda serviços de urologia,
fisioterapia, obstetrícia, psicoterapia e
serviço de estomatologia. Este hospital móvel assiste a cerca de 120 operações por dia.
Nelson Olim, médico, e Carlos Figueiredo, enfermeiro, fizeram temporariamente parte do staff do Mercy. Entraram em Singapura e durante duas semanas prestaram o seu serviço a bordo do navio. Ambos ficaram surpreendidos com a excelência dos equipamentos médicos e afirmaram que é

A entrada no helicóptero é o passe para uma viagem

uma experiência que os vai enriquecer
bastante de todos os pontos de vista.
Além dos serviços cirúrgicos existentes no barco, é também dada assistência médica em zonas mais remotas.
Escolas dão lugar a clínicas improvisadas, onde os pacientes recebem assistência de saúde básica. As filas são intermináveis. Os casos mais complicados são encaminhados para o barco,
onde poderão receber o tratamento
adequado. É o caso de Angelita Amaral
de 15 anos, que nasceu com lábio
leporino. Conheci-a em Viqueque, uma
vila situada no interior, a seis horas de
carro de Díli. Algumas horas após de
ter sido observada, já estava no helicóptero a caminho do Mercy Ship.
A probabilidade de Angelita ser sujeita a este tipo de cirurgia num hospital
em Timor seria quase nula.

Com o Cristo Rei de fundo, o helicóptero aterra no Mercy Ship
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À entrada da escola primária de Viqueque
as filas de espera para as consultas são
intermináveis

Uma sala de aula transforma-se
temporariamente num gabinete

Num lugar onde o tempo parece não
passar, aguarda-se pacientemente pela
oportunidade de se ser atendido

De acordo com as estatísticas do Governo de Timor cerca de 50% dos timorenses que responderam a um inquérito sobre as condições de saúde afirmam que o acesso aos serviços médicos é dificultado devido às comunica-

ções. Em média um timorense que viva
numa área rural demora aproximadamente uma hora e meia para chegar a
um hospital, estando ainda dependente do acesso a transportes.
Enquanto o Mercy fornece uma solu-

ção temporária ao povo timorense, o
Ministério da Saúde empenha-se em
desenvolver o serviço médico dado à
população, procurando melhorar os
acessos às zonas mais remotas. O próximo destino do Mercy é a Nova-Guiné.

José Carlos Coelho
Fotojornalista
Um dentista australiano observa uma
criança timorense. Algumas crianças nunca
viram uma escova de dentes
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Na maca, uma criança prepara-se
descontraidamente para entrar no bloco
operatório sob o olhar atento da sua mãe

Sala de espera no Mercy Ship

Bloco operatório. Nefrectomia

O equipamento técnico no bloco operatório
do Mercy está ao nível dos melhores
hospitais nos EUA

No final de uma cirurgia, médicos oriundos
dos quatro cantos do mundo, trocam
impressões e ideias sobre medicina
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Nélson Olim, cirurgião, e Carlos Figueiredo,
enfermeiro, dois portugueses a bordo do
Mercy Ship USNS
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A crise económica
e a agressividade
do Homem

Com o aumento do preço do petróleo
tem-se verificado no país uma crescente contestação social. Primeiro foram
os pescadores, depois foi a vez das
empresas de transporte e dos agricultores e, se continuar este clima económico desfavorável, tudo leva a crer que
a revolta social não irá parar por aqui.
Com efeito, diante das dificuldades económicas e do actual período de provação, aumentam o número de pessoas em situação social crítica. Existem,
portanto, uma série de aspirações não
concretizadas que originam frustração
e consequentemente agressividade nos
cidadãos. Mesmo em tempos pacíficos,
a agressividade do Homem permanece latente, tornando-se mais visível em
interstícios de conflito social, como é
o caso, chegando mesmo a adquirir
– tal como nos tem sido revelado pela
comunicação social – contornos de
violência.
Ninguém tem dúvidas que o crescente
descontentamento social que o país tem
demonstrado, alimentado por um sentimento de injustiça, pode converter-se
num problema sério. Se houver uma
conjugação de alguns factores podemos

estar perante um barril de pólvora. Isto
significa que não se pode governar um
país e decidir em abstracto sobre as
pessoas, desconhecendo-se por completo o aparelho psíquico do indivíduo: os
seus desejos, as suas frustrações e os
seus mecanismos de defesa.
A agressividade é um elemento intrínseco do Homem e, portanto, inapagável.
Somente a sociedade democrática consegue uma atenuação e um controle precário deste instinto, num certo sentido
autodestrutivo. Podemos observá-lo e,
infelizmente, vê-lo concretizado em várias guerras, genocídios, e violações dos
direitos humanos que ocorrem em diversos países do mundo. Ou seja, o
Homem só não é mais agressivo porque está condicionado e inibido socialmente. Felizmente que, nos países mais
desenvolvidos, existem vários mecanismos para transferir essa agressividade
para áreas socialmente aceites, mantendo-se deste modo uma saudável harmonia social. Uma das áreas mais importantes acaba por ser a competição
desportiva, designadamente o futebol.
Mas, entretanto, com a internet, surgiram outras formas de expressão da agressividade. Observamos, deste modo,
uma agressividade dissimulada que é
transversal na sociedade, atingindo
todos os estratos sociais. Veja-se o caso
de alguns comentários a notícias publicadas pelos jornais online, artigos de
blogues e conversações nos chats, cujo
teor é muitas vezes despropositadamente agressivo. Ainda que a maior
parte das páginas sérias e responsáveis na internet tenham imposto várias regras, proibindo comentários insultuosos, racistas, xenófobos, etc., a verdade é que a agressividade continua
presente, adquirindo uma dimensão

preocupante. Por vezes, ao lermos alguns desses textos ficamos com a sensação de que se fosse possível, os seus
autores, inflamados pelo ódio, linchavam os seus opositores. Ao fim ao cabo
esta é uma reminiscência civilizada das
antigas execuções bárbaras realizadas
em praça pública. Neste contexto, a
internet acaba por ser um novo divã,
no qual muitas pessoas – protegidas
pela cobardia do anonimato e com despudor – expressam livremente os seus
instintos mais perversos e agressivos,
embora dispensando a necessária ajuda do psicanalista.
A civilização tem de lançar mão de um
gigantesco esforço para estabelecer limites para a agressividade humana.
Mas, para que tal aconteça, terá que
satisfazer as aspirações de um maior
número possível dos seus elementos,
criando uma sociedade justa e equilibrada. Por isso é que os governantes
devem servir como gestores e fiéis depositários de parte da nossa agressividade (embora não sejam os únicos
com esse papel), sublimando-a, controlando a tentação do egoísmo e transformando-a em esperança.
Diante dos graves problemas económicos e sociais que o país atravessa, a
população tem que se unir em torno
de uma liderança política que transmita confiança e melhore as expectativas de futuro. Uma liderança que consiga criar um elo social forte, através
de uma política de solidariedade, que
escolha o nosso atraso económico como o inimigo e seja capaz de transformar a agressividade social crescente
em competitividade. De resto, é justamente a competitividade, a forma mais
saudável de um povo transferir a sua
agressividade.
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Carreiras Médicas:
o que está em questão!
Com a proximidade da negociação de carreiras, surgiram dificuldades entre
as diversas organizações médicas pelo que se impõem em esclarecimentos.
estratégica com vista a melhor colocar a profissão no centro das transformações de que a medicina e a saúde careçem.
A verdade é que, delimitados que estão os territórios, isso não pode nem
deve significar ausência de articulação
no presente processo. Com o objectivo de jogar com a convergência médica na obtenção de ganhos efectivos.
Para a Ordem, uma negociação separada de temas complementares das
carreiras não é para competir com ninguém nem para sacrificar o que deve
ser a agenda fundamental dos médicos, a saber:
Uma primeira nota tem a ver com a
realidade associativa.Tempos houve em
que os sindicatos foram por alguns entendidos como fragmentação. Pelo menos no que toca aos órgãos directivos
da Ordem, essa visão não tem hoje
qualquer fundamento. Entende-se, pelo
contrário, que a diferença de papéis
pode gerar força e complementaridade.
Uma segunda nota prende-se com a
especificadade da Ordem e dos Sindicatos. É bem claro que à Ordem estão
cometidas funções de regulação multidimensional do exercício profissional
e da certificação e habilitações.
Se esta é a realidade, porquê então as
incompreensões pelo facto da Ordem
ter dado espaço a um debate sobre
carreiras, dentro do que são as suas
competências e dos programas eleitorais que sustentam os mandatos dos
respectivos órgãos?
Nada porém justifica encarar a iniciativa da Ordem como excessiva face
ao que é o seu papel neste processo.
Bem pelo contrário, é desejável a participação da Ordem no seu terreno
próprio para gerar uma cooperação
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Restaurar o princípio unitário de carreiras, como condição necessária ao
exercício da profissão com qualidade,
para vigorar nos contratos individuais
de trabalho, grandes hospitais privados,
ou aos públicos com gestão privada.
Assegurar a autonomia da profissão e
a regulação inter-pares perante o avanço do poder gestionário e económico,
tanto no público como no privado. Assim, importa preservar a soberania soberania da Ordem tanto no acesso aos
internatos, como na habilitação de especialista. Importa também que a Ordem passe a ser determinante na concessão do título de senioridade, para que
a meritocracia seja defendida e a medicina portuguesa continue a almejar avançados níveis de desenvolvimento.
É talvez de antever o que aconteceria
se o grau de Consultor, aquele que
corresponderia à noção de senioridade,
continuasse sob administração estrita
do Ministério da Saúde. Envolve hoje
essa administração o acesso, escolha
dos júris, abertura de concursos, e ligase depois ao controlo dos lugares de

responsabilidade e de Chefe de Serviço, sujeitos que estão a processos de
escolha por cadeia de comando que
vai do Ministério à ARS, ao Conselho
de Administração e ao Director Clínico nomeado, com riscos inerentes
para a boa selecção do mérito profissional. Mais incoerente será dar à Ordem a competência na concessão da
senioridade no sector privado, desejavelmente abrangido na futura moldura
de carreiras, e deixar porventura de fora
o sector público dessa regulação.
A resposta a estas perguntas só pode
a meu ver ser uma: gerar o contrapeso lógico do saber profissional – através da Ordem e dos seus colégios de
especialidade inter-pares, eleitos – ao
crescimento do poder administrativo
e económico, sob pena de condenar a
saúde à estagnação e à mediocridade
irreversíveis. Compete à Ordem, naturalmente, ser a voz destes interesses
estratégicos.
Falemos então agora daquilo onde se
verificam diferenças substantivas no
seio dos médicos naquilo que é um
debate natural e necessário. Falo do
que me parece verdadeiramente em
causa na institucionalização de uma carreira médica com validade nacional, se
apenas um dado estatuto profissional
ou também uma alavanca para a modernização da saúde.
Para uma parte dos médicos, uma habilitação de senioridade com o peso da
Ordem deveria cingir-se à definição de
competências técnico-científicas acrescidas para cada especialidade – como
parece ser igualmente o entendimento do governo – sem com isso condiconar a ocupação de responsabilidades na matriz hierárquica da saúde.
Afirma-se, em defesa desta posição, que

OPINIÃO
domina uma dimensão gestionária que
supostamente se dissocia do mérito
técnico-científico na escolha de lugares na hierarquia.
É a tese de que a responsabilidade na
frente da produção e da sua organização, ou na definição dos eixos estratégicos da indústria prestadora, deve
passar inteiramente para a esfera do
poder económico e administrativo e
dos seus fiéis agentes no terreno. Nesta
visão, aos médicos, por muito que seja
o seu mérito técnico, apenas caberia
tratar adequadamente os doentes com
os meios que lhe são disponibilizados.
As decisões críticas onde avultam competências na escolha de equipamentos, desenho de serviços, administração dos recursos humanos, formação,
investigação e estratégia, passariam
assim para a hierarquia administrativa. Porque, dizem, um bom gestor intermédio não tem que ser o médico
mais habilitado para o exercício profissional, mas alguém com uma habilitação ou talento nunca verdadeiramente definido – a não ser a fidelidade ao
dito poder administrativo. Em detrimento, é claro, do que é o actual quadro de
negociação interna entre administrações
e a frente médica de organização da
produção. O que ganharia com esta
administritivização a indústria de prestação e a saúde dos portugueses?
A meritocracia transformar-se-ia numa
diuturnidade técnica, de alquém que alcança um reconhecimento emblemático, eventualmente a troco de num cer-

to acréscimo salarial com consequências sobretudo simbólicas. Porque deixaria de condicionar a evolução da
indústria prestadora rendida que ficaria ao poder gestionário e económico.
Cabe à Ordem alertar para os riscos
que a actual desregulação já comporta e acautelar um quadro favorável de
desenvolvimento.
A história da medicina e das grandes
instituições, nacionais e estrangeiras,
mostra pelo contrário que a excelência depende de uma estreita colaboração e contínua negociação entre administrações e a frente da produção,
sem as quais se hipoteca a alma técnica e científica das instituições e se cai
na estagnação.
Pelo contrário, a conquista de uma hablitação sénior só faz sentido, só fará evoluir e modernizar a indústria prestadora
nacional, se dela resultar impacto efectivo na esfera crítica da organização
da produção, da inovação técnico-científica, na formação e investigação.
Em todos estes domínios, nenhum poder económico e administrativo, por
muito importantes que sejam, substituem o saber médico, a sua visão actualizada e avançada do que são as
principais tendências na ciência e na
definição de caminhos articulados para
lidar com as principais patologias.
Para que este saber específico seja promovido e não neutralizado, importa
reforçar e não anular o papel da elite
médica na responsabilidade intermédia
da indústria prestadora, o seu saber

não só estritamente técnico, mas também o saber de articular, organizar e
inovar, para a mais rápida incorporação de tecnologia e do conhecimento.
Há portanto o risco de nos iludirmos
com uma carreira substancialmente
simbólica, mas destituída afinal do que
é igualmente estrutural na medicina: a
responsabilidade na organização da
prestação.
Para que a carreira médica tenha virtualidade prática é necessário que os
lugares de responsabilidade nas frentes da produção passem a estar condicionados a uma habilitação suficiente, fornecida de modo autónomo, segundo o mérito de quem deu provas
de saber não só tratar melhor mas de
organizar melhor, e de promover as
adaptações que a ciência continuamente suscita a bem dos direitos dos
doentes. Só assim as escolhas do poder administrativo e económico serão
menos arbitrárias – uma deriva que
de resto vem acontecendo – e se cinjam ao universo dos médicos devidamente hablitados em provas exigentes.
O que as organizações médicas deveriam priorizar no presente processo
negocial é a definição do quadro e
elenco de lugares na matriz da indústria prestadora que obrigatoriamente
deveriam ser ocupados por quem exiba habilitações suficientes e tenha
dado provas de exercer com vantagem essas competências. Sem esta definição dificilmente a carreira médica
terá impacto real.
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Evolução Histórica da Rede
Hospitalar Nacional e das suas
Carreiras Médicas
Este artigo corresponde ao editorial do documento «Actividades da Sociedade Médica dos Hospitais da Zona Sul (II Volume – 1981 / 2008)».

Introdução
O paradigma da Medicina Científica
moderna foi iniciado, nos séculos XVIII
e XIX, por médicos hospitalares, com
o estabelecimento de correlações entre a Clínica, a Anatomia Patológica e
outras disciplinas básicas, em que se
baseou posteriormente a metodologia
de identificação de todas as doenças.
Simultaneamente, enquanto as Faculdades de Medicina insistiam em manter o clássico ensino da Medicina Humoral, o Corpo Clínico de muitos hospitais, sobretudo franceses e ingleses,
criou Escolas de Ensino Pré-Graduado, orientado pelos novos conhecimentos médicos de índole científica.
Este modelo de evolução ocorreu também entre nós, atingindo maior projecção nos Hospitais de S. José de Lis-
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boa e de Sto. António do Porto, com a
criação das Escolas Régias de Cirurgia
e mais tarde das Escolas Médico-Cirúrgicas, as quais foram convertidas em
Faculdades de Medicina, após a implantação da República, em 1911.
Nesta transição, o Hospital de Sto.António do Porto e o Hospital de Sta.
Marta de Lisboa passaram a Hospitais Escolares (percursores, respectivamente, dos Hospitais de S: João e
de Sta Maria), enquanto que os restantes Hospitais de Lisboa se mantiveram exclusivamente assistenciais,
formando o grupo hospitalar designado de Hospitais Civis de Lisboa
(HCL).
Nesta transformação, os HCL souberam preservar a sua longa tradição de
centro de escolaridade e excelência,
pela instituição das suas Carreiras Médicas, em que se alicerçou a sua reconhecida elevada capacidade assistencial e formativa.
O Relatório das Carreiras Médicas de
1961, promovido por um grupo de jovens médicos dos HCL e pela Ordem
dos Médicos, esteve na origem do alargamento, na década de 70, do modelo
das Carreira Médicas dos HCL, a toda
a Rede Hospitalar Nacional, conduzindo a uma tão extraordinária competência dos nossos Hospitais, que não
parece exagero considerar esta medida, como o passo mais importante de
toda a nossa história assistencial do
século XX.

O conhecimento das grandes realizações dos nossos antepassados devia
incitar-nos a imitá-los ou pelo menos a
não os desmerecer.
A Sociedade Médica dos Hospitais da
Zona Sul, criada em 1981, a exemplo
da Sociedade Médica dos Hospitais Civis de Lisboa, com o seu carácter multidisciplinar, abrangendo todas as Especialidades hospitalares, teve como finalidade essencial a formação médica
contínua, através do estímulo à investigação clínica, à comunicação científica e ao intercâmbio inter-hospitalar
regional e nacional.
Os registos das actividades da Sociedade Médica dos Hospitais da Zona
Sul, desde a sua fundação até ao presente, não deixam dúvidas, como testemunhas da grandiosa evolução da
qualidade médica alcançada neste sector hospitalar, somente tornada possível pela acção formativa do seu regime de Carreiras Médicas.
A extinção das Carreiras Médicas, na
sequência da transformação política
dos hospitais públicos em estabelecimentos empresariais, verificada em
2002, significou, portanto, um acto irresponsável e de verdadeira afronta
para com a Classe Médica, com absoluto desprezo para com o incontestável mérito, passado e actual, do seu
estatuto hospitalar e com graves consequências para a qualidade da assistência médica nacional.
Resta-nos a esperança de que a Classe Médica venha a mobilizar forças
capazes de restabelecer metodologias
destinadas a superar os deploráveis
resultados deste desastre.

OPINIÃO
Etapas da instituição da
Rede Hospitalar Nacional

A evolução da Medicina Científica

O grande surto demográfico ocorrido
na Europa, entre os séculos XV e XVI,
condicionou a construção de grandes
hospitais, sobretudo nas cidades principais, assim como a proliferação de
pequenos hospitais nas cidades da província.
Em Portugal a primeira organização da
Rede Hospitalar a nível nacional deveu-se às iniciativas de D. João II e da
Rainha Dona Leonor.
Assim, entre 1504 e 1521 são criados os Hospitais Reais de Lisboa, Évora, Coimbra, Porto, Setúbal e Santarém, resultantes da aglutinação de pequenas instituições de caridade existentes nestas cidades, sendo o Hospital de Todos-os-Santos de Lisboa, depois de destruído pelo terramoto de
1755, transferido para o grupo do
Hospital de S. José e Anexos que mais
tarde deu origem aos Hospitais Civis
de Lisboa.
Em 1448 é fundada em Lisboa por D.
Leonor a primeira das Santas Casas
da Misericórdia, instituições de carácter religioso com fins caritativos, incluindo a administração de hospitais,
sendo geridas por uma Mesa constituída por leigos eleitos localmente,
mas homologada e subsidiada pelo
Estado. As Misericórdias rapidamente se disseminaram por todo o país e
regiões ultramarinas, a ponto de atingirem cerca de 100, logo nos finais
do século XVI.
Até ao século XIX todos os hospitais
nacionais eram administrados pelas
Misericórdias, salvo o Hospital da Universidade de Coimbra. A partir de
1851, o grupo do Hospital de S. José e
anexos passou a ter também administração estatal.
Antes de 1974 só os Hospitais Universitários e os Hospitais Gerais Centrais
de Lisboa, Porto e Coimbra eram administrados pelo Estado, enquanto que
o Hospital Geral de Sto. António do
Porto, 25 Hospitais Distritais e 256
Hospitais Concelhios pertenciam às
Misericórdias, sendo todos nacionalizados após a Revolução de 1974.

A Medicina Hipocrático-Galénica ou
Humoral, reinante na Europa durante
mais de 2000 anos, baseava-se em conceitos puramente especulativos e fantasistas. Assim, em clínica apenas se admitia a existência de conjuntos de sintomas ou síndromes, atribuídos ao desequilíbrio de supostos humores orgânicos. Por outro lado, como não eram
permitidas autópsias, não eram valorizadas as alterações dos órgãos internos nem admitida a existência de entidades patológicas específicas, pelo que
não havia preocupações de diagnóstico mas apenas de prognóstico, enquanto que os meios terapêuticos eram totalmente empíricos e praticamente ineficazes.
Após a Revolução Científica do século XVI, iniciada pelas novas interpretações astronómicas de Copérnico e
continuada pelas aquisições astronómicas e físicas de Galileu, Kepler, Newton e Bacon, a Medicina Científica estabeleceu-se muito lentamente, pela
adopção dos novos conceitos experimentais, metodológicos e quantitativos,
próprios da ciência racional baseada
na explicação, na previsão e na certificação dos mecanismos factuais da natureza, em princípio, para benefício da
humanidade.
O primeiro grande passo da Medicina
Científica foi dado pelo médico italiano Morgagni, ao recolher em cerca de
700 doentes de vários hospitais, correlações entre as manifestações clínicas e os dados da autópsia, descritas
no seu livro «De Sedibus et Causis
Morborum per Anatomen Indagatis»
publicado em 1761.
Desde então, a metodologia da Medicina científica passou a consistir, essencialmente, na aquisição de correlações
entre a clínica e os dados da investigação nas disciplinas básicas, como a Anatomia Patológica, a Histopatologia, a
Microbiologia, a Bioquímica e a Genética, criando novos sistemas nosológicos como a Medicina Anátomo-Clínica, a Biomedicina e a Medicina Molecular, através da identificação sucessi-

va de entidades patológicas e do estabelecimento de medidas preventivas e curativas altamente eficazes.
Paralelamente, a disseminação de redes hospitalares e a sua dotação com
corpos clínicos alargados, integrados
em Carreiras Médicas, estruturadas e
diferenciadas em Especialidades, segundo as exigências da Ciência Médica em
permanente evolução, tornaram possível a objectivação plena dos prodigiosos avanços da Medicina moderna.

A profissionalização dos
médicos hospitalares
Durante a fase da Medicina Humoral,
os médicos tinham uma intervenção
muito limitada nos hospitais, por serem contratados em número muito
reduzido ou por actuarem somente por
chamada. Além disso, a doença era
considerada sobretudo consequência
do pecado e, inclusivamente os médicos tinham pouca confiança na sua actuação. As próprias faculdades de medicina começaram por possuir apenas
pequenas enfermarias com cerca de
uma dezena de camas para demonstração de doenças segundo os critérios da Medicina Humoral, a que chamavam ensino protoclínico.
A dotação plena dos hospitais com médicos em regime profissionalizado, iniciou-se em Paris, a seguir à Revolução,
após a Reforma de 1794 ter decretado a extinção da antiga Faculdade de
Medicina e exonerado os seus professores, substituindo-a pela École de
Santé, a cargo de médicos e cirurgiões
dos hospitais civis da cidade.
No século XIX a ocupação médica dos
hospitais, a que se tem chamado
medicalização hospitalar, teve um enorme crescimento, sobretudo em França
e em Inglaterra, condicionando o desenvolvimento da Medicina de Observação,Anátomo-Localista ou AnátomoClínica, percursora de toda a Medicina moderna, pelo estabelecimento de
correlações entre a clínica e os dados
da Anatomia Patológica, colhidos nos
teatros anatómicos, de que passaram
a ser dotados todos os principais hospitais.
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Os grandes hospitais assistenciais de
vários países, incluindo Portugal, exerceram mesmo ensino clínico pré - graduado, antes que este passasse posteriormente para os novos hospitais escolares.

Ensino e Formação Médica
nos Hospitais Assistenciais
Nacionais
Como pretendo realçar, Portugal foi
pioneiro e continuou na vanguarda dos
países com melhor organização profissional e escolaridade hospitalar, posição de que poderá continuar a orgulhar-se se forem respeitadas as tradições de excelência que sempre nos
guiaram neste sector médico assistencial.
Assim, o Regimento do Hospital de
Todos-os-Santos, aprovado por D. Manuel I em 1504, determinava já a existência de 1 médico licenciado por
Coimbra e 2 cirurgiões, um dos quais
tinha 2 ajudantes, a quem dava aulas
de Anatomia e Cirurgia. Em 1556, D.
João III criou oficialmente neste Hospital a Aula de Anatomia, cujo regente
Dr. António Ferreira editou o livro «Luz
Verdadeira de Toda a Cirurgia», adoptado durante 2 séculos.
No século XVIII, logo no início do advento da Medicina Científica, esta Aula
foi alargada e passou a leccionar, além
da Cirurgia, disciplinas de Física, Fisiologia, Anatomia e Medicina.
A inauguração do Hospital de S. José
em 1770, após a destruição pelo terramoto do Hospital de Todos-os-Santos, foi acompanhada da construção
de um teatro anatómico e de um auditório, onde funcionou uma Escola Médico-Cirúrgica com um curso de 4
anos, dirigida pelo célebre cirurgião
Manuel Constâncio, onde eram ministradas as cadeiras de Anatomia, Cirurgia, Fisiologia, Patologia Geral, Higiene, Obstetrícia,Terapêutica e Oftalmologia. Em 1791, Hunter, conhecido cirurgião inglês, pioneiro da medicalização hospitalar em Londres, então incorporado em Portugal no exército do
Conde de Lippe, aconselhou Constâncio a enviar, para estágio em Inglater-
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ra, 8 dos seus discípulos, destinados a
futuros professores desta Escola, cujos
licenciados vieram a criar novas Escolas de Cirurgia, em vários centros do
país, como na própria Faculdade de
Medicina de Coimbra e nos Hospitais
Militares do Porto, Chaves, Almeida,
Elvas e Tavira.
Em 1825 foram inauguradas as novas
Escolas Régias de Cirurgia do Hospital de S. José de Lisboa e do Hospital
de Sto.António do Porto, com um programa curricular idêntico ao da Faculdade de Medicina de Coimbra, entretanto renovada pela reforma pombalina, sendo atribuído aos seus professores igualmente o título de lentes.
Em 1836, estas Escolas foram substituídas, tanto em Lisboa como no Porto, pelas Escolas Médico-Cirúrgicas.
O antigo convento da Arrábida, existente na cerca do Hospital de S. José,
foi adaptado ao ensino das cadeiras
médicas básicas da Escola Médico-Cirúrgica, enquanto o ensino clínico continuou a processar-se nas enfermarias.
Foi nesta Escola que floresceu a primeira idade de ouro da Medicina lisboeta, em que, pela sua dedicação, formação científica e capacidade docente, se celebrizaram nomes como Bernardino António Gomes, Magalhães
Coutinho, May Figueira, Sousa Martins,
Bento de Sousa, António Serrano, Curry Cabral, Bettencourt Raposo, Alfredo
da Costa, Gama Pinto, Marck Atias, Miguel Bombarda, Salazar de Sousa, Azevedo Neves, Câmara Pestana, Ricardo
Jorge e tantos outros
Em 1906, foi inaugurado o novo edifício da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, situado no Campo de Santana,
com a realização do XV Congresso
Internacional de Medicina, certamente
em reconhecimento da excelência
alcançada pela Medicina portuguesa,
amplamente demonstrada na recente
epidemia de peste do Porto, onde acorreram, como observadores, grandes
nomes da medicina francesa.
Em 1911, a Reforma do Ensino Superior decretada pelo Governo da República, criou as novas Faculdades de
Medicina de Lisboa e Porto, estruturadas em uniformidade com a Facul-

dade de Medicina de Coimbra e tendo
como corpos docentes os anteriores
professores das Escolas Médico-Cirúrgicas. Em Lisboa, o Ensino básico da
Faculdade de Medicina passou a funcionar no edifício do Campo de Santana, enquanto o Ciclo Clínico passou
para o Hospital de Santa Marta, com a
designação de Hospital Escolar.
Entretanto tinham sido anexados ao
Hospital de S. José, os Hospitais de S.
Lázaro, Desterro, Arroios e Capuchos
(ex-conventos), assim como os Hospitais de D. Estefânia, Curry Cabral e Sta
Marta (construídos de raiz), conjunto
que pelo decreto 126/1913 de 9 de
Setembro, passou a ser denominado
de Hospitais Civis de Lisboa (HCL).
Os HCL constituíram um grupo hospitalar com estatuto de Direcção Geral e autonomia plena, com Serviços
Administrativos centralizados no Hospital de S. José. Este Centro Hospitalar
teve sempre como dirigente uma alta
personalidade da nobreza ou do clero, designado de Enfermeiro-Mor, cargo que a partir de 1920 passou a ser
definitivamente ocupado por um médico do topo da Carreira dos HCL,
medida que, sem dúvida, contribuiu
decisivamente para a excelência e prestígio alcançados por esta instituição.

As Carreiras Médicas dos
Hospitais Civis de Lisboa
As descrições atrás apresentadas pretendem, sobretudo, mostrar as etapas
percursoras das Carreiras Médicas dos
HCL, tornadas alicerce das modernas
Carreiras Médicas da Rede Hospitalar
Nacional e, portanto, da nossa elevada capacidade assistencial, internacionalmente reconhecida.
As primeiras admissões de Internos
para os Hospitais de S. José, do Desterro e de D. Estefânia, verificaram-se
em 1889. Pelo Regulamento Provisório do Internato, datado de 1896, eram
admitidos por ano, como Internos remunerados, 12 alunos do 5º Ano da
Escola Médica, através de concurso de
provas práticas e documentais e, como
Externos não remunerados, todos os
alunos do 4º Ano que o requeressem.

OPINIÃO
Este decreto regulamentava as funções
do Director do Internato, as provas de
admissão e os deveres dos Internos e
dos Externos, considerando-os funcionários superiores dos Hospitais Civis, com a categoria de adjuntos dos
Directores de Serviço.
As Carreiras Médicas dos HCl, incluindo os cargos de Internos, Médicos
Externos ou Voluntários, Assistentes e
Directores de Serviço, sofreram, ao longo do século XX, várias modificações,
até estabilizarem na década de 50.
Assim, em 1926 foi instituído o concurso do Internato Geral, para admissão de 30 candidatos, realizado anualmente entre médicos licenciados, perante um Júri de 1 Director e 4 Assistentes, compreendendo provas teóricas, práticas, públicas e eliminatórias.
As fases do Internato passaram a ser
as seguintes:
Internato Geral (2 anos), Internato Intermédio de Especialidade (1 ano),
Internato Complementar de Especialidade – após concurso de provas teóricas e práticas (3 anos), Internato Graduado de Especialidade – após provas
práticas (contratos por 6 anos, renováveis.)
Os concursos para as vagas dos lugares de Médicos do quadro de Especialistas, designados de Assistentes, foram
regulamentados pelo Decreto de
15:302 de 1928, alterado pelo de Decreto 29:045 de1938, sendo abertos
aos médicos possuidores do diploma
do respectivo Internato Complementar ou aos assistentes das Faculdades
de Medicina com mais de 6 anos efectivos.
O cargo de Director de Serviço era
simplesmente atribuído ao Assistente
mais antigo de cada Especialidade.
Certamente que na qualidade de herdeiros da Escola Médico-Cirúrgica de
Lisboa e como consequência da estruturação das suas Carreiras Médicas, os
HCL representaram o Centro Hospitalar Assistencial e de Formação Médica Pós-Graduada de maior excelência
do país, a ponto de grande parte dos
professores da Faculdade de Medicina
de Lisboa ocuparem, prévia ou simultaneamente, lugares nessa Carreira.

De facto, os concursos públicos para
admissão de Internos e sobretudo os
concursos de provimento para os lugares vitalícios do quadro médico, com
o título de Assistentes, revestiam-se de
dificuldade tão elevada que os seleccionados passavam a constituir uma verdadeira elite da Medicina nacional,
equivalente à dos docentes universitários. Assim, aos concursos para Assistentes, efectuados apenas quando havia vagas em qualquer Especialidade,
de que eram abertas no máximo apenas 3, concorriam habitualmente várias dezenas de candidatos, acumulados
ao longo dos anos.
O Júri era composto por 3 Directores
de Serviço e 4 Assistentes e o concurso constava de 2 provas clínicas e 2
teóricas, públicas e eliminatórias.
Uma prova clínica consistia num relatório escrito sobre 2 doentes e a outra na observação e discussão de diagnóstico de 1 doente, directamente
na presença do Júri.
As provas teóricas de Patologia e Terapêutica consistiam, em cada uma, numa dissertação escrita contra relógio,
sobre um tema tirado à sorte de uma
lista de 10 afixada 10 dias antes, cuja
leitura era feita e discutida perante o
Júri, à média de 2 ou 3 candidatos por
noite, durante alguns meses.
O grau de dificuldade destas provas
era tão acentuado que se considerava
que os candidatos, aprovados em mérito relativo e escolhidos para Assistentes vitalícios, eram possuidores de
uma nível mental absolutamente excepcional, justificativa do acesso a uma
autêntica aristocracia médica, reverenciada por toda a classe e pelo público
em geral e aceite como garantia de
excelência da chefia das equipas hospitalares e da elevada qualidade do seu
desempenho.

O Relatório sobre as Carreiras Médicas Nacionais de
1961
Em 1958, o Bastonário, Professor Jorge Horta e o Conselho Geral da Ordem dos Médicos (OM) realizaram um
inquérito nacional dirigido aos médi-

cos, sobre as condições de trabalho
da medicina organizada, de que resultou uma exposição enviada ao Presidente do Conselho de Ministros, divulgada junto da classe.
Esta iniciativa levou um grupo de jovens médicos, em que predominavam
Internos dos HCl, a efectuar um ciclo
de reuniões no âmbito da OM, para
análise do estado deficiente da medicina nacional e das directrizes a adoptar para a sua superação.
Em Julho do mesmo ano, teve lugar.
no Hospital dos Capuchos, uma Assembleia Regional da OM de Lisboa,
com a presença de cerca de 700 médicos, onde foi eleita uma comissão de
21 membros, com o encargo de elaborar um Relatório desta Secção Regional, a que se vieram a juntar Relatórios das Secções Regionais do Centro e Norte, de cuja síntese resultou o
Relatório final das Carreiras Médicas,
publicado em 1961, de que foi relator
o Professor Miller Guerra., também
futuro Bastonário da OM.
Em resumo, este documento, depois
de uma análise detalhada sobre a deficiente organização e funcionamento
dos Serviços Médicos contemporâneos, incluindo Saúde Pública, Previdência Social, Assistência Rural, Hospitais
e Clínica Livre, propõe uma estruturação das Carreiras Médicas, extensivas a todos os sectores médicos do
país, com as seguintes características
essenciais:
Admissão e provimento através de
provas públicas, natureza hierárquica
e condições estáveis de acesso, de regime de trabalho e de remuneração,
conducentes à elevação geral do nível
da nossa Medicina.
A Rede Hospitalar nacional era dividida em 3 zonas, cada uma com Hospitais Centrais, Regionais e Sub-Regionais, sendo as suas Carreiras intercambiáveis. Os Hospitais Regionais e SubRegionais continuariam sob administração das Misericórdias, embora com
a condição de remodelação da sua
orgânica administrativa, métodos de
trabalho e modernização tecnológica.
Os graus da Carreira Hospitalar seriam os seguintes:
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Internato Geral – sem provas de admissão (só mais tarde extensivo aos
H. Regionais ) – 2 anos.
Internato Complementar de Especialidade – provas públicas de admissão – 3 anos
Segundo Assistente – provas públicas de admissão – 5 anos.
Primeiro Assistente – concurso documental – 5 anos.
Director de Serviço – provas públicas – vitalício.
O Ministro da Saúde de então, Dr. Henrique Martins de Carvalho, fez acerca
deste Relatório a seguinte apreciação:
«Considero os Estudos sobre as Carreiras Médicas um documento ímpar
na história da nossa administração.
Representa a maior contribuição que
até hoje alguma profissão deu ao Governo para resolução dos seus problemas. Mas eles demonstram quanto as
soluções são difíceis, na medida em que
se deseja que transcendam as aspirações de um grupo e se transformem
numa verdadeira solução nacional».

Instituição e regulamentação oficial das modernas
Carreiras Médicas Hospitalares
De facto, a primeira oficialização das
Carreiras Médicas Hospitalares nacionais surge apenas no Regulamento
Geral dos Hospitais, publicado em Abril
de 1968, com a seguinte estruturação:
– Hospitais Centrais – Internatos
Geral, Complementar e Graduado,
Assistente e Director de Serviço
– Hospitais Regionais – Assistente,
Director de Serviço
– Hospitais Sub-Regionais – Médico, Director de Serviço
O Decreto-Lei 414/71 de 27/9 estrutura o funcionamento das Carreiras
Profissionais do Ministério da Saúde,
incluindo a Carreira Médica Hospitalar e regulamenta as provas de progressão na Carreira, tanto dos Internatos, como dos graus do Quadro
permanente. Neste documento é
extinta a categoria de Interno
Graduado contratado, «por se
entender que terminada a fase de
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preparação, os médicos não devem mais continuar em situações
precárias».
O Decreto 760/73 de 3/11 institui o
Regulamento do Internato Médico através dos seguintes capítulos: 1) – Finalidades, estrutura e duração; 2) – Órgãos; 3) – Estabelecimentos e Programas; 4) – Regimes Jurídicos e de Trabalho; 5) – Aproveitamento; 6) – Concursos d e Admissão e Exames Finais;
7) – Júris e Exames.
Este Decreto admite o funcionamento
do Internato nos Hospitais Distritais,
à medida que se verifiquem condições
para o efeito.
O Decreto-Lei 704/74, portanto posterior à Revolução de 25 de Abril, integra os Hospitais Regionais administrados pelas Misericórdias na Rede
Hospitalar Nacional sob a tutela da
Secretaria de Estado da Saúde, regendo-se pela legislação em vigor
para os serviços hospitalares oficiais, incluindo as Carreiras Hospitalares.
O Decreto-Lei 56/79 de15/11 cria o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) cuja
finalidade será actuar de forma articulada e sob direcção unificada, visando
a prestação de cuidados globais de
saúde a toda a população.
.. O Artigo 45 deste Decreto determina: «Ao pessoal do SNS que tenha a qualidade de funcionário é
assegurado o regime de carreira».
O Decreto-Lei 319/82 de 3/8 define as Carreiras Médicas como carreiras profissionais com uma sequência de graus que são patamares de conhecimento e diferenciação técnico-científica de responsabilidade crescente, obtidos mediante cursos e provas públicas
de competência e de formação
profissional contínua. São reconhecidas 3 Carreiras Médicas, de Saúde
Pública, de Clínica Geral e Hospitalar,
sendo definidos, para cada uma, os estatutos, os graus, funções, regimes de
trabalho e remunerações.
Para além das fases dos Internatos Geral e Complementar a Carreira Hospitalar tem os graus de Assistente e Chefe
de Serviço e os cargos de Assistente,

Chefe de Serviço. Director de Serviço
e Director de Departamento.
Posteriormente foram surgindo numerosos documentos destinados a regulamentar vários aspectos das Carreiras Médicas, como Internatos, Concurso e Regimes de Trabalho.

A extinção das Carreiras
Médicas Hospitalares
A Lei Nº 27/2002 de 8/11 da Assembleia da República que aprovou o novo
regime de gestão hospitalar, alterando
a Lei Nº 48/90 de24/11, determina no
Artigo 1º :
Os profissionais de saúde que trabalham
no SNS são submetidos às regras próprias da Administração Pública e podem
constituir-se em corpos especiais, sendo alargado o regime laboral aplicável de futuro á lei do contrato
individual de trabalho e à contratação colectiva de trabalho.
A admissão de pessoal pelos hospitais,
após a entrada em vigor da presente
Lei pode reger-se pelas normas aplicáveis ao contrato individual de trabalho.
A Lei de Bases da Saúde Nº 48/90 de
21/8 é modificada com as alterações
introduzidas por esta Lei. Neste Decreto os hospitais são classificados quanto
à forma de gestão da seguinte forma:
– Integrados no sector público administrativo (SPA)
– Sociedades anónimas de capitais
exclusivamente públicos (SA).
– Estabelecimentos públicos de natureza empresarial (EPE)

O papel insubstituível das
Carreira Médicas na qualidade da Assistência Hospitalar
Neste percurso pela história institucional dos nossos hospitais assistenciais,
sobressai, sobretudo após o advento
da Medicina Científica, o alto interesse que os responsáveis demonstraram
pela qualificação médica hospitalar, aspecto em que assumem projecção culminante, as Escolas Médico-Cirúrgicas
e as Carreiras Médicas do grupo dos
Hospitais Civis de Lisboa, herdeiros do
Hospital Real de Todos-os-Santos.

OPINIÃO
Nas regiões periféricas do país, a Rede
Hospitalar Nacional foi sempre constituída pelos Hospitais Regionais ou Distritais, a cargo das Misericórdias, os quais
desempenharam durante imenso tempo uma função assistencial importantíssima, mas que, ultimamente, se encontravam em estado muito desactualizado, quer do ponto de vista tecnológico, quer de estruturação da respectiva Classe Médica.Assim, a admissão dos
médicos era feita por contrato individual, sem avaliação de competências, a
hierarquia médica estava limitada aos
cargos de Director de Serviço e Adjuntos e não existiam provas de progressão na Carreira nem Formação Médica
Pós-Graduada. Por outro lado, nestes
hospitais quase não se praticava trabalho de equipa, pois cada médico actuava, habitualmente, de forma individualizada nas tarefas do seu sector, regime
que impedia o clima de colaboração,
de aperfeiçoamento contínuo e de comunicação científica, indispensável a
uma qualidade hospitalar aceitável.
A nacionalização dos Hospitais Distritais, seguida da instituição das Carreiras Médicas, transformou completamente esta situação, conduzindo a uma
elevação espectacular da aptidão da
nossa Rede Hospitalar periférica, a ponto de se poder afirmar, sem nenhum
exagero, nem receio de contestação,
que estas medidas legislativas representaram o maior avanço assistencial
do nosso país, em todo o século XX.
Durante séculos a gestão dos hospitais, sendo dominada por ideais de
missão humanitária e sem grandes exigências tecnológicas ou de alojamento, era relativamente pouco dispendiosa. Modernamente, as condições de
acomodação e os enormes progressos
da tecnologia médica, levaram á utilização generalizada dos hospitais estatais por todas as classes sociais e simultaneamente à necessidade de avultados investimentos financeiros..
Foi a necessidade de desafectação aparente destes investimentos relativamente ao Orçamento de Estado, para
fins de imagem externa, que, confessadamente, motivou o artefacto jurídico
da empresarialização dos hospitais.

Ora esta empresarialização permitiu a
emergência do domínio preponderante dos órgãos governamentais e administrativos sobre toda a organização e
gestão hospitalar, com marginalização
quase total da interferência da classe
médica e dos seus organismos associativos, levando à equiparação dos médicos a simples funcionários empresariais, cujo resultado imediato foi a abolição das Carreiras Médicas e a sua
substituição por Contratos Individuais, efectuados na base da simples reputação profissional não objectivada,
aleatória e na dependência predominante dos gestores.
Esta medida representou, portanto, um
verdadeiro vandalismo legislativo, dado
o seu total desprezo por tradições seculares de grande mérito da nossa Medicina e um completo alheamento em
relação às valiosas reformas introduzidas com superior competência e coragem pela Ordem dos Médicos e concretizadas por décadas de legislação
posterior.
A animosidade mais ou menos explícita entre sectores da classe médica e
os órgãos administrativos hospitalares
sempre se verificou, com os médicos a
queixar-se da não satisfação de exigências estruturais e tecnológicas ou do
desleixo na renovação das instalações
e os administrativos a apontarem aos
médicos o incumprimento dos regimes
de trabalho ou o indevido favorecimento da clínica privada, frequentemente com bastante razão.
Mas a fonte principal de desentendimento entre os dois sectores foi sempre o desconhecimento e a alienação,
predominantes entre os agentes administrativos de todos os níveis, aliás como do público em geral, em relação à
natureza e à extrema complexidade da
Medicina Científica e aos requisitos
altamente exigentes da formação médica, da actualização de conhecimentos e do aperfeiçoamento de desempenhos, para a necessária eficácia da
actividade clínica.
Por exemplo, o sector administrativo
hospitalar tem dificuldade em assumir
que, ao contrário das empresas, em
que os funcionários superiores são os

agentes programadores e decisores, ao
passo que os operários, situados no
fim da escala, são apenas executores,
nos hospitais dá-se o contrário, são os
médicos, situados na frente de trabalho, os programadores e os decisores,
devendo ser considerados, portanto, os
detentores do «poder médico» pela
transcendência das suas funções científicas e humanitárias, tão bem definido pelo Dr. Barros Veloso no seu livro
«Medicina – A Arte e Ofício».
O sector administrativo devia, assim,
consciencializar-se de que todo o funcionamento hospitalar se torna absolutamente estéril, baldado e inútil, se
não for regularmente acompanhado de
uma correcta actuação médica, sem a
qual a morbilidade por erro médico,
já de si muito elevada, tem tendência a
aumentar assustadoramente.
A avaliação da qualidade dos estabelecimentos hospitalares é muito difícil
de apreciar e de comprovar por métodos de análise e de quantificação das
acções assistenciais, tão do agrado da
classe administrativa. Por exemplo, as
baixas demoras médias dos Serviços,
em vez de significarem boa qualidade,
podem simplesmente revelar má actuação clínica, devido a altas prematuras de doentes mal estudados.
Daí que os índices mais fieis da competência dos sectores clínicos, adoptados
em muitos países desenvolvidos, sejam
deduzidos da natureza e do grau da
sua investigação clínica e da sua comunicação científica.
A produção nestas áreas da actuação
médica, exemplificada no presente
«Documento das actividades da Sociedade Médica dos Hospitais da Zona
Sul» revela claramente, a quem estiver
interessado, que neste período, sem
dúvida mercê das Carreiras Médicas,
a diferenciação profissional da Medicina Hospitalar neste Sector distrital atingiu o nível mais elevado até hoje alcançado entre nós, mesmo em confronto com os hospitais centrais.
Concluindo, o principal propósito do
presente texto foi demonstrar que esta
intensa e valiosa produção científica,
estimulada por esta Sociedade, ao longo de mais de um quarto de século,
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num sector hospitalar antes absolutamente paralisado sob este aspecto, só
foi possível pela instauração das Carreiras Médicas, cuja excelência resulta, essencialmente, dos seguintes factores:
– Progressão profissional através de
provas públicas, obrigando a uma
preocupação contínua dos candidatos com a aquisição de conhecimentos, com o aperfeiçoamento de desempenhos clínicos e com a creditação dos seus currículos, sobretudo através da investigação clínica e
da comunicação científica
– Ambiente constante de escolaridade criado pelas provas públicas,
envolvendo os júris, os candidatos e
a própria assistência..
– Elevada selectividade na progressão dos cargos hierárquicos, baseada na demonstração objectiva do
mérito profissional, como diferenciação científica, capacidade de liderança e consequente garantia da
qualidade das equipas dos Serviços
de acção médica, em benefício dos
doentes.
– Aptidão dos hospitais estatais para
formação de médicos com idoneidade para actuação futura devidamente qualificada noutros sectores,
como consultórios, centros de saúde e hospitais privados.
Sendo certo que as Carreiras, como
tudo na vida, revelavam alguns inconvenientes, como o anacronismo da impugnação dos concursos por decisões
dos júris sobre a classificação dos candidatos, inflação de altas classificações
ou a impunidade de abusos de muitos
médicos com cargos vitalícios, nada
disso tem significado, em comparação
com a degradação extrema que se
antevê para a função médica hospitalar, através da continuidade do regime
actual de contratação Individual, sem
avaliação objectiva a cargo das hierarquias médicas.
Resta-nos a esperança de que as Carreiras Médicas venham a ser de novo
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instituídas, embora possivelmente em
moldes mais de acordo com as modernas realidades da função hospitalar.
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OPINIÃO
Contributos para
melhorar a nossa Ordem?

Introdução
Mesmo reconhecendo ser um péssimo
exemplo de dedicação e disponibilidade, confesso desejar que esta reflexão
seja considerada apenas como um modesto contributo para o desencadear
de uma oportuna recolha de opiniões
sobre esta matéria. Mais não seja, porque até agora o tema parece não estimular ninguém, facto que lamento, dada
a sua importância e actualidade, mas
que registo sem surpresa.
Tamanha ousadia leva-me, no entanto,
a sentir-me penhorado perante os poucos que vejo dedicarem presença devota a esta casa e que, com maior propriedade, o poderiam fazer.
Fico assim mais tranquilo quando me
revejo nos que só aparecem esporadicamente, por surtos de conveniência
ou para reclamar, invariavelmente durante os períodos eleitorais, esgrimindo a sua habitual pantomina de críticas e soluções milagreiras, para todos
os males da classe. São polémicas renovadas, assentes em promessas, nas
quais, penso, nem eles próprios já acreditam. Gozam, no entanto, de um inusitado protagonismo e são alvos de
uma desmesurada difusão dentro da
classe, contra tudo o que seria de esperar. Mesmo quando confrontados com
as suas aguerridas mas inconsequen-
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tes atitudes, são bafejados por estranhas manifestações de indulgência colectiva, de que, tenho esperança, também possa ser credor.
Bem mais preocupante é o universo
de instituições que hoje em dia proliferam por aí apinhadas de ambiciosos
profissionais diligentes e com formação distinta. A maioria, intervindo de
modo hábil e concertado nos mais diversos sectores da Saúde, dificultando
e muitas vezes inviabilizando uma intervenção oportuna e eficaz, levada a
cabo pelo pequeno grupo de colegas
disponíveis que tradicionalmente constituem a Ordem.
É cada vez mais um confronto desigual entre profissionais dedicados e
um escasso número de estóicos voluntários amadores.Tudo se complica
se, entre estes, se relevam imodestas
ou inconciliáveis ambições ou despontam inesperadas deserções, fruto
de uma menos conseguida selecção
na composição dos elencos eleitorais
ou do inoportuno despertar de outras vocações.
Apesar de tudo, nunca é de mais enaltecer como estas heterogéneas e frágeis minorias só são possíveis à custa
dos enormes sacrifícios de ordem pessoal, familiar e profissional de todos os
que as compõem e que é graças a esse
apego que ainda se vão alcançando
alguns sucessos.
A realidade
Todos nos apercebemos que as coisas
no âmbito da Saúde estão a mudar de
forma muito rápida, frequentemente
com resultados pouco felizes para médicos e doentes, sem que em inúmeras
ocasiões se faça sentir a presença efectiva da Ordem. Esta vê-se frequentemente ultrapassada pela agenda política e incapaz de fazer prevalecer, tanto quanto seria desejável e importante
que acontecesse, o seu programa e a
qualidade da sua intervenção.

É esta imagem, nem sempre feliz e por
vezes menos conseguida, que penso
contribuir para o distanciamento dos
nossos colegas, independentemente das
razões que lhes assistam e da ingratidão de que se possam revestir, para
com aqueles que mereciam sentir o seu
apoio. Especialmente quando são forçados a assumir difíceis e complexas
decisões em sua representatividade.
Isso torna-se particularmente decepcionante quando é vital convocá-los para
resolver assuntos do seu interesse ou
mobilizá-los em apoio a uma causa
nobre ou pedir-lhes algum sacrifício em
benefício da classe, que não de si próprios. Nessas alturas, invariavelmente
se mostram indisponíveis ou patenteiam atitude de retaliação por se terem
sentido abandonados ou mal representados, algures numa dada fase da sua
vida profissional. Mesmo se foram vítimas de circunstâncias que transcendem o leque de competências da Ordem, como é usual acontecer. Outras
vezes, reagem argumentando ser a sua
quotização, sacrifício já mais que suficiente para os isentar de tais incómodos. E sem pejo de publicamente o alardearem, para mágoa e frustração de
muitos de nós e gáudio dos inúmeros
detractores desta casa, que por aí
abundam.
Torna-se assim cada vez mais difícil a
construção do fórum de reflexão, de
debate, de criatividade, de suporte ao
pensamento estratégico e apoio à decisão que ela deveria constituir. É enorme a vulnerabilidade que daqui resulta para a Ordem, no que respeita à
preservação da sua identidade e independência, impedindo a sua mais que
exequível captura por poderosos interesses económicos ou prosélitas tendências político-sindicais. Nem mesmo
esta ameaça, que a acontecer ditará o
seu inexorável fim – sem brilho nem
glória – os leva a refrear o seu comportamento.
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Não faz, assim, sentido passarmos a
maioria do tempo a gastar recursos e
energias, discutindo se a actividade tal
é uma valência ou competência, se o
consultório é adequado ou atamancado, se é de avançar sobre a tutela
por insignificantes desencontros de
interesses de uns tantos, se há verba
para financiar a obra ou não, se a reclamante foi alvo de assédio ou beneficiou de inconfessáveis favores, se
há que abrir uma guerra porque colegas desavindos se ofendem por dá cá
aquela palha, se a escala é corrida ou
saltita ao sabor de conveniências, se a
denúncia é torpe e anónima ou grave
e identificada, que eventos se devem
promover para seduzir ausentes e aproximar descrentes, se é oportuno encetar lutas fratricidas por questões de
tuta-e-meia, se o director é decente ou
prepotente, se fulano é autónomo ou
tutelado, quem fala bem ou entende
mal, se temos que intervir perante declarados choques de interesses, se contratamos ópera ou declinamos fado, se
a prática é legal ou marginal, se os honorários são adequados ou exagerados, quem nos representa aqui ou acolá, quem organiza o curso ou financia
a formação; e tudo com muito trabalho, alguns custos, decepcionantes resultados e nenhum reconhecimento.
Parece, pois, fácil concluir que o actual modelo – esteja ou não orgânica e
estatutariamente correcto, seja ou não
exercido por homens de maior ou
menor envergadura – não seduz nem
promove os resultados desejados.
As soluções
Apesar de tudo, alguém estará inevitavelmente condenado a ter de resolver
estes constantes e recorrentes problemas. O facto de existirem assuntos bem
mais importantes, que deveriam merecer a nossa atenção e primazia, justificaria a decisão de os remeter para um
patamar técnico de decisão. Este seria
possível através da delegação de competências em profissionais, não necessariamente médicos, dotados de formação adequada para o efeito. Claro que
tal solução pressupõe uma reestruturação orgânica e funcional que contem-

ple a requalificação de quadros, a definição de áreas de intervenção, o redimensionamento das estruturas, a gestão adequada de recursos e a contratação das aptidões em falta.
Ao mesmo tempo, seria interessante
ver aligeirado o espectro das nossas
competências, demasiado vasto e absorvente, declinando noutros responsabilidades em matérias controversas
que nos ocupam e penalizam, sem relevantes contrapartidas, e para as quais
não temos reconhecida vocação.
Todos sabemos que a perda de poder
é sempre rodeada de algum dramatismo e muitas resistências, pois geralmente a ela se associa uma proporcional
cedência de prestígio e de protagonismo,
situação que no caso vertente não seria preocupante, pois julgo que só nos
traria benefícios. Não parece difícil reconhecer como é desgastante tomar
decisões em matérias que ultrapassam
a nossa capacidade, que só parcialmente
nos dizem respeito, e que servem apenas para nos desmotivar e expor a frequentes insucessos, que seria preferível
e desejável ver outros assumirem.
Implicitamente, tenho para mim que a
composição demasiado complexa de
muitos órgãos ditos colectivos – à semelhança do que acontece com a nossa Ordem – constituídos por uma parafernália de conselhos, comissões, departamentos e secções, que implicam um
número exagerado de eleitos, apesar de
teoricamente expressarem um maior
apreço pelos princípios da democracia
representativa, não deixam, por excesso, de se tornarem perniciosos. Sobretudo pelo cansaço, pelo ruído, pelo
desqualificar da decisão e pela inoperância de resultados que geram.
De igual modo, parece-me importante
criar, no actual quadro estatutário, legislação que contemple as dispensas
de serviço e acautele os aspectos compensatórios e de carreira dos quadros
eleitos. Até mesmo a nível interno, a
remuneração pelo desempenho de
determinadas funções deveria estar
contemplada, tal a delicadeza, disponibilidade e cada vez maior sentido de
responsabilidade que se exigem a
quem as assume.

Na verdade, desiludam-se todos aqueles que pensam ser ainda possível ver
a Ordem entregue a prestigiados colegas já retirados, a quem só se podem
exigir cortesias e galanteios em troca
de honras e mordomias. Esta forma
revivalista de premiar carreiras mais
ou menos brilhantes, como se de cargos honoríficos se tratasse, está condenada ao fracasso. Seria com toda a
certeza o fim do poder de intervenção
da Ordem, como parceiro privilegiado e fulcral, para o definir da política
nacional de saúde. Era uma forma
bizantina de nos transformar numa filantrópica e anacrónica associação ético-cultural de consultores técnicos,
condição ridícula à qual muitos dos
nossos detractores gostariam de nos
ver reduzidos.
Apesar da envergonhada tibieza que
normalmente caracteriza a abordagem
destas matérias, não creio que a mesma possa ser adiada por muito mais
tempo, sob pena de estarmos a hipotecar o futuro e a comprometer a nossa independência. Esta situação representa, aliás, e até prova em contrário,
uma das principais causas para as dificuldades encontradas em cativar, entre os jovens, novos valores que assegurem uma renovação qualificada de
quadros e lhes acrescentem inovação,
talento e capacidade.
Apesar de esta não ser uma matéria
consensual, receio que, a manter-se o
actual modelo, os futuros sucessos, a
acontecerem, se fiquem a dever mais
às circunstâncias ou a aspectos conjunturais do que a quaisquer outros
tipos de razões.
Não fossem estes constrangimentos e
poderíamos ver criadas estratégias e
gizados planos de intervenção conducentes ao exercício de um magistério
de influência a nível político, profissional e associativo que promovesse uma
renovada imagem da Ordem junto dos
média, dos médicos, dos doentes e do
público em geral, com as evidentes
contrapartidas daí decorrentes.
Por isso, acredito que identificarmonos com os problemas da mudança que
pairam sobre a nossa profissão, e com
as dificuldades que daí advêm para os
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nossos doentes, poderia ser, nos tempos que correm, uma opção inteligente, eticamente louvável e estrategicamente recomendável. Esta teria de ser
levada a cabo de forma coerente, muitas vezes incómoda, necessariamente
corajosa, mas despojada de oportunismos e demagogia.
Uma imagem dogmática de unidade,
isenção, solidária e pedagógica que
transmitisse confiança, preocupação
social e sentido de justiça, contribuiria, provavelmente, para nos devolver
a força e a aceitação que sinto virmos
perdendo há vários anos, de modo irreversível, a exemplo do que aconteceu
um pouco por essa Europa fora, com
instituições congéneres.

Seria talvez uma derradeira janela de
oportunidade para que o estatuto de
parceiro social que ostentamos na área
da saúde saísse reforçado, devolvendo-nos gradualmente o protagonismo
e a influência que merecemos, e conviria que tivéssemos, para o construir
da decisão em saúde.
A conclusão
Ninguém pode ignorar que estes propósitos só se atingem através do exercício de uma cultura que privilegie a
ética institucional, o respeito hierárquico, a independência ideológica, a coesão e, acima de tudo, a lealdade entre
os seus membros.
É por tudo isto que julgo fundamental

defender a minha Ordem, o seu Bastonário e a minha Presidente, até ao dia
em que não podendo, ou não querendo fazê-lo, lhes apresentarei a minha
demissão. É por isso que acho reprovável a existência de conjuras ou jogos de bastidor, de consequências tão
perniciosas para todos, mas tão ao
gosto de uns quantos.
No fundo, aquilo que para alguns se
resume a uma mera diferença de pessoas, programas ou políticas é, para mim,
uma questão de modelo estrutural, de
organização, planeamento estratégico,
gestão de competências e, também, de
carácter.Tê-los ou não parece-me fazer
toda a diferença e ir condicionar decisivamente o nosso futuro.
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SIGILO PROFISSIONAL
E SEGREDO MÉDICOS,
A SITUAÇÃO ACTUAL
O progresso das ciências biomédicas e o cada vez maior número de especialistas nos serviços de saúde obrigam a uma reestruturação no relacionamento médico-doente.

As indiscutíveis vantagens trazidas pela
ciência vieram suscitar dúvidas e inquietações nomeamente no domínio
dos seguros pessoais e de saúde.A clássica concepção de sigilo profissional
vem sendo por isso contestada, perante
as progressivas mudanças sofridas na
sociedade.
Fala-se hoje do perigo dos médicos
que trabalham para companhias de seguros poderem violar o segredo médico a que estão adstritos e revelarem
resultados de análises de testes genéticos (predisposiçõs genéticas), de tal
forma que uma vez violado o direito à
confidencialidade, possa existir a hipótese de por abuso ou negligência, terceiros acederem, a essa informação de
foro estritamente privado3.
A evental consagração de um direito
das seguradoras exigirem os resulta-

dos dos testes genéticos poderá conduzir à criação de clásses genéticas de
insegurados. Assim as seguradoras
poderão ser tentadas por razões económicas a tirar partido dos genes de
susceptibilidade, para o cálculo dos
prémios respectivos ou mesmo recusar celebrar contrato3, 4.
Se se mantiver a tendência actual para
reduzir os fundos públicos e aumentar a interação entre o emprego e o
seguro privado, as pessoas tornar-seão cada vez mais dependentes deste
sistema no acesso à saúde. A passividade do ordenamento jurídico perante tal fenómeno determinaria a rendição do direito ante um novo culto da
desigualdade3.
Neste sentido a invocação do sigilo ao
segredo médico tem toda a sua legitimidade.
O sigilo médico é o silêncio que o profissional da medicina está obrigado a
manter sobre factos de que tomou conhecimento no exercício da sua actividade, e que não seja imperativo divulgar. O segredo médico é o facto que
não deve ser revelado2.
A obrigação do sigilo médico nos dias
de hoje, na perpectiva da bioética, terá
paradigmas distintos dos existentes na
época hipocrática, tendo como pressuposto a ideia de que a profissão médica pela sua natureza estará sujeita a
uma mais rigorosa conduta.
No Juramento de Hipócrates (460 A.C.),
o guardar do segredo médico expresso nos seguintes dizeres «o que, no exer-

cício ou fora do exercício ou no comércio
da vida, eu vir ou ouvir, que não seja necessário revelar, conservarei como segredo», traduz uma obrigação moral e quase religiosa do comportamento médico, não assentando em bases jurídicas
ou de ordem pública.
Hoje o sigilo médico é uma condição
essencial para o relacionamento entre
o médico e o seu doente, baseando-se
no interesse moral, social e profissional, pressupondo uma base de verdade e de mútua confiança.
O silêncio exigido aos médicos tem a
finalidade de impedir a publicidade sobre certos factos, cuja revelação traria
prejuízos aos interesses morais e até
económicos dos doentes. A privacidade de um indivíduo é, pois, uma mais
valia que consagra a defesa da liberdades e garantias dos cidadãos e a segurança das relações privadas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura mesmo «o direito de cada
pessoa ao respeito pela sua vida privada».
De acordo com o nosso código Deontológico, o médico deverá guardar segredo de todos os factos de que tenha
conhecimento em consequência da sua
actividade, zelando para que o seus colaboradores ou membros da equipa de
saúde que integra, se comportem em
conformidade com as regras do segredo profissional, cabendo-lhe esclarecer
esses mesmos membros, quanto ao
carácter confidencial das informações
clínicas2, 5.
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O segredo porfissional compreenderá
os factos revelados, directamente pela
pessoa, por outrem a seu pedido, ou
por terceiros com quem tenha contactado durante a prestação dos cuidados ou por causa dela, abrangendo
ainda os factos apercebidos pelo médico, resultantes ou não da sua observação clínica ou de terceiros e ainda
factos comunicados por outros profissionais, sendo obrigados a segredo profissional quanto aos mesmos. A obrigação do segredo existe quer o serviço seja ou não remunerado e é extensiva a todas as categorias de doentes,
independentemente do local onde decorra a relação médico-doente2, 5.
Engloba o segredo médico tudo o que
seja contado ao médico, como o que o
médico sabe por causa do seu mister –
segredo de ofício, que é uma limitação
intrinseca da actividade médica- art º68
C.D, ficando o segredo profissional
abranjido em relação à fonte.
Na nossa perspectiva dever-se-á considerar o segredo como pertença do
paciente sim, mas também do património público. O médico é inicialmente
o depositário de uma confidência e ainda que o segredo pertença ao paciente, o dever de o guardar resulta dos
deveres que lhe são impostos como
médico.
A descrição e reserva de determinados factos assimilados no exercício da
profissão médica, visam pois a protecção e defesa da reputação das pessoas, havendo por extensão neste comportamento, um interesse colectivo na
inviolabilidade desse sigilo.
Na profissão médica nem sempre é
fácil aceitar uma intervenção inflexível. Actualmente o médico não pode
deixar de aceitar que, nas sociedades
modernas e organizadas a ciência médica se converta num serviço público,
com as suas inerentes vantagens e desvantagens, pois a vida e a saúde das
pessoas são tuteladas como um bem
comum.
A própria evolução da medicina, levanos a admitir que o sigilo médico deve
tolerar certas limitações, pois prevalece no espírito de quase todos o interesse colectivo sobre o interesse par-
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ticular. Os princípios éticos não se
apresentam sempre fáceis quanto à sua
aplicação prática.
Por vezes existem situações com limites tão imprecisos que quase parece
errado manter o segredo. Será o caso
de doentes com AIDS, que mantém
comportamentos de risco para com o
cônjuge, o qual no desconhecimento
da situação, estará impedido de se precaver contra a transmissão da doença.
O guardar do segredo pelo médico
contribuirá para fazer alastrar a doença a terceiros. Qual deverá ser a atitude correcta do médico em termos de
saúde pública e de bem comum? Por
isso é necessário estar atento e saber
distinguir os diferentes aspectos destes problemas, para evitar involuntariamente prejudicar outrem.
O modo como o doente contrai uma
doença não pode ser revelado, excepto
quando colide com interesses superiores. Parece assim haver um confronto
entre o direito à privacidade e o dever
de sigilo médico, contudo o direito à
privacidade não é um direito absoluto
porque conhece limitações (art 70º, b)
C.D.O.M; parecer do 1º doc CNECV).
O segredo porfissional está então limitado em relação de direito de terceiros.
Sigilo médico relativo
O sigilo médico não pode actualmente ser defendido em termos absolutos.
O conceito absoluto de sigilo médico,
com o carácter de inviolabilidade e sacralidade, parece estar nalguns casos,
em contradição com o exercício profissional.
Essa sacralização do segredo, tem
de ser reavaliada, pois o sigilo é de ordem natural e racional e a confissão
de natureza transcendental1.
Por outro lado também não tem sentido defender a posição oposta, que pressupõe a abolição do sigilo médico, ao
censurar a excessiva protecção individual que este envolve em detrimento
de interesses colectivos, encarando a
prática do sigilo médico como uma farsa dentro da relação médico-doente.
O que deve prevalecer actualmente é

a ideia de que o sigilo médico deverá
ser relativo, sendo a sua revelação sempre fundamentada em razões éticas,
legais e sociais. Dever-se-á actuar com
cuidado em situações especiais do
exercício da medicina, quando se afirma que um interesse superior, exigiu a
violação do segredo profissional.
Sendo assim a sua revelação, em situações justificadas, não pode configurarse como infracção ética ou legal, principalmente quando se visa proteger um
interesse contrário superior e mais importante.
Depois de esgotados todos os esforços para obter o consentimento do
doente para revelar factos da sua saúde com vista à protecção dos interesses sanitários de terceiros, em caso de
oposição expressa do doente, é dever
do médico informá-lo de que irá quebrar o segredo, e dar conhecimento
do facto nas 24 horas seguintes, à
Comissão de Ética da instituição onde
trabalhe. Pode ainda informar da intensão de quebra de sigilo, o Conselho
Nacional de Ética e Deontologia da
Ordem dos Médicos3.
É vedado ao médico revelar factos de
que tenha conhecimento em virtude
do exercício de sua profissão, salvo
por justa causa, dever legal ou autorização expressa do seu doente, mas
ao decidir revelar conteúdos do segredo profissional o médico deverá
estar em condições de justificar essa
decisão.
Quando não existe quebra do
sigilo
Justa causa é o interesse de ordem
moral ou social que autoriza o não cumprimento de uma norma, considerando que os motivos apresentados serão relevantes para justificar tal violação. Fundamenta-se na existência de
um estado de necessidade, sendo no
fundo o acto cuja ocorrência torna lícita uma transgressão1.
Mesmo que o segredo médico pertença ao doente, há que considerar que
essa reserva de informações é relativa,
pois aquilo que se protege não é a vontade exclusiva de um isoladamente,

OPINIÃO
mas sim a tutela do bem comum ou
seja os interesses de ordem pública e
a estabilidade social.
O que se proíbe é a revelação ilegal,
que tenha como motivação a má-fé, a
leviandade ou interesses pouco claros.
Entende-se por dever legal por outro
lado, a quebra do segredo por obediência ao que está regulado em lei, e o
seu não cumprimento constituirá crime. No que concerne ao segredo médico, poder-se-á dizer que poucas serão as situações apontadas na norma,
de que é exemplo, a notificação de
doenças transmissíveis.
Justa causa e dever legal são pois coisas distintas, considerando-se dever legal aquilo que está claramente definido na lei.
Não haverá infração por quebra do
segredo médico, quando tal se verifique a pedido do doente maior e capaz, ou dos seus representantes legais em situação contrária. Ainda assim, recomenda-se que essa quebra
do segredo seja sempre precedida
por explicações detalhadas, em linguagem acessível, sobre a doença e
sobre as consequências dessa revelação, porque tal declaração pode
prejudicar o doente nos seus próprios
interesses.
Alguns autores aconselham mesmo
que esse pedido feito pelo doente,
quando da revelação do segredo, seja

por escrito, por livre manifestação e
mediante um consentimento esclarecido1, 5. De qualquer forma, nos atestados ou relatórios, deverá sempre constar que a revelação das condições do
paciente ou do seu diagnóstico foi a
seu pedido ou dos seus representantes legais.
O nosso Código de Ética Médica recentemente afastou-se do conceito de
sigilo absoluto, que o impõe de modo
incondicional e em qualquer situação,
adoptando um conceito relativista da
guarda do segredo, ao admitir a revelação por «justa causa, dever legal ou
por autorização expressa do paciente»2.
O sigilo médico é pois um instrumento social em favor do bem comum e
da ordem pública e por isso a sua revelação, em situações justificadas, não
pode configurar-se como infração ética ou legal, principalmente quando
visa proteger um interesse contrário
superior e mais importante.
Assim sempre que tiver a necessidade de revelar o segredo, o médico
deve fazer constar que tal revelação
foi a pedido do paciente ou de seus
responsáveis legais. E mesmo em situações de claro comprometimento
dos interesses do paciente, informálo dos possíveis prejuízos ou em ocasiões extremas negar-lhe mesmo o
pedido.

Poderemos admitir que nem todos
os direitos de personalidade se terão de submeter a direitos patrimonais. Em rigor quando um direito
patrimonial tiver prevalência sobre
um dado da vida privada, é porque
na verdade se calhar esse direito não
constituía mesmo um direito de personalidade.
A violação do sigilo deverá ser então analisada no conjunto dos interesses de todos quanto possam estar envolvidos, pois o que está por
detrás do segredo médico não é só
uma relação com o doente, mas também entre a classe médica e a própria sociedade, e por isso interessa à
Ordem dos Médicos regular o segredo médico.
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HISTÓRIA DA MEDICINA
ATRAVÉS DA PINTURA

Armando Moreno
É suposto que as actividades médicas
impressionaram os artistas desde tempos longínquos, escrevendo, à sua maneira, uma História da Medicina. Nas
figurações rupestres já se encontram
figurados homens em situação que se
supõe ser de doença e, um pouco em
todas as civilizações, existem registos
dessas obras de arte. Em certos casos, a crueza das imagens constitui,
só por si, um registo valioso, como é
o caso das figurações de sacrifícios
aztecas, testemunhos de uma civilização cruel. Mesmo nos nossos dias, em
que a evolução se verifica com extrema velocidade, a simples observação
de quadros permite concluir como a
prática da Medicina se modificou nos
últimos 50 anos. Olhando um pouco
para trás, sabemos que o médico se
deslocava a casa do doente, pelos seus
próprios meios, no burrico, como o
João Semana, criado pela pena de
outro médico, de pseudónimo Júlio
Diniz, ou, como esse outro João Semana que se chamou João Araújo
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Correia. Fernando Namora deixou,
em traços neo-realistas, as mesmas
imagens, as mesmas verdades em Retalhos da Vida de Um Médico. Mantendo uma ideologia hoje ultrapassada, o médico de então sofria junto da cabeceira cada momento do seu
paciente, quantas vezes sem qualquer
remuneração e, ao contrário, contribuindo com medicamentos ou mesmo vitualhas, assistindo a uma população pobre, diríamos miserável, não
só em Portugal mas, nessa altura, em
todo o mundo civilizado. A sociedade debatia-se com os erros da governação, com a incapacidade de os chefes manterem a paz ou de servirem
os ideais da igualdade que a enunciação dos Direitos do Homem tinha
prometido. Aos poucos, a sociedade
foi-se modificando, adaptando, sujeita a benefícios que lhe são entregues
por meia dúzia de esforçados, campeões omissos da investigação e da
dedicação ao próximo. Aí vivem, lado
a lado com os que devastam cidades,
prejudicam populações, aproveitam as
oportunidades para explorarem os
seus vizinhos. É aos cientistas, ao
empenhamento dos laboratórios que
se deve a evolução benéfica da sociedade actual, mesmo as comodidades,
nunca aos marginais ou aos senhores
do poder que, ao longo dos séculos,
propalando que fazem tudo em nome
do bem estar dos povos, têm sido
mais responsáveis por guerras do que
pela paz. Os artistas, atentos ao que
se passa à sua volta, vão registando
esta evolução com maior ou menor
rigor e representatividade.
Dois Exemplos
Sir Luke Fildes exemplifica, de modo
exemplar, o médico de finais do séc.
XIX e da primeira metade do século
XX. O quadro, denominado O Médi-

co, está representado nas paredes de
muitos consultórios de todo o mundo. O realismo evocativo deu as pinceladas do ambiente escuro e lúgubre, mal iluminado pela luz do candeeiro, provocando um claro escuro que
coloca a criança doente no centro das
atenções, mas dando ao médico o
protagonismo da cena. Se Rodin tivesse, na época, esculpido o seu Pensador, diríamos que a atitude do médico de Luke Fildes é a mesma: a mão
sob o queixo, meditando se fez tudo
o que lhe é possível para salvar a criança. À volta, é a pobreza e a miséria:
o banco, na penumbra, é tosco e, sobre ele, uma escudela com o resto do
conduto mostra como até as actividades mais importantes e necessárias
passaram a secundárias: não há tempo nem cuidado em arrumar seja o
que for. O claro-escuro tão característico da pintura daquela época encarrega-se de fazer notar o que é importante. Os pais estão ausentes, provavelmente a trabalhar para angariarem o mínimo sustento. Não podem
prestar assistência ou conforto à criança quando dele mais precisa. Não
intervêm na cena. Apenas a cabeça
obscura do que poderá ser um irmão
mais velho. Na mesa, uma chávena,
provavelmente com o medicamento
que o próprio médico preparou e vai
administrando quando entende. Ao
lado, o frasco do medicamento. No
candeeiro, o abajur está inclinado de
modo a iluminar apenas o que o autor do quadro acha importante: a
chávena com o remédio, a cabeça do
médico, sededo pensamento, do saber e do amor ao doente, e as suas
mãos que constituem o veículo que
poderá salvar a vida da criança. O
resto da luz incide sobre a cama improvisada: a criança está abandonada ao seu destino, alheia, inconsciente. A mão esquerda, entreaberta, dá a
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O Medico de Sir Luke Fildes

noção do abandono e inércia. No
chão, o arremedo de uma boneca: não
tem lugar numa cena em que a criança está doente. Não há cama: duas
cadeiras e uma almofada cumprem
esse papel. Também não são cadeiras
de uma mobília: cada uma tem o seu
formato. As duas figuras, o médico e
a criança doente, associadas ao remédio só precisam da amplitude negra do fundo para assegurar o
dramatismo da cena. Em oposição a
este quadro O Tratamento Radioactivo, de Ivo Saliger, representa a modernidade. O autor pinta um quadro
em que as tecnologias dominam, obrigando o médico a recorrer ao hospital e, por isso, a deixar a clínica ambulatória. É uma nova era. As transformações a que esta situação deu origem seriam impensáveis aos médicos
do início do séc. XX. O recurso ao
hospital, originando o desenvolvimento dos sistemas de transporte dos doentes, a medição do tempo de assis-

tência através do relógio de ponto,
anoção do médico-funcionário, os sistemas dos chamados apoios aos doentes com consequente emprego dos
médicos, constituem uma revolução
que a história da medicina registará.
Mas a alteração mais profunda consistiu na diluição da actividade médica no hospital. Pretensamente substituído por pessoal de outras áreas,
com prevalência para a gestão, viu
criar no seu local de trabalho valências até então alheias ao sentido de
apoio ao doente. Ora este pessoal, formado e educado no sentido profissional que aprendeu durante a preparação em Escolas de Gestão, não sabe
o que quer que seja sobre relacionamento com doentes, nem lhes interessa: os seus objectivos profissionais
são outros. Embora moralmente obrigado ao Juramento do final de curso,
o médico vê-se rodeado por gente
que nem jurou nem sabe os princípios que foram apanágio dos clínicos.

Por mais que lutem contra essa atmosfera, os médicos acabaram por deixar de resistir, adquirindo hábitos
alheios ou esquecendo os que lhes
eram inerentes. Estes são factos históricos. Registem-se.
O choque produzido por Ivo Saliger
no seu quadro assume várias dimensões. Repare-se: o médico é um técnico, rodeado de aparelhagem. Está
separado do doente por uma parede
que o protege dos raios perigosos.
Não existe um vislumbre de meditação nem de carinho. O braço que acciona a alavanca está rígido, quase
espástico e a protecção dos olhos tira-lhe qualquer aspecto humano, como se tivesse acabado de chagar de
qualquer planeta. À esquerda, a própria Morte desespera-se porque os
raios a atingem. É a subtil evocação
da esperança de que os raios afastem da doente a sua figura trágica. A
face da doente, apenas esboçada, não
permite saber qual a sua situação
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Outubro 2008
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O Tratamento Radioactivo de Ivo Saliger

emotiva. Nem interessa: está na atitude de quem tem medo do seu próprio corpo que lhe come as células,
os tecidos, a vida. Mas nada mostra
que está possuída de um terrível mal.
O autor não quer exibir os malefícios
e efeitos da doença mas chocar o observador perante a secura da cena.
A Morte ocupa o lugar mais importante do quadro: o lado esquerdo por
onde, na civilização ocidental, se inicia a leitura, quer de textos quer de
quadros. A sua atitude é desesperada, exibe gestos incoordenados e inconsequentes perante a acção dos
raios que lhe vão roubar a doente.
Assume, deste modo, o desespero
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que cabe à doente pela doença que
a corrói. O corpo feminino poderia
sugerir a delicadeza, a ternura, mas
a crueza da cena não o permite: é
apenas um corpo entregue, nem triste nem esperançoso. A representação da importância da tecnologia como veículo da esperança não pode
ser mais duramente representada. Se
comparamos os dois quadros em referência, obtemos um registo histórico notável. A ansiedade do médico
da obra de Sir Luke Fildes é substituída pela frieza da figura pintada por
Ivo Saliger, frieza acentuada pelos
aparelhos e maquinaria que envolve
a cena. No primeiro, a medicina am-

bulatória, toda revestida de amor ao
doente, de luta pela vida. No segundo, a entrega às tecnologias e à medicina hospitalar do bem maisvalioso
perante a atrocidade da Morte: a esperança. Existe uma presença comum
a ambos os quadros: entre o médico
e a Morte existe, nos dois, a batalha
contra a Morte. Porém, no primeiro
quadro, essa luta é toda amor e dedicação, enquanto no segundo é fria
como os meios que o médico utiliza.
Dias virão em que este último quadro será considerado ultrapassado e
as actividades que regista passarão
à História da Medicina como já acontece com o quadro de Sir Luke Fildes.
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APRESENTAÇÃO

Conferência da presidente da UEMO

Semelhanças e diferenças
dos modelos europeus de CSP
A presidente da UEMO apresentou, em Cagliari uma conferência sobre os diferentes
modelos europeus de cuidados de saúde primários (CSP). Isabel Caixeiro vê mais
semelhanças nas actividades, mas significativas diferenças nos sistemas e nos prestadores.
Também presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos
Médicos, a presidente da UEMO (European Union of General
Practitioners/Family Physicians) abordou o tema «Modelos
Europeus de Cuidados de Saúde Primários», no Congresso Nazionale
FIMMG – METIS, que decorreu na Sardenha, entre os dias 5 e 12 de
Outubro. Este congresso é a reunião anual dos médicos de família
italianos, com organização conjunta da federação transalpina dos
médicos de família e da respectiva sociedade científica.
Isabel Caixeiro considerou que as actividades no âmbito dos CSP
“são semelhantes na maioria dos países”, embora se encontrem
“diversos sistemas organizacionais e prestadores”. Há casos em
que os sistemas assentam nos CSP como “porta de entrada” nos
cuidados especializados, outros que também dispõe de serviços
especializados e outros ainda em que o acesso às especialidades
hospitalares é directo.
As difierenças mais significativas, para Isabel Caixeiro, são no
âmbito do financiamento, na governance e no papel das organizações
profisisonais.
Na área da economia do sector, a presidente da UEMO apontou como
principais diferenças: a mobilização e distribuição de recursos; os
modelos de remuneração dos prestadores; os modelos de unidades
de prestação de cuidados – em Portugal são os centros de saúde, mas
países há em que existem outros sistemas –; e os diferentes níveis
de prestação de cuidados, desde a prevenção aos cuidados
paliativos, passando pelos cuidados primários e especializados.
Há também alguma diversidade no movimento que cada zona da
Europa impele aos seus serviços. No Oeste europeu, onde se inclui
Portugal, as políticas estão a mudar no sentido de baixar a intervenção
do sistema público, substituindo-o por cada vez mais peso de
prestadores privados, companhias de seguros e multinacionais do
sector. Já o caso do leste da Europa é diferente, uma vez que o
movimento nesta fase é de descentralização e de menos peso da
hierarquia, acompanhada também de liberalização do sector privado.
Isabel Caixeiro apresentou também um quadro da taxa de CG/MF em
profissão liberal nos diferentes países europeus (ver quadro), que
vai dos 100 por cento na Dinamarca até a escassos 1 por cento em
países como Portugal, Suécia, Bulgária, Estónia e Eslovénia, sendo
que na República Checa e na Polónia essa taxa é de zero por cento.
Para além do caso dinamarquês, também na Alemanha, os CG/MF
são todos profissionais liberais. O que pode ainda diferir muito de

país para país é a tutela destes médicos, no caso português e
dinamarquês é o serviço público de saúde, mas no caso alemão é a
Segurança Social e na maioria dos países de Leste em sistemas
mistos.

Objectivos da UEMO
Equanto presidente da UEMO, Isabel Caixeiro reiterou, na reunião
da Sardenha, o objectivo fundamental da organização até 2010 – o
reconhecimento da especialidade de MGF em todos os países
europeus.
Para além do objectivo do reconhecimento da especialidade em toda
a Europa, Isabel Caixeiro apontou ainda como objectivos do mandato
da presidência portuguesa, “uma estreita cooperação com outras
organizações representativas dos clínicos gerais/médicos de família”
(CG/MF), tal como WONCA e EURACT e o alargamento do número
de membros da organização a outros países da Europa.
A presidente do CRS lidera a UEMO desde 2007 e o final do seu
mandato será em 2010. Até lá, propõe ainda outros objectivos
ambiciosos, designadamente o reforço da UEMO como parceiro das
instituições europeias (Comissão e Parlamento) no campo da saúde
e como uma organização inserida no sistema legal da Bélgica.
O desempenho de um papel activo de aconselhamento em iniciativas
europeias do âmbito da «Europe for Patients campaign».
Recorde-se que a UEMO é uma organização com mais de quatro
décadas – foi criada em 1967 – e congrega actualmente as mais
representativas organizações de CG/MF de cada um dos países
europeus que são membros, exactamente 25 nesta altura. Entre os
objectivos gerais da UEMO, contam-se “estudar e promover um
padrão elevado de treino e de prática” no campo da clínica geral;
“defender o papel dos CG/MF” nos sistemas de saúde de cada país;
“promover os interesses éticos, científicos, profissionais, sociais e
económicos” dos médicos dos CG/MF e “assegurar a liberdade da
sua prática no interesse dos seus pacientes”.
A UEMO conduz, também, os seus membros, através dos canais
apropriados, até às mais destacadas autoridades europeias e outras
organizações internacionais, para além de trabalhar com as outras
organizações médicas da Europa (CPME, UEMS, PWG, WONCA) e
também com a Organização Mundial de Saúde-Europa, tal como
explicou Isabel Caixeiro na sua apresentação.

Employment status
National Health System
Country
Denmark
Finland
Greece
Italy
Norway
Portugal
Spain
Sweden
UK

% GP/FP self-employed
100
2
30
98
58
1
4
1
99

Social Insurance
Country
Austria
Belgium
France
Germany
Ireland
Luxembourg
Netherlands
Switzerland
Turkey

% GP/FP self-employed
99
97
97
100
91
98
93
99
3

In transition systems
Country
Bulgaria
Croatia
Czech Rep.
Estonia
Hungary
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia

% GP/FP self-employed
1
0
33
1
12
0
6
83
1

Source:
Profiles of
General
Practice in
Europe,
Boerma, W.
(1999)
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Apesar de existir
desde 2000, a
Associação dos
Antigos Alunos da
Faculdade de
Medicina de Lisboa
ainda não tem
existência legal. A
legalização é,
assim, a
prioridade máxima
de Rui Bento, o
presidente eleito
há poucos meses.

Associação dos Antigos Alunos da FML

Legalização é a prioridade
Rui Bento, aposentado há pouco mais de dois anos da actividade médica, pioneiro na cirurgia
cardiotorácica, é, desde o Verão deste ano, o presidente da Associação de Antigos Alunos da
Faculdade de Medicina de Lisboa (AAAFML). Esta jovem instituição nasceu no ano de 2000, tendo
sido o actual presidente um dos seus fundadores, a convite de Carlos Perdigão.
Em entrevista ao Medi.com, Rui Bento recorda quem esteve na génese da associação: “Além do Prof.
Carlos Perdigão, que me contactou, faziam ainda parte o Dr. Rui Portugal – actual presidente da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – e o Dr. Alexandre Lourenço. Éramos um
conjunto de jovens com muita vontade de instituir esta associação. Começámos logo a trabalhar e,
de facto, fizemos estatutos, escritura e alguma actividade de política de saúde. Tivemos várias
sessões públicas e discutimos temas como as listas de espera, os centros de responsabilidade
integrada no aspecto da boa gestão dos serviços de saúde”.
Para Rui Bento, a criação desta associação foi “uma boa ideia, porque tudo o que diz respeito à luta
pela profissão médica deve ser feito. Tinha que haver, de facto, uma área de intervenção, para não
se pensar que uma associação de antigos alunos de uma faculdade seria um grupo de excursionistas
ou um grupo de jantares. Admito que isso também possa existir, mas o importante é discutir os
assuntos da profissão médica”.
Porém, o entusiasmo durou só até 2003, altura em que a actividade estagnou, ano em que ninguém
tomou posse, em que praticamente a associação não funcionou. Este ano (2008), o ânimo voltou a
reinar, como explica Rui Bento: “O Prof. Gentil Martins, que era o presidente da assembleia eleito,
resolveu tentar que a instituição se legalizasse primeiro e que funcionasse. E por que é que digo
legalizar? Porque há alguns pormenores que não estão devidamente legalizados. Há uma escritura,
mas precisamos de ter uma listagem da Ordem dos Médicos (OM); é precisa autorização e tem de haver
aprovação da Comissão de Protecção de Dados para podermos manejar aquela lista. Neste momento,
estamos à espera da resposta”. Actualmente, já estão nomeados os dirigentes da associação (ver
caixa) - sendo que Rui Bento é “o homem do leme” - bem como delineados os objectivos para o triénio
que se iniciou.

HORÁRIOS
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Apesar de a associação apontar entre as suas finalidades o fomento de acções
que estreitem os laços entre os antigos alunos, a promoção de encontros e
seminários que contribuam para a formação médica ou assegurar contactos com
outras universidades; o programa para o triénio 2008/2010 baseia-se noutros
princípios, nomeadamente: “elaborar protocolo com a actual associação de
estudantes da faculdade sobre actividades a desenvolver; publicar um boletim
informativo de periodicidade semestral, elaborar os regulamentos previstos nos
estatutos da associação, promover uma actividade cultural anualmente ou
realizar simpósios com temas de interesse profissional”.
Todavia, para Rui Bento, existem questões mais prementes para que,
posteriormente, estes objectivos sejam postos em prática: “Aquilo que agora
pretendemos, e vamos ter brevemente uma assembleia-geral, é definir se vamos
ter quotas; se cada um dos elementos que entrar para a associação paga uma jóia
inicial e depois não paga mais nada. Temos, também, uma dádiva hipotética da
Caixa Geral de Depósitos (CGD) com quem temos um protocolo, que nos daria
cerca de 5 mil euros anualmente. O problema é que para depositarem essa quantia
precisamos de contabilidade organizada e, neste momento, estamos num impasse porque para termos essa organização temos de pagar a um contabilista e
não temos como fazer isso, nesta altura”.
O presidente da associação esclarece ainda que o apoio da
Caixa só ainda não aconteceu devido a motivos burocráticos: “A CGD necessita
que lhes forneçamos determinados elementos, que nós, neste momento, não
podemos fornecer porque nem sequer sabemos se vamos ter contabilidade ou
não”.
Se esta situação e a legalização da associação estiverem resolvidas até ao final
do ano, o presidente aposta, “provavelmente”, na realização de almoços ou
jantares, “numa intenção de reunir não só os membros da profissão médica, mas
também tentar arranjar meios de angariar fundos para garantir a subsistência
mínima”, uma vez que, neste momento, “o local de trabalho é na própria
faculdade”, que cedeu um espaço, esclarece Rui Bento.
O novo presidente da AAAFML acredita que vai concretizar estes objectivos
com sucesso, salientando, para o efeito, a qualidade humana por que é composta
a associação: “Vamos conseguir, por uma razão: temos nesta direcção colegas
de grande qualidade em vários aspectos. Por exemplo, temos uma colega que
além de ser formada em Medicina é formada em Direito e que exerce Medicina e
Direito. O nosso secretário-geral, que é o Dr. Vasco Corrêa d’Almeida, é
cardiologista e um colega fora de série como activo e criativo. O vice-presidente,
José Antunes, é o director do jornal Tempo Medicina, que deve ser o jornal mais
lido pelos médicos. Repare que são pessoas muito activas”. Confiante, não
esconde, por isso, o seu desejo: “ O que realmente me interessa é legalizar a
associação, conseguir implementar determinadas directivas e que as coisas
funcionem e fiquem a funcionar para o futuro”.

Composição dos órgãos sociais da AAAFML
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente: Martins e Silva
Vice-presidente: António Vaz Carneiro
Secretário: Maria Cristina Pinto
DIRECÇÃO
Presidente: Rui Bento
Vice-presidente: José Antunes
Secretário: Vasco Corrêa d’Almeida
Vogais: Maria do Céu Gomes, Maria Florinda de Almeida,
Ângela Valença, Alberto Escalda
CONSELHO FISCAL
Presidente: Rafael Ferreira
Vogais: João Mascarenhas Araújo, Luís Magão
CONSELHO CONSULTIVO
Director da FML: Fernandes e Fernandes
Presidente da AEFML: Rui Domingos
Anterior presidente da AAAFML: Maria do Rosário Santos Lobo Santos
Membros da anterior Mesa da AG da AAAFML: António Gentil Martins,
Castanheira Diniz, Liliana Guerreiro, César Mexia de Almeida

Secção Regional Sul
Av. Alm. Gago Coutinho, 151 - 1749-084 Lisboa
Telf. 218 427 100 - Fax. 218 427 101
ordemmedicos@omsul.pt
www.omsul.pt
Serviço de Acolhimento e Relações Públicas
Telf. 218 427 102 / 218 427 107
¡ 09h00 às 18h00
Serviço de Apoio Jurídico
Telf. 218 427 100 / 218 427 106 Fax. 218 427 198
dep-juridico@omsul.pt
Mediante marcação - atendimento
2ª e 5ª ¡ 15h00 às 17h00
Serviço de Apoio Fiscal
Telf. 218 427 100
3ª e 5ª ¡ 10h00 às 13h00
Sanoseguros
Telf. 218 427 100
2ª, 4ª e 6ª ¡ 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
3ª e 5ª
¡ 12h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
Conselho Médico da Região Autónoma dos Açores
Av. Antero de Quental, 17 - 9500-160 Ponta Delgada
Telf. 296 302 130 - Fax. 296 302 131
ompd@omsul.pt

¡ 13h00 às 14h00 / 17h00 às 19h00
Conselho Distrital do Algarve
Urb. Infante D. Henrique, Lote 4 r/c - 8005-330 Faro
Telf. 289 864 950 - Fax. 289 864 951
omfa@omsul.pt
Faro - 2ª, 3ª, 4ª e 6ª ¡ 11h00 às 13h00 / 14h00 às 23h00
¡ 11h00 às 13h00/14h00 às 19h00
Portimão - 5ª ¡ 10h00 às 13h00
Conselho Distrital de Évora
Urb. Da Muralha-Páteo das Alcáçovas, E1/E2
7000-817 Évora
Telf. 266 744 997 - Fax. 266 744 996
omev@omsul.pt
¡ 10h00 às 12h30 / 14h30 às 17h30
Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira
Rua Nova de S. Pedro, 54 - 9000-048 Funchal
Telf. 291 232 388 - Fax. 291 222 314
omfu@omsul.pt
¡ 14h00 às 20h00
Conselho Distrital do Oeste
Av. 1º Maio, nº 1 - 4º - 2500-081 Caldas da Rainha
Telf. 262 870 240 - Fax. 262 870 241
omcr@omsul.pt
¡ 16h00 às 19h00
Conselho Distrital de Santarém
Av. Bernardo Santareno, 43 - 1º-Esq.
2005-177 Santarém
Telf. 243 377 020 - Fax. 243 377 021
omsa@omsul.pt
¡ 14h00 às 20h00
Conselho Distrital de Setúbal
Av. Combatentes da Grande Guerra, 6 r/c C
2900-328 Setúbal
Telf. 265 546 830 - Fax. 265 546 831
omse@omsul.pt
¡ 10h00 às 13h00 / 15h00 às 19h00
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Corrida Sempre Mulher 2008

Edição dedicada a médicos
e outros profissionais de saúde
Em Novembro terá lugar a terceira edição deste ano da Corrida Sempre
Mulher 2008, que, além de chamar a atenção para a prevenção para a
doença, tem como objectivo angariar fundos para a Associação Portuguesa
de Apoio à Mulher com Cancro da Mama

O

apoio à luta contra o
cancro da mama é o lema
pelo qual se espera que
inúmeras pessoas se
reúnam no próximo dia 9
de Novembro, no Parque das Nações,
para um percurso de 4 Km, sem fins
competitivos, ficando a cargo dos
participantes a opção por fazê-lo a
correr ou a andar.
Esta é a terceira edição deste ano,
tendo as anteriores decorrido em
Benavente e Tavira, sendo que a
iniciativa já remonta a 2006, sempre
com o objectivo de angariar fundos
para a Associação Portuguesa de
Apoio à Mulher com Cancro da
Mama.
Desde então, de edição para edição,
têm sido inseridas algumas novidades, com especial destaque para a
participação de homens, o que, na
primeira edição daquele ano, não
aconteceu. Tal, segundo o organizador do evento, Luís Lopes, “devese à insistência das participantes em
querer levar os maridos que as
apoiaram durante o período de
doença e, em segundo lugar, por o
cancro da mama também afectar os
homens”. Pela primeira vez, uma
corrida “é dedicada a todos os
médicos e profissionais de saúde que
com a sua dedicação, talento e
profissionalismo são o grande
suporte da luta contra esta terrível
doença”, considera Luís Lopes, que
não coloca de parte outras homenagens em futuras edições.
Quanto à participação, Luís Lopes
adianta que não existe limite de
elementos por equipa, sendo o total
de participantes previstos de cinco
mil. A título de exemplo recorda que,
na edição anterior, houve uma equipa
constituída por 110 elementos. A

Associação Portuguesa de
Apoio à Mulher com Cancro
da Mama (APAMCM)
A Associação para a qual irão reverter os fundos
angariados na iniciativa do próximo dia 9 de
Novembro, existe desde Abril de 1999, enquanto
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem
fins lucrativos, mas foi criada um ano antes por um
grupo interdisciplinar de voluntários profissionais
ligados à problemática da patologia mamária. É uma
associação pioneira, na Europa, na prestação de
cuidados de saúde ao doente com patologia mamária,
por voluntários profissionais, prestando apoio médico,
nomeadamente em cirurgia oncológica, reconstrução, clínica geral, fisiatria e ginecologia; bem
como noutras áreas, das quais se destacam as áreas
de enfermagem, ginecologia e fisioterapia.
Além da prestação de cuidados aos doentes
oncológicos, a APAMCM, que conta com uma equipa
de 40 profissionais, desenvolve, ainda, campanhas
de sensibilização à generalidade dos cidadãos,
alertando-os para os malefícios da doença, bem
como da necessidade de um diagnóstico precoce.
Relativamente à Corrida Sempre Mulher 2008,
evento ao qual a APAMCM está ancorada desde o
início, Verónica Albuquerque Rufino – fundadora e
presidente da instituição – esclarece: “Em cada
edição temos um objectivo para o qual necessitamos de angariar fundos. Este ano e para o ano, o
propósito da corrida é juntar o máximo possível de
fundos para a reconstrução ou construção – consoante o local – de uma nova sede”. Para tal, a
APAMCM já contactou várias autarquias para a
cedência de um espaço, que, segundo Verónica
Albuquerque Rufino, “tem de ser de fácil acesso
para os doentes, uma vez que nem todos têm a
possibilidade de se deslocar de carro”. Na localização actual, a sede da associação tem a estação
do metro de Campo Grande “mesmo à porta e,
portanto, para uma futura mudança esta é uma
questão que deve ser equacionada”, considerou.
Das campanhas anteriores, a presidente da APAMCM afirma que o saldo é positivo, esclarecendo
que, há dois anos, os fundos obtidos permitiram a
abertura da consulta de medicina de reabilitação,
meta a alcançar na altura. Este e os futuros objectivos não se tornam realidade sem estas iniciativas
uma vez que, segundo Verónica Albuquerque Rufino, “deixámos de contar com o apoio que tínhamos
do Ministério da Saúde, sendo que, cada vez que
temos um projecto para realizar, somos obrigados
a candidatarmo-nos a um patrocínio”.

organização, para estimular os
interessados, coloca à disposição
sete escalões de participação, sendo
a novidade a do escalão «Team
Saúde», exclusivo para médicos e
profissionais de saúde. No entanto,
quem quiser participar individualmente deverá inscrever-se no escalão
«Naturplan»; por outro lado, quem
quiser participar em grupo, nomeadamente com colegas de trabalho,
deve fazê-lo através do escalão
«Centro de Genética Clínica». Para
mães e filhos, o escalão adequado é
o «Lojas Hello»; o escalão «Bebé
Vida» é relativo a futuras mamãs,
enquanto as participantes com bebés
até quatro anos de idade deverão
inscrever-se no escalão «Chicco» e,
finalmente, para quem quiser
participar com toda a família, o escalão
«Saforelle» foi criado a pensar nesta
situação.
O preço de inscrição é de dez euros
por pessoa, caso seja efectuada até
ao dia 27 de Outubro. Se, ultrapassado o prazo, quiser ainda assim
participar, terá um acréscimo de dois
euros, sendo a data limite de 5 de
Novembro. Para quem desconhece a
iniciativa e só toma conhecimento no
local e tem vontade de participar,
pode fazê-lo no dia da caminhada,
sendo o valor de inscrição de 15
euros.
As inscrições podem ser feitas online,
tendo, para isso, de consultar o sítio
www.corridasempremulher.com,
onde, além das informações acima
mencio-nadas, encontra, ainda,
detalhes quanto ao percurso a
efectuar, bem como ao conteúdo do
kit que irá receber para poder
participar na Corrida Sempre Mulher
2008.
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Seguro de acidentes pessoais pode ser accionado

Vítimas de agressão devem
recorrer à Ordem
O seguro de acidentes pessoais que apoia os
médicos vítimas de agressões físicas no exercício
da actividade profissional ainda é pouco
conhecido entre a classe. Por isso, a Ordem
aposta na sua divulgação numa altura em que a
casuística destes casos ameaça crescer
Ordem dos Médicos (OM) dispõe de um
seguro de acidentes pessoais, em que
está incluído o apoio aos médicos que,
eventualmente, sejam agredidos por
pacientes, durante a actividade profissional, e que é coberto pela seguradora
AXA.
Esta regalia, cujas informações podem
ser obtidas na Sanoseguros, que
funciona na Ordem dos Médicos, em
Lisboa, é ainda pouco conhecida pelos
médicos, que a ela têm recorrido pouco,
embora não tenha quaisquer custos para
quem necessite de o fazer. Este seguro,
de acordo com o que está descrito na
apólice respectiva, “garante as indemnizações devidas em consequência de
acidentes pessoais ocorridos em Portugal e provocados, exclusivamente, por
agressões físicas sofridas pelas pessoas
seguras, quando no exercício da
actividade profissional de médico”.
A participação deverá ser apresentada
na seguradora que cobre as despesas,
pelas vítimas de agressão, desde que
tenham condições para o fazer, ou pelos
seus beneficiários. O seguro garante a
indemnização em casos de morte ou
invalidez permanente, com um montante
de 40 mil euros; incapacidade temporária
absoluta, em caso de internamento
hospitalar, com direito a subsídio diário
de 100 euros durante o máximo de 15
dias; e ainda despesas de tratamento até
6 mil euros, tal como a protecção jurídica.
Porém, se é direito do médico ter acesso
a este seguro, é também seu dever
“identificar os responsáveis das
agressões, participar as ocorrências às
autoridades policiais e entregar na AXA
Portugal cópias dos autos policiais,
juntamente com as participações de
sinistro”.

“A participação de litígio”
à seguradora deve ser
feita pela pessoa
segura, antes de
constituir advogado,
“sob pena de esta
cobertura não produzir
quaisquer efeitos”
Protecção jurídica
Os médicos vítimas de agressão por parte
de pacientes podem contar, ainda, com
apoio jurídico, igualmente abrangido
neste seguro. De todo o modo, a apólice
determina que estão assegurados,
“dentro dos limites contratualmente
estabelecidos, os custos inerentes à
reclamação da reparação dos danos
sofridos pela pessoa segura, desde que
estes sejam imputáveis a outrem e que
resultem de lesões corporais ou danos
morais”.
Porém, não são incluídos nesta cláusula
os litígios provenientes de “processos
criminais, emergentes de um crime doloso,
dirigidos contra a pessoa segura; serviço
prestado por profissionais que não se
encontrem habilitados com a licença
legalmente exigida em cada caso;
aplicação do direito de família e do direito
das sucessões; tumultos, convulsões
civis e actos de terrorismo”.
Deve ser ainda assinalado, uma vez que
é uma aspecto da maior importância, que
“a participação de litígio” à seguradora
deve ser feita pela pessoa segura, antes
de constituir advogado, “sob pena de
esta cobertura não produzir quaisquer
efeitos”.

Ainda no decurso de um litígio, de referir
que este seguro presta à pessoa segura
os seguintes serviços: “promover, após
análise do litígio, o aconselhamento
sobre a extensão dos seus direitos e a
forma de organizar a sua defesa ou de
apresentar a sua demanda; promover as
diligências necessárias à resolução extrajudicial do litígio; suportar, dentro dos
limites contratualmente estabelecidos,
os custos inerentes à defesa judicial dos
interesses da pessoa segura e à execução
da decisão obtida”.
Deste modo, estão garantidas, pela
seguradora, as despesas inerentes à
defesa judicial, podendo ser o médico a
escolher o advogado ou solicitar que
seja a companhia a nomeá-lo, mas só
depois da apresentação da particpação.
Das despesas excluem-se “as quantias
em que a pessoa segura venha a ser
condenada a título de pedido na acção e
respectivos juros, assim como as
indemnizações à parte contrária a título
de procuradoria e litigância de má-fé; as
multas, coimas, impostos ou outros
encargos de natureza fiscal, imposto de
justiça em processo-crime e todo e
qualquer encargo de natureza penal”,
entre outras.
Os beneficiários deste seguro são todos
os médicos que exerçam a profissão em
Portugal, incluídos, como é óbvio, os
que prestem serviço nas regiões
autónomas da Madeira e dos Açores.

Se precisar, contacte
a Sanoseguros
Sempre que se encontrem numa
situação que se enquadre neste seguro
de responsabilidade civil, os médicos
devem contactar imediatamente os
serviços
da
Sanoseguros,
que
funcionam na Ordem dos Médicos.
Na área da Secção Regional do Sul, a
resposta mais directa e imediata é
fornecida por João Pestana, da
Sanoseguros, que poderá prestar todos
os esclarecimentos necessários e está
contactável pelo número 218427169
ou
pelo
endereço
de
email
sanoseguroslx@sapo.pt.
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Grupo: 8 a 20 pax
Preço do programa:
150€

Preço s/ alojamento:

Suplemento individual:

100€

50€

INCLUI: -

2 noites de alojamento em quarto duplo
2 Pequenos - almoços
1 jantar típico.
2 passeios pedestres.
Acompanhamento de guia Papa Léguas.
Guia de campo e documentação.
Seguro acidentes pessoas (passeios pedestres).
Café e/ou chá.

EXCLUI -

Transporte até ao local de encontro.
Almoços volantes (Sábado e Domingo).
Extras pessoais.
Visitas a museus.

NOTAS IMPORTANTES:
 Contacte a Papa-Léguas, caso não tenha ou não se importe de
disponibilizar transporte para a actividade.
 As deslocações durante a actividade serão feitas nos automóveis dos
participantes.
 O presente itinerário pode sofrer alterações, em função das condições
meteorológicas e das reservas de estadia.
 As inscrições deverão ser feitas até 1 semana antes da data de partida.
 Receberá o itinerário na semana que antecede a data da actividade.
 NIB: 0018. 0000.3939. 484.000151

CONSULTE a PAPA-LÉGUAS
Tel.:– 21 845 26 89/90 /
papaleguas@mail.telepac.pt
www.papa-leguas.com
MIGUEL BARROS (GUIA) – 96 4147282

EQUIPAMENTO E MATERIAL RECOMENDADO
 Botas de trekking ou marcha / calçado desportivo.
 Vestuário adequado às condições climatéricas da época.
 Forro polar
 Agasalho (a noite é fria e ventosa – depende da época
do ano).
 Óculos de Sol.
 Lanterna frontal e pilhas
 Máquina fotográfica e respectivo material acessório
 Cantil. Beba sempre muita água, não espere por ficar
sequioso para o fazer. Tenha sempre presente que
necessita de estar bem hidratado, e que desta maneira
terá uma melhor recuperação da fadiga muscular.

ITINERÁRIO

PREVISTO

Dia 14 (SEXTA-FEIRA)
Chegada a Marvão.
Alojamento na Casa D.Dinis ou similar.

Como

ir

COMO IR LÁ TER?

lá

ter?

TRANSPORTE PRÓPRIO
OPÇÃO 1: 222 km (aprox.). PONTE VASCO DA GAMA (A12)
ATÉ DESVIO PARA VENDAS NOVAS/ ÉVORA (A6) –
SAÍDA DA (A6) EM ESTREMOZ – ENTRADA NA (N 18)
/ (IP 2) ATÉ PORTALEGRE – (N 246) ATÉ CASTELO
DE VIDE / MARVÃO.
OPÇÃO 2: 208 km (aprox.). (A1) Quilómetro 94 - ATÉ SAÍDA
ENTRONCAMENTO/ TORRES NOVAS –A23 até saída
para (Km 77) IP2 PORTALEGRE - IP2 até (saída

para) Alpalhão - N 246 Alpalhão, Castelo de Vide,
Marvão
TRANSPORTE PÚBLICO
OPÇÃO 1: Estação da CP a 12 km de Portalegre.
OPÇÃO 2: Estação da Rede Nacional de Autocarros Expresso.
NOTA: Os participantes podem estacionar os automóveis no parque de
estacionamento junto a residencial D. Dinis (dentro da muralha de Marvão).
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Antes do início da actividade, o guia e os participantes
decidirão quais as viaturas que os irão transportar. Caso não
seja seleccionado para transportar caminhantes na sua
viatura, deverá procurar lugar junto de um dos condutores
“seleccionados”. O percurso termina à porta da Residencial,
na Vila de Marvão, é necessário que os condutores se dirijam
até junto do Guia de modo a combinarem a recolha dos
automóveis que ficaram junto da Vila de Castelo de Vide.
DURAÇÃO – Cerca de 6 horas
DISTÂNCIA – Cerca de 16 km
NIVEL DE DIFICULDADE – Moderado (3) De 1 a 5.
Tempo – livre
Jantar num restaurante em Marvão (Hora a confirmar).
Noite de alojamento em quarto duplo com WC privativo em
Marvão.

Dia 16 (DOMINGO)
PEQUENO-ALMOÇO: 8:00
LOCAL E HORA DE ENCONTRO – 9:30 Entrada da
residencial.
NOTA:
Não voltamos à residencial. A bagagem deverá estar arrumada na viatura.

Dia 15 (SÁBADO)
PEQUENO-ALMOÇO: 8:30
LOCAL E HORA DE ENCONTRO:9:30 Entrada da
residencial ou similar.
NOTAS:
1.É necessário que os participantes já estejam abastecidos de água e comida.
2. Em relação ao almoço de Sábado e Domingo é necessário frisar que não
há supermercados nem mercearias abertas em Marvão a esta hora, pelo
que terão de obrigatoriamente levar abastecimentos de casa ou como
alternativa pedir na Residencial que lhe aprontem algo para comer.
PASSEIO PEDESTRE: “A RONDA DAS FORTALEZAS”
Partimos à descoberta de um outro Alentejo, escondido
mesmo dos olhares mais atentos. Visitaremos a anciã vila
de Castelo de Vide, que com os seus belos monumentos
nos conta histórias de outros tempos.
O entardecer leva-nos por veredas e trilhos a uma jóia,
a altaneira Vila fortificada de Marvão. Aqui a paisagem
transforma-se numa das mais soberbas panorâmicas que
os nossos sentidos podem contemplar. No final do dia, um
acolhedor local terá tudo para nos garantir um saboroso
jantar e uma noite agradável. Resta-nos, ainda, tempo –
livre para um passeio nocturno na Vila de Marvão.
O passeio pedestre de Sábado, “ A RONDA DAS
FORTALEZAS“ é Linear.
Inicia-se a um par de quilómetros da Vila de Castelo de
Vide, a deslocação até esse ponto efectuar-se-á de
automóvel.

CLIMA
Devido à sua altitude, a Serra funciona como barreira de
condensação que origina níveis de pluviosidade e graus de
humidade superiores às zonas circundantes. Assim, as
temperaturas médias anuais rondam os 13-14º C, e a
precipitação anual insere-se entre os 700-800 mm.
As noites, especialmente em Marvão são frias e ventosas,
descendo a temperatura consideravelmente com o ocaso
do Sol.
PONTOS DE INTERESSE
Património Natural - Manchas de carvalhos e castanheiros;
Rio Sever; marmitas de gigante de Galegos; escarpas
quartzíticas da Feiteirinha; florestas de carvalho-negral e
azinheira, pinhal.

PASSEIO PEDESTRE: “ROTA DO CONTRABANDO”
O dia é marcado pela travessia de vales e barrancos, de
serras e miradouros. Desceremos a encosta da Vila de
Marvão rumo à fronteira, por trilhos calcinadas pelos passos
de contrabandistas, que em tempos idos utilizavam estes
caminhos para realizarem incursões ao país vizinho. Paisagens,
ora agrestes, ora suaves enquadram rapinas que ao longe
voam em círculos...açores, águias e milhafres habitam estas
paragens desde épocas imemoriais. Visitaremos recantos de
inigualável beleza natural, teremos a oportunidade de
vislumbrar as marmitas da aldeia de Galegos, o Castro da
Crença e afloramentos rochosos de grande imponência. Ao
longo do passeio teremos ainda tempo de conhecer as gentes
da região, que quando nos encontram, estão sempre
dispostas para dois dedos de conversa. Terminamos o fimde-semana visitando o inigualável Convento de Nossa Sra.
da Estrela.
DURAÇÃO – Cerca de 6 horas
DISTANCIA – Cerca de 18 km
NIVEL DE DIFICULDADE – Moderado (2+) De 1 a 5.
O passeio pedestre de Domingo, “ROTA DO CONTRABANDO“
é Linear.
Inicia-se à porta da Residencial na Vila de Marvão e termina
na aldeia de Ramila.
Às 9 horas, trinta minutos antes da actividade se iniciar, o
guia e apenas os condutores das viaturas deslocar-se-ão de
automóvel até ao local onde irá findar o passeio pedestre.
NOTA: O itinerário pode sofrer alterações devido a factores climáticos ou a
quaisquer outros contratempos que ponham em causa a integridade física dos
participantes. Consequentemente não serão feitos reembolsos.

Património Edificado - Vila de Marvão: Castelo e Igreja
de Santa Maria (Museu Municipal), caminho da ronda; Igreja
e convento de Nossa Sra. da Estrela, cruzeiro manuelino,
calçada medieval (Marvão – Portagem). Vila de Castelo
de Vide: Castelo e burgo medieval, Ermida e miradouro
da Sra. da Penha, Igreja Matriz, Praça D. Pedro V, sinagoga,
judiaria e fontes da vila. Forte de S. Roque. Fontañera ;
Portagem: ponte Quinhentista, Torre da Alfândega (Núcleo
Judaico do Museu Municipal de Marvão).
Património etnológico: Actividades tradicionais: boleimas
de maçã da padaria de Marvão; “ arte dos trapos” de Castelo
de Vide, bonecos em madeira do Sr. Paixão (Castelo de Vide);
Exposição Etnográfica do Museu Municipal de Marvão.

