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Editorial 

O Bastonário da Ordem, Prof. Carlos Ribeiro, passa em revista os 

grandes temas deste número , com particular destaque para a 

questão dos Atestados Médicos. 

Notícias 

S ecção renovada e aumentada. Sete páginas com 

algtm1as das notícias mais relevantes do último mês . Em foco, em 

duas páginas, a iniciativa "O Impulso Alegórico". 

Actualidade 

N este número abordamos a problemática 

da automedicação, que justificou 

a realização de mn debate nas 

instalações da Ordem dos Médicos. 

Reportagem, depoimentos e opinião. 

Reportagem 

Nove páginas com tudo o que rodeou a inaugmação da Casa do 

Médico no Porto. Des taque com capa da revista e uma ampla 

reportagem fotográfica e escrita . 

Em Foco 

O s atestados médicos . Polénuca que foi levantada com declarações 

recentes elo Mulistro ela Justiça. As posições ela Ordem sobre o 

tema. 

Colégios 

Relatório ele Actividades elo Colégio ele Nefrologia e mna posição 

elo Colégio ele Ginecologia e Obstetrír.ia sohn~ "O SistP-mn ci P. 

Créditos" . 

Opinião 

"A Desgastante Passividade", por José Ezaguy Manaças. 
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P ROF. CARLOS RIBEIRO 

"A obrigatoriedade 

do segredo 

profissional dos 

médicos, posto 

exclusivamente ao 

serviço do doente, 

é um valor bem 

superior àquele que 

se procura tutelar" 

Tradição e Modernidade 
m ge o Boletim da Ordem dos Médicos com novo figmino privi

legiando os diferentes mundos que habitam em cada um de nós, 

procurando de forma atractiva conciliar num equilíbrio possível 
a tradição e a modernidade. 

Deste enJace obrigatório nos nossos percursos como profissionais 

mergulhados mm1a reflexão contínua e objectiva, sairão con

clusões., jamais definitivas mas inquietantes por manterem a 

dúvida , às vezes o único atestado de que es tamos vivos. E esta

mos bem vivos pois que ultimamente bastante nos agrediram 

por causa dos atestados. Na verdade o Ministro ela Justiça pretendeu recen

temente culpar os médicos pelo mau ftmcionamento dos trihru1ais, esque

cendo que desde sempre o valor probatório do atestado médico pode ser 

posto em causa por qualquer outro meio de prova admissível. Não necessi

tam os Juizes, ao conn·ário do que afirma o Ministro , ele mais instrmnentos 

para lidar com esta dificuldade. 
A Ordem dos Médicos defende qüe se tem de devolver ao cidadão a respon

sabilidade de declarar que sofreu runa indisposição ou foi vítima de tm1 con

n·atempo, que o impediu de estar presente algm es, satisfazendo uma convo

catória ou tm1a obrigação quer profissional quer social. 

Os Ministérios da Saúde e da Solidariedade Social têm mantido reruuões com 

a Ordem elos Méclicos tendentes a enconn·ar mecat1Ísmos para desbmocrati

zar o processo e para que se devolva à sociedade civil essa responsal)ilidade. 

Contamos que o Senhor Müusn·o da Justiça sintm1ize atitudes com os seus 

Colegas e dê assün uma in1agem coesa do nosso Governo. 

Chamamos ainda a atenção particularmente elos médicos., para o capítulo elo 
Código Penal sobre ''·Os crünes conn·a a reserva da viela privada", onde se 

regista que ''·quem, sem consentii11ento , revelar segredo alheio ele qlie tenha 

tomado conhecimento em razão elo seu estado, ofício, emprego, profissão ou 

arte é ptu1ido com pena de prisão até mn ano e multa até 240 clias" . 

Daqui se ii1fere que a obrigatriedade do segredo profissional dos médicos, 

posto exclusivamente ao serviço do doente, é run valor bem superior àquele 

que se procma tutelar, através de medidas tendentes a justificar as faltas às 

audiências de julgamento, com eventuais especificações, as mais das vezes, 

impossíveis de se tornarem públicas. 

De resto a Ordem elos Médicos obriga-se a organizar proximamente runa 

rem1ião de reflexão sobre segredo profissional de forma abrangente, parti

cularmente no que concerne às relações elos médicos com a Comru1icação 

Social. 

Termü1amos chamando a atenção para a inaugm ação da Casa do Médico no 

Potto, que ocorreu recentemente com a presença do Senhor Presidente da 

República e que foi concebida e realizada exclusivamente por médicos, com 

médicos e para médicos. 

É com respostas deste tipo que mostramos a nossa capacidade ele resistü· e 

de prosseguir. 
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Encontro da Ordem dos Médicos com 
o Partido Social Democrata 
R eaüzou-se na Sede da Ordem dos 

Médicos no dia 7 de Abril de 1997, 
wna audiência concedida ao PSD, e a 
seu pedido, pelo Conselho Nacional 

Executivo da Ordem 
dos Médicos. 

A delegação do 
PSD presidida 
pelo Prof. 
Marcelo Rebelo 

de Sousa, 
começou por 

agradecer a 
disponibilidade da Ordem dos Médicos 
para receber o partido para uma troca 
de opiniões sobre problemas da saúde 

do nosso país. O Bastonário informou 
que a vontade da Ordem dos Médicos é 
de discutir com todos os partidos as 
medidas necessárias para reformular o 
Sistema de Saúde e se possível, 
conseguir-se wna plataforma de 
princípios e acções que facilitem 1m1 

consenso nacional sobre o mesmo 
sistema garantindo a sua estabilidade 
e racionalidade. 
Foi também refen ciada a preocupação 
da Ordem dos Médicos com a 
funcionalidade dos servi ços de saúde e 
com as dificuldades de acesso dos 
cidadãos aos cuidados, bem assim 
como com as condições em que 

A SAÚDE EM NÚMEROS 

Mortalidade segundo as principais causas de morte 

DE IG \\ Ç\0 UH tU& Properçio tm ~ 
ao loial {\) 

Total 103.939 105.772 -
Doença, lnfecciooru. e Paraoitárias 1.010 1.023 1.0 

Tumore~ ~laligno, 20.007 20.166 19.1 

Diabete, ~lelütu' 3.0'?6 2.985 2.8 

Anemia, 169 135 OJ 

Doença, do Aparelho Circulatório i:3.523 H.18'? i:1.8 

PnemJJonia 3.293 3.H? 3.3 

Gripe 93 82 OJ 

Bronqtúte,. Eufi,rma e .\orna 1.089 1.08i: 1.0 

L !cera do Estômago e do Duodeno 3i:9 -+62 O.i: 

Doença> Crónica::. do Figado e Cirro~c 2.250 2.33i: 2.2 

'lefrite. ímlrome \ efrótica e \ efro::.c 1.352 1.333 1.3 

\lalfonnaçõc, Congénita::. 325 309 0.3 

Certas liecçõe, ruja origem se oitua 
290 I no prríodo perinatal 3i:':' 0.3 

Sintoma,. Sinai, e _Hecçõe, mal drfinido, 11.88? 12.5-~:6 I 11.9 

Infecção por Yính I lmnano I 

de lmunodeficiência 9i9 1.091 I 1.0 

Acidente e [frito' \ch-er'o' i.018 3.i68 1 3.3 

\.cidrnteo de Trân,ito com ,·rículo::. a motor 2.i 66 2.090 2.0 

Suicídio, 809 636 0.6 

Homicídio, 1?2 123 0.1 

Fonl c: In stituto Nacioual de Estatística (INE) 
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decorrem muitos dos actos médicos. 
A Ordem dos Médicos entende que 
seria importante a criação de wna 
estruhu·a organizacional não suj eita às 
variações da política institucional com 
vista à solução desta problemática. 
Da discussão foram identifi cados 
algw1s temas que são prioritários, 
salientando-se entre eles a melhoria 
das Carreiras Méd icas, a Lei das 
Convenções, a definição do Acto 
Médico, o Financiamento do Sistema 
Nacional de Saúde, a solução das 
Urgências, a Lei de Gestão Hospitalar, 
a Política do Medicamento, 
a implementação da Telemedicina e 
as relações ·com a União Ew-opeia 
e os PALOP's . 
Resultou o convencimento das duas 
partes que as discussões devem 
continuar com o objectivo de 
aprohmdar estas e outras matérias e 
nessa perspectiva, foi acordado que 
posteriores reuniões deveriam ser 
agendadas para discussão de textos 
realizados por peritos com 
conhecimentos específicos em cada 
mn destes pontos. 
Foi manifesto o desejo do Bastonário 
que estes encontros se estendessem a 
todos os partidos, facilitando 
uma plataforma da reforma do 
sistema e implicando assim que 
todos sejam corresponsabilizados 
nas medidas adoptadas. Pensamos 
que a saúde é w11 problema do Estado 
e des te modo deve obrigar a soluções 
consensuais envolvendo todos 

os partidos. • 

V Congresso Ibérico 
de Parasitologia 

O Laboratório de P~ras itologia da 
Universidade de Evo ra e a 

Sociedade Porh1guesa de Parasitologia 
vão organizar de 6 a 10 de Ou tubro 
próximos no Audi tório da Uni versidade 
de Évora o V Congresso Ibérico de 
Parasitologia. 
E este acontecimento rea liza-se de doi s 



em dois anos, alternadamente em 
Espanha e Portugal tendo o 
anterior sido realizado, em Julho 
de 1995, em Santiago de Compostela. 
Com uma participação na altura 
de mais de 300 congressistas, 
espera-se que em Évora este número 
seja largamente ultrapassado. • 

Medicina Nuclear 

N a Comunidade Europeia, foi 
reconhecida autonomia à 

especialidade de Medicina uclear em 
1989, tendo ficado preconizado tun 

período de formação de pelo menos 4 
anos, que englobaria obrigatoriamente 
conhecimentos teóricos e práticos não 
só em medicina interna e medicina 
nuclear propriamente dita, como 
também em ciências básicas, incluindo 
obrigatoriamente física , bioestatística, 
farmacologia, radioquímica, 
radiofarmácia, biocinética, 
radiobiologia, radioprotecção e 
avaliação de riscos, informática, 
instrwnentação e controlo de 
qualidade, nas suas várias vertentes. 
Em Portugal, o Colégio de 
Especialidade de Medicina Nuclear, 
autónomo relativamente ao ele 
Radioterapia, surgiu em 1983, com os 
primeiros títulos de Especialista 
obtidos por Consenso. Em 1ovembro 
de 1996, totalizava 34 membros 
inscritos. 

1o nosso País, o Internato 
Complementar de Medicina I uclear 
tem a duração ele 4 anos e obedece 
genericamente às normas 
anteriormente descritas e aceites na 
Comunidade Europeia. 
Existem 9 Serviços de Medicina 

uclear no Sector Público, três no 
Porto, dois em Coimbra e quatro na 
área ela Grande Lisboa. A Idoneidade 
para realização do Internato 
Complementar só existe em 5 destes 
serviços . Encontram-se, ainda , em 
funcionam ento, sete centros privados, 
três no Porto, mn em Coimbra e t:rês 
em Lisboa. 
Em Portugal, a Especialidade 

tem tido recentemente wn grande 
desenvolvimento: cerca ele 40% dos 
Serviços e Centros actualmente 
existentes foram iniciados nos ü.ltimos 

5 anos. Contudo, ainda estamos longe 
de atingir o número ele câmaras gama 
I habitante sugeridos pelas autoridades 
portuguesas e europeias. • 

XXIV Jornadas Médicas das Ilhas Atlânticas 
P elo 24° ano consecutivo, esperamos 

realizar de 13 a 18 ele Outubro 
futuro, em Tenerife (llbas Canárias) as 
XXIV Jornadas Médicas das Ilhas 
Atlânticas que congregan1 profissionais ele 
saúde elas Regiões Autónomas dos Açores, 
Madeira, Canárias e, muito possivel
mente, médicos da República de Cabo 
Verde (ainda por confirnlar). 
Os temas a tratar este ano, são: 
- Patologia Hepatobiliar; Dor; Doença de 
Alzeihmer e Tuberculose Pulmonar 
Durante a sessão de abertura das 

Jornadas, proceder-se-à à entrega dos 
diplomas elos trabalhos galm-cloaclos com 
o Prémio "Dr. António Joaquim ele Sousa 
Júnior - Dr. Agostinho Cardoso - Dr. 
Tomás Cervia Cabrera" que se destina a 
premiar os melhores trabalhos publicados 
nas Regiões Autónomas sobre 
os problemas de saúde. 
O Secretariado desta rewuão f·unciona no: 
Hospital de Ponta Delgada 
Pç. 5 ele Out1.1bro, 9500 - Ponta Delgada 
Telef: (096) 22354 
Fax (096) 23140 • 

CONSULTORIA FISCAL 

IRS/1 997 - Pagamentos Por Conta 
P ara os devidos efeitos informan10s que os médico~ que aufiram rendimento~ 
de trabalho independente (recibos verdes). dewrão efectuar obrigator·iamente 
até aos dias 20 de Julho. Outubro e Dezembro do ano corrente. atravÍ'~ de 
guias modelo -t 1, os pagamentos por conta do IR do ano de 1997. cujo~ Ya 
lores constam da nota de liquidação do IR do ano de 1995. en,iada pela 
Administração Fiscal no ano de 1996. 
Em princípio. a Admini tração Fiscal. atravé~ de ofício individual. comuni
cará novamente dmante o próximo mês de ]Lmho o' montante~ do~ respec
tivos pagamento por conta. 

Isenção do pessoal 
em missões de salvaguarda da paz 
I nformamos que os médicos militares e das forças dr ~egurauça fleam i"r ntu;, 
de IR relativan1ente à remunerações auferida~ a partir de 1 de .l aneiro d1· 
199?. no debempenho de funçõe integrada~ emmi~'Õb de carácler mili Hlr. 
efectuadas no estrangeiro, com objecth·o~ humanitário-, ou df'., !Ílmtlob ao 
estabelecimento. consolidação ou manutenção da paz. ao be rvi(,"ú dab 'a•/H•-. 
l:nidas ou de outra organizações internacionais. indrpendentenwntr ela enti
dade que suporta ab respecÚ\'ab importância~. 
Também as remunerações auferidas por médicob militare;, r da-; forç-a~ dt' 
begurança deslocados no e~trangeiro ao abrigo dr acordos dr cooperação !Í'c
nico-rnilitar celebrados pelo Estado Porhrguê~ e ao ~erviço tle~ !P . de-,J c qu r 

reconhecido o interesse nacional , estão berlto5 de IRS a partir de 1 d1• Janeiro 

dr 199? . 
O rendimentos isentos serão englobado~ com toJo~ os re~tantr-. para dett·r
minação ela taxa aplicável aos rendimentob sujeitos. 
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OBITUÁRIO 

Dr. Rui A. Dias de Sousa 
O Conselho Directivo do Colégio 
da E pecialidade de Doenças In
fecciosas na ua primeira reunião 
efectuada apó o falecimento 
súbito do Colega Dr. Rui António 
Dias de ousa. expressou o muito 
pe ar pela doloro a perda que sig
nificou a sua morte prematura. 
1 ão poderá ser olvidado o papel 
por si desempenhado em prol do 
desenvolvimento da especialidade 
de Doenças Infecciosas, dadas as 
suas altas qualidades humanas, 
profi ionais e docentes. 
Por isso mesmo o Conselho Direc
tivo do Colégio da Especialidade 
de Doenças Infecciosas presta a 
mais entida homenagem à 
memória do Dr. Rui Dias de Sousa 
e apresenta à sua família as mais 
sentidas condolências. 

Dr.J.L.Chrunprumnaud 
O Conselho Directivo do Colégio 
da Especialidade de Doenças 
lnfeccio a na sua primeira 
reunião efectuada após o faleci
mento do Colega Dr. José Luis 
Champalimaud, expres ou o 
muito pesar pelo seu desapareci
mento. Embora desde há dois 
anos afastado do convívio por 
doença grave e irreversível a 
Direcção do Colégio não pode 
e quecer o papel preponderante 
que o Dr. Jo é Luis Champali
maud desempenhou no âmbito da 
patologia tropical, mas muito par
ticularmente a sua acção empe
nhada em prol do estudo e pre
venção da IDA. a todos os níveis 
notória pelas uas elevadas quàli
dad humanas e profissionais. 
Por is o me mo, o Conselho 
Directivo do Colégio da Especiali
dade de Doenças Infecciosas pres
ta a mai sentida homenagem à 
memória do Dr. José Luís Cham
palimaud e apre;;enta a ua Es
po~a a' mais sentidas condolên
cia,. 

O ConseU1o 'acional Execu tivo 
da 0 . .\1. associa-se a esta s de
monstrações de pe ar. 

Competência em Epidemiologia 
Admissão por consenso 
A admissão por consenso à 
Competência em Epidemiologia será 
efectuada após aprovação pela comissão, 
de acordo com os seguintes pontos: 
1.todos os médicos que tenham sido 
aprovados em provas ele mestrado ou de 
doutoramento em Epidemio logia e áreas 
afins (Saúde Comunitária, Sociologia 
Médica, Medici na Preventiva, Saúde 
Pú.b üca) , desde que na dissertação 
tenham sido utilizados métodos e 
técrticas epidemiológicas com adequado 
clesenvol,r:imento; 
2.todos os que em.bora não possuindo 
aqueles graus, tenham desenvolvido 
traball1os de reconhecido valor nesta 
área, e que CWllttl a tivamente exerçrun 
as suas acthr:idades em sen r:i ços nacionais 
ou estrangeiros, cma,cterizaclos por uma 
regular actividade epidernio lógica, 
incluindo investigação e publicações . 
O período para a apresentação elas 
candidaturas à adrnissão por consenso, 
decorrerá até 31 de J u U1o de 1997. 

Admissão ordinária 
A adrnissão ordinária à Competência 
em Epidemiologia será efectuada após 
aprovação pela Contissão de acordo com 
os seguintes critérios: 
1.mestrado ou doutoramento em 
Epiderniologia e áreas afins (conforme 
11.1 ) ou 
2.a) frequência com aproveitamento de 
LLlll CLu·so de epidemiologia, com a 
dmação mínima de 300 horas, 
ministrado por institttições académicas 

ou outras, nacionais ou estrangeiras, 
com nivel ele pós graduação e cujo 
plano de estudos seja reconhecido pela 
comissão ele Competência em 
Epidemiologia da Ordem dos Médicos, e 
2.b) prática de actividade como 
epidemiologista, concretizada na 
realização de lTabaU1os ou estudos 
especiaLnente elaborado para o efeito, 
em servi ços idóneos, sob a supervisão de 
epidemiologistas, com a dLU·ação 
mínima de um ru1o. 
3.A Comissão poderá com base nos 
elementos que Lhe forem presentes, 
exigir form ação complementar. 

Serviços idóneos 
Para o efeito do disposto no ID. 2.b), 
consideramos corno idóneos os serviços 
responsáveis pelo ensino e investigação 
da Epidemiologia das cinco 
LUlÍversidades do País, da Escola 
:\!acional de Saúde Púbüca, do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical, a 
clivisão de epidemiologia da 
Direcção-Geral de Saúde, e os centros 
de epidemiologia do lnstitttto Nacional 
de Saúde. 
Compete à Comissão a avaliação regular 
das idoneidades atTi.buidas e concederá 
sempre que oportuno, a idoneidade a 
outros senr:iços, com base em critérios a 
estabelecer. 

Outras situações 
Todos os casos omissos serão objecto ele 
apreciação por parte da Comissão. • 

-----------~-~t•JQ•1ji;IQ;!3~1"1é-f-----------

A Ordem dos Médicos apenas teve con lwcinwn to pela Imprensa das decla rações sobre a situação 
clínica do Treinador António Oliveira. Após insistentes cont actos da Comun icação Social para LLma 
eventual posição da Ordem dos i\léd icos sobre esta situação clínica, esclarece-se o seguinte: 
O doente está a se r acompa1tliado por unw equipa médica especial izada c nnm Centro Hospitalar 
de reconhecida competência técnica. 
Qua lquer opinião funda mentada sobre a situação clínica do doente c part icularmente das suas 
causas só pode ser emitida pela equipa médica que neste momento o acompa nha. 
É verdade que o st:ress pode ocas iona r problemas cardíacos. :\a situação concreta em análise 
somente após LU11 rigoroso esrudo de d iagnósti co poder- se-à a ferir da sua importância. 
A Ordem dos Médicos estará atent a ao evoluir elos acont ecimentos, acreditando que os médicos 
especia listas cm Medicina Desport iva terão um comportamento ético adcqnado às exigências da 
situação. 

Lisboa, 5 de Maio de 1997 
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Pel'o Consel ho Nacional Executivo 
Prof. Doutor Carlos Hibei.ro 



XIV Cul'so de 
Pediatl'ia Ambulatól'ia 
V ai realizar-se em Coimbra, 

no Auditório da Reitoria da 

Universidade, o XN curso de Pediatria 

Ambulatória. Este curso decorrerá 

ent1=e os dias 20 e 21 de Junho de 1997. 
Desde o pr4ueiro, em 1984, o Curso de 

Pediatria Ambulatória teiJl-Se realizado 

todos os anos nos mese& de Outubro ou 

Novembro, época em que 

habitualmente há um elevado número 

de jornadas e outras reuniões médicas, 

nomeadamente no campo da Pediatria. 

Como se verificou no ano passadp, 

houve mesmo coincidência de datas. 

Por esse motivo optamos por antecipar 

as datas da sua realização, indo ao 

encontro de sugestões recebidas. 

Na escolha dos temas para o XN 
Ctu·so, tivemos mais uma vez em 

consideração o seu interesse e a sua 

utilidade para quem presta cuidados 

de saúde a crianças e jovens não 

hospitalizados e, particularmente, as 

sugestões dadas por participantes em 

cursos anteriores. 

Temos proctu·ado variru: os asstmtos 

abordados, mas por vezes justifica-se 

que algtms voltem a ser incluidos no 

programa, quer pela necessidade de 

actualização de conhec'tmentos, quer 

por que se referem a situações 

frequentes no ambulatório, que já há 

vários anos não são focadas nos nossos 

ctu·sos. Assim, este ru1o, voltru·emos a 

ouvir falru· de terapêutica 

medicamentosa, de dores abdominais e 

de entu·esse. 

O tempo reservado à exposição de cada 

tema é qe 25 minutos, reservando-se os 

20 minutos segttintes pru·a a sua 

discussão. 

Esperamos a melhor colaboração dos 

pru·t:ictpantes neste curso, rulinlando a 

discussão dos temas expostos e dando 

as sua opiniões e sugestões no inquér ito 

que lhes vai ser entregue. • 

LEGISLA ÃO 

partir do pn·-emr número. o Contencioso da rcção Regional do " ui puhlira rá, mrll 
'almente. a legblação que. de algum modo. esteja conexionada com a act-ividadP mé<Ü
ca e que possa ter intrre>>e genérico para os membros da Ordem dos .\llédicos. 
Toda,ia. entendeu-se útil publicar aqui e agora O> diploma que se julgam mais rPIP
mntes no âmbito supra referido e que foram publicado> desde Janeiro de 1997. 

Portaria 50/97, de 20.01 
_\ pro\"a os programas de formação do imen1ato complementar das especialidades e 
áreas profi»ionais médica, de anatomia patológica. cardiológica. cirurgia pediátrira. 
imw10-hcmoterapia e ortopedia. 

Decreto-Lei 29/97, de 23.01 
Regula o re.!!ime excepcional de aquisição e dispensa de medicamentos nos estabelec i
mento> e ,en·iços de saúde. 

Portaria 6/97, de 02.01 
\ pro,·a a lista de dotação médica que deve integrar as farmácias de bordo e os mode
los da, fichas de registo. 

Decreto-Lei 48/97, de 27.02 
\Itera a redacção do DL 198/95. de 29.07. que criou o cartão de identificação do 
utente do Seniço :\acional de aúde. 

Lei 7/97, de 08.03 
Alarga a rede de sen·iço> públicos para o tratan1ento e reinserção de toxicodependentes. 

Despacho 46/97, de 08.03 (D.R. 11 Série) 
Delegação de competências da .\1 inistra da aúde no Director-Geral da aúde. 

Portaria 174/97, de 10.03 
Estabelece as regras dr in,talação e func ionamento de unidades ou equipamentos de 
\"alorização ou eliminação de re,íduos perigosos hospitalares. bem como o regime de 
autorização da realização de operações de gestão de resíduo> ho>pitalares por entidades 
rcsporbá,·eb pela exploração das referidas unidades ou equipamentos. 

Portaria 177/97, de 11.03 
\ pro\"a o Regulamento dos Concursos de Habi litação ao Grau de Consultor e de 
Pro,·imento na Categoria de Chefe de Seniço da Carreira .\1édica llo:,pitalar. Re,oga 
a, Portaria, 1 H /91. de 07 .02. e 502/91. de 05.06. 

Portaria 178/97, de 11.03 
\pro,·a o modelo de mapa de resíduo> hospitalares. 

Decreto Regulamentar Regionai4/97/A, de 11.03 
\hera o D.R.R. 12/90/ .\ . de 20.03 (altera a orgânica e ge>tão ho,pitalar da região). 

Portaria 199/97, de 22.03 
.\Itera o n" 7 do programa de formação do internato complementar de anatomia 
patológica. apro,·ado pela Portaria n" 50/97. de 20.01. 

Portaria 238/97, de 04.04 
\ pro,·a o, prol!ramas de formação do internato complementar das especialidades e 
área' profissionai> médicas de cirurg-ia vascul&r. estomatologia. gastrenterologia. medi
cina nuclear e oncologia médica. 

Decreto Regulamentar 6/97, de 10.04 
\Itera o Decreto Regulamt'ntar 17/9-t . de 16.07. que regulamcnra o regime de ,;egu
rança social dos trabalhadort's independentes. 

Decre to-Le i 78/97, de 07.04 
TrarbpÕc para o ordt'namento jurídico in terno a DirectÍ\·a n• 90/383/CEE, de 20 d!' 
Junho de 1990. com as alterações introduzidas. na pane rt'>peitante aos di>po"itivo;. 
médicos implamá,·eis acti\"OS. pelas Direcri,·as n"s 93/-+2/CEE, de 14 de Junho di' 
1993. e 93/68/CEE. de 22 de Jul ho dr 1993. e estabelece a> regra' a que dt>vem obe
decer o fabrico. a comercialização e a colocação em :,erviço dos disposit i voo médicos 
implantá,·ei, actÍ\·o, para fin' de diagnóstico. de terapêutica e de investigação clínica . 
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Gabinete de Relações 
Internacionais 
I nicia-se na próxima Revista da 

Ordem dos Médicos, uma nova 

coluna àcerca do que de mais relevante 

se passa a nivel internacional e em 

particular a nível em·opeu, na 

profissão médica. 

Pretende-se que esta coluna 

informativa tenha duas vertentes 

principais : uma contemplando a 

introdução de um artigo de opinião 

sobre temas de evidente interesse para 

os médicos portugueses, a outra 

contendo informação actualizada 

acerca das reuniões em que a Ordem 

dos Médicos participa por interméd.io 

dos seus vários delegados. 

Homenagem em Coimbra 

Para uma mell1or com preensão dos 

in{uneros organismos, apresentaremos 

no próximo n{unero uma descrição das 

várias organizações internacionais para 

que os Colegas possam 

compreender mell1or não só os seus 

objectivos, mas também o tipo de 

assuntos em debate. 

Cremos que com esta nova abordagem 

estaremos a contribuir, como é nosso 

desejo, para tuna melhor informação 

sobre aquilo que de mais importante 

acontece em cada momento na E uropa 

e no Mundo em relação à profissão 

A secção da Ordem dos Médicos de 

Coimbra homenageou , no passado 

dia 1 O de Maio, três méd.icos com a 

Medallia de Mérito da Ordem. 

A cerimónia decorreu com a casa cheia, 

de médicos provenien tes de toda a 

região CentJ.·? e contou com a hom·osa 

presença da ministra da Saúde. 

Os homenageados foram o Professor 

Linhares Fmtado, da faculdade de 

Medicina de Coimbra, especialista em 

transplantes renais, o Dr. António 

Malacp.úas do Hospital de Viseu e o 

Dr. Frederico de Mom a, que apesar 

dos seus quase 90 anos, é um exemplo 

de ded.icação para toda a classe médica. 

méd.ica. • Prof. Linharcs Furtado Dr. António Mnlnquins Dr. Frederico de Moura 

Tribunal de Contas 
O financiamento do Serviço Naciona l de Saúde deve ser 
repensado, de acordo com lUTia recomendação prove
niente do Triblmal de Contas. Esta é a principal recomen
dação do Tribw1al de Contas, resul tante da 1" fase da 
aud ito ria rea li zada à situação do S 1S entre 1994 e 1996. 
O TC recomenda também uma intensificação do acom 
panhamento e controlo orçamenta l das instituições ofici
a is de saúde financiadas pelo SNS. 
Segundo o Tribunal , quaisquer medidas de carácter 
cxtraocJjná rio que visem sanear pass ivos das instituições 
de saúde com vista a equilib rar a situação financeira do 
SNS, apenas surtirão efeito se forem acompanhadas de 
medidas de correção estrutura l do SNS. 
Em relação à situação financcirll do SNS, as conclusões 
apontam para um desequ iübrio estrutural. 1o final de 
1996 o défice do SNS foi de 136 mil hões de contos e a 
dívida acumulada aumentou pa ra 145 milhões. 

ORDEM DOS MÉDICOS ~ A Bill L/MAIO DE 1997 

Foi uma cerimónia tocante para todos 

os que tiveram presen te. Depois das 

palavras de incentivo do Bastonário da 

Ordem, seguiu-se a apresentação dos 

homenageados por parte do Presidente 

da Secção Regional do CentTo, 

Dr. Alberto Queirós. Seguidamente 

os homenageados fizeram pequenas 

alo cu ções. 

A ministra da Sat1de exaltou o papel 

dos méd.icos e reforçou a importância 

do Conselho Disciplinar da Ordem do 

qual fazem parte o Dr. Frederico de 

Moura e o Dr. António Malaquias. • 



"Santa Inês" de João de Ruão . . . 

O Impulso Alegórico em Coimbra 
D 

econ eu em Coimbra, no dia 18 
de Abril, na magnífica Igreja de 
São João de Almedina, anexa ao 

Museu Nacional de Machado de 
Castro, a segunda sessão dos Encontros 
"O Impulso Alegórico" . A audiência 
encheu por completo a sala, 
contando-se entre as individualidades o 
Governador Civil de Coimbra , outros 
membros elo Governo, dii"igentes da 
Ordem, alguns artistas e muitos 
médicos. O tema foi a bela escultura 
em calcário policromado denominada 
"Santa Inês", da autori a de João de 
Ruão, o escultor normando mais 
importante do século XVI tanto em 
Coimbra como em Portuga l, na opinião 
ela Dr" Maria José Sampaio, din~ctora 

do Museu . 
O Prof. Carlos Ribeiro fez uma breve 
introdução e ctunprinlentos de 
boas-vindas. Seguiu-se o Dr. Valent:e 
Alves, autor e coordenador elo projecto, 
que começou por definir, muito 
brevemente, o conceito global de 
cttltm·a, e particttlai"mente no campo 
de medicina, o que é que ela 
representa, defendendo que se trata de 
um valor intrinsecariiente ligado ao 
acto médico, porque lhe dá o sentido 
humano de que carece, transformando 
o saber, coisa técnica , em sabedoria, 
coisa humana. De seguida apresentou 

Mesa ~1ue presidiu uo encontro de Coimbru 

os oradores convidados: Dr". Maria 
José Sampaio, directora do Museu; 
Dr". Isabel Carlos, crítico de arte e 
comissária de exposições; Prof. 
Con~tantino Sakellar ides, nosso colega . 
A Dr". Maria José Sampaio iniciou a 
sessão de traba lhos fazendo w11a 
notável incm são através da história 
pessoal de João de Ruão e da peça 
escolhida. Ao situá-los num espaço e 
num tempo precisos, cl arificou o 
sentido e a natm·eza da in1agem ele 
uma márt:ir, dentro e fora da época. 
A Dr". Isabel Carlos tanlhém 
contextualizou a obra, mas 
interrogou-se sobre se se trata, de 
facto, de um modelo de inocência. 
Realçou aspectos importantes no 
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modelo de 
representação de 
João ele Ruão, 
baseado na 
mttlher-mullier, 
e portanto longe 
de qualquer 
idealização 
clássica, antes de 
passar a descrever 
a atribulada 
história da mártir 
Santa Inês . 
Termina com 
mna "iconologia 

selvagem" (nas suas próprias palavras) 
que estabelece um smpreendente 
pai"alelismo entre a Santa Inês de Ruão 
e tuna pintlll·a recente de Paula Rego, 
sublinhando que "a intensidade da 
obra de Paula Rego aproxin1a-se bem 
mais da crueldade da vida de Inês" . 
Finalmente o Prof. Sakellarides pega 
no nome m ês - "simplesmente Inês" -; 
deixa -se seduzir pela beleza da 
escultura; desce ao crip topórtico - as 
"ra.ízes" do muse "entre o céu e o 
rio" -; e, estabelece acordes visuais e 
poéticos com a extraordinária obra de 
um dos mais importantes escultores do 
século~'{ - Brancusi -, reflectindo 
sobre a poss ibilidade de, a inda hoje, se 
poder refazer a inocência. 
Seguiu-se um debate. moderado pelo 
Dr. Valente Alves, que envolveu os 
prelectores e alguns dos médicos 
presen tes na assistência. A Prof' 
ldalina Conde, socióloga , consttltora do 
Obsevatório das Actividades Culturais 
do Ministério da Culhu·a, teceu 
comentários a propósito. 
A próxima sessão do ''·Impulso 
Alegórico"'' será no Porto, no audi tório 
da Ordem dos Médicos . dia 13 de 
húlho às 18.30, em torno do óleo sobre 
madeira do sé. XJ X, "Senhora Vestida 
de Preto" da autoria de Henrique 

Pousão . • 



O Impulso Alegórico no Porto 

A "Senhora de Preto" 
de Henrique Pousão 
F azer clínica é permanecer no 

"palco" . Comunicar, mais que o 
desetrtpenho técnico, corrói a 

resistência física e anímica. 
A clúüca, particularmente quando 
exercida na m·gência, leva à exaustão 
do médico, que nas 24 horas 
"representa" sem passar pelo camarim. 
Pede-se-lhe que associe à postm a ética 

HENRIQUE I'OUSÃO, Senllora Ves lldá tle /'relo. 
Óleo sObre rlmdcira, 28,5 x 18,5 cm. 1982. 
Colcc\:Üo do Museu Nucionu l Som·cs dos Reis, Porto. 

comportamental irrepreensíveltml 
desempenho técnico perfeito, 
sublimação só atingida por aqueles 
que não chegam à exaustão. 
Coino médico aceitamos como 
Aristóteles que a "Ética é o prefácio 
da Política··' , e que deve condicional' 
os nossos actos, obrigando a 
interrogarmo-nos sobte as condições 
de viver em comum, cultivando 
a consciência social como um valor a 
preservai· e a defender e evitando que a 
"praxis" política se sobreponha à ética. 
Sabem hoje os médicos evitar serem 
idolatrados, mas reclamam o direito de 
agii" sobre os seus destinos, definindo 
até onde as nossas capacidades 
permitem optimizar os actos que 
praticamos, aceitando uma phiialidade 
de valores só acessíveis a cidadãos 
exemplares . 
Os artistas são provavehnente os 
nossos semelhantes que melhor 
compreenderão as virtudes dos clú1icos, 
que lutam até à exaustão, com recw·so 
a ach·enalina suplementar. 
Eles, como nós, também experin1entam 
o segimclo fôlego, chave de tantos 
êxitos mas justificação de muitos 
fracassos. 

Pro/ Carlos Ribeiro 

O Impulso Alegórico 

Retratos, paisagens, naturezas mortas 
DIRECÇÃO E COOHDENAÇÀO DE M. V ALENTE ALVES 

Auditório da Ordem dos Médicos, R. Delfim Maia, 405, Porto 
Dia 13 de Junho de 1997 às 18.30 horas 

PATHOCÍNIO: f"'@D.<!ild APOIO: MIC 
.......... c-.. 
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<\ terceira sessão do Impulso Alegórico terá 
três oradores: ~Iónica Baldaque, Pinto de 
Almeida e Cario Ribeiro, Segue-se uma apre
sentação das respectims inten·enções. 

~16\lCA BALDAQLI* 

A Senhora de Preto 
O Paraíso não tem côr. 
A côr revela-se quando o Homem dei~a o Paraíso, 
para ser lim. 
A noite e o dia, com as uas gradações de luz e de 
sombra, o quente e o frio. são o primeiro embate 
da côr. 
À luz do sol. o amarelo. o Homem alia a e perança 
de um bem: a noite. o negro. o Homem idenúfi
ca-se com aquilo que não ,-ê. mas pres:.ente. como 
perigo. 
Depois. vem o conhecer da côr do seu sangue. o 
vermelho do sacrifício. que é a 1ida em ofereci
mento constante. 
Depois, vem a côr das Estações do Ano ... 
E assim se vão organizando o símbolo,. 
• Pinwra e Consef\·adora de ~luseu. Directora do ~lu,eu 

Nacional Soarts dos Rei>. 

BER'\ARDO Pl.\TO DE AL\IEIDA* 

Henrique Pousão 
as suas breves 1ida e carreira. Henrique Pousão 

foi como um cometa que iluminou o ob uro céu 
da arte porturu a com uma luz muito intensa e 
brilhante que não encontraria condigno sucessor 
até que Arnadeo de uza-Cardoso voltou a trazer 
para a nossa pintura um sentido arrojado da côr. 
da luz. do e paço e das formao. 
Realizando num curto espaço de tempo uma obra 
fulgurante. Pousão logrou tomar-se, ne>se breve 
lapso. urna referência inquestionável que no seu 
próprio tempo começou a ganhar o reconhecimen
to que a história veio posteriormente sancionar. 
colocando-o merecidamente no plano dos protago
nistas da arte portu,auesa da segunda metade do 
século XIX. 
• Historiador da Arte. Professor da l'niversidade do ~linho. 

CARLo RmEmot 
Adolescente vestida de preto 
Jovem graciosa pintada com paixão, dr olhar 
oblíquo e profundo, que defme sentimentos pouco 
rectilíneos, não ob tante urnidos. 
Adolescente vestida de preto, negro não de luto 
recente, mas de um misto de elegância e de am
teridade, fruto da preocupação na procura de 
notoriedade nos salões. Jogo pel]lassando a Imo.
feras pouco claras. mas que ao pretender ocultar, 
se faz sobressair a verdade. 
Comunicar é muitas vezes ocultar o que e pre
tende que seja descoberto, da infel icidades do 
pas ado. 
• Prol ,or Catedrático da Faculdade dr llcdirina dr li<boa. 

Bllllonário da Ordem dos Médiros. 



Automedicação ... 
I. 't ? ... que tmt es. 

A necessidade de uma urgente definição de uma nova lista de medicamentos 
não sujeitos a receita médica, é a principal conclusão do painel debate reali
zado pela Ordem dos Médicos. 

o passado dia 16 de Abril a Ordem dos 

Médicos promoveu tun debate na· sua 

sede onde o problema da automedicação 

foi discutido em diversos paineis. 

O impacto na Saúde Pública dos Me

dicamentos de Venda Livre, as Con

dições para a Concessão do Estatuto 

de Medicamento Livre e, por fim, a 

Informação , Publicidade, e Dispen-

sa/Venda dos Medicamentos de Venda Livre, foram 

os três temas que deram o mote para a discussão de 

um problema que, como refere o Prof. Carlos Ribeiro , 

" faz parte das preocupações dos médicos" . 

Emopéem1e eles Spécialistes Phannaceutiques Granel 

Public), chegou a um consenso sobre este assunto. O con

ceito de automedicação foi, assim, associado "à utilização 

de medicamentos pela iniciativa e responsabilidade do 

doente, com a possibilidade de assistência ou de conselhos 

da parte dos farmacêuticos ou de outros profissionais de 

saúde" . Segundo o cloctunento fimil "a automedicação só 

oferece a possibilidade ele ajudar a prevenir e ele 1mtar sin

tomas e doenças ligeiras que não requeiram consulta médi

ca. O direito ele estabeler um diagnóstico é estrictamente 

reservado aos médicos" . 

O acordo obtido na definição ele automeclicação é um 

compromisso cujas fronteiras continuam mal estabele-

A questão da automeclicação não 

tem um âmbito meramente nacio

nal. Diversas organizações da Co

munidade Emopeia têm também 

debatido este tema. Um importante 

Simpósio realizado em 27 de 

Fevereiro deste ano em Bruxelas, 

pa1Tocinado pela Comissão Eu

ropeia, que contou com a presença 

de representantes de organizações 

médicas (CP - Comité Permanent 

des Médecins Emopéens; UEMO, 

Union Emopéenne des Médecins 

Spécialistes) , farmacêuticas (GPUE, 

Groupement Phannaceutique de 

I' nion Emopéem1e) e industriais 

farmacêuticos (AESGP, Association Prof. Cnrlos Ribeiro; Sccrcl{ario de Estudo dn Sni'•dc, Dr. Arcos dos Reis; Ur. António Meire les c Dr. José Luis Biscuiu 
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Antônio Cnvuco, Presidente dn Apifurmn; Suru Vnlchtc da bECO; ProL Frederico Tcixcirn; Dru. Pcrpétuu Rochn c Prof. 
8utell\1urqucs 

estabelecer um período máxi

mo de três a sete dias para a 

automedicação, os subscrito

res do documento reconhe

cem a benignidade dos sinto

mas que se pretendem me

dicamentai·. A automedicação 

não exclui o médico, apenas 

adia a sua participação nos 

cuidados de saúde. Existirão 

sempre doentes automedica

dos cronicamente, em parte, 

por solicitação . da publici

da~e enganosa. Para estes o 

médico deve observai' uma 

particular atenção na sua 

prática clínica, quer na pes-

quisa de interacções medica

cicias, devido, em parte, à dificuldade em reconhecer ao 

doente a capacidade de auto-avaliar correctamente os 

seus sintomas e de utilizar o medicamento mais ade

quado à situação. Para obviar a estas dificuldades, o 

documento recomenda que "deve ser dada ao utilizador 

informação suficiente e relevante a fim de assegmar o 

máximo benefício terapêutico e a maior segmança na 

sua utilização". Esta tarefa não é fácil. Transformar wn 

doente em médico para que ele se possa automedicar 

com toda a segmança é uma ilusão. Por outro lado, ao 

mentosas com os médicamen

tos suj eitos a pi·escrição, quer 

na interpretação de eventuais 

reacções adversas da autome

dicação na avaliação dum 

diagnóstico diferencial. Os 

médicos, ao reconhecerem a 

automedicação como uma 

realidade, necessitam de 

compreender este fenómeno 

civilizacional, com p1'ofundas 

raízes económicas, de modo a 

que o tomem também erri 

consideração na avaliação 

clínica do doente. 

Se t emos que aderir à 

Aldeia Global em que o 

Mundo está transformado , 

devemos fazê- lo t omando 

as precauções adequadas . Neste debate promovido 

pela Ordem dos Médicos foi sublinhado que existem 

Medicamentos de Venda Livre que constituem um 

risco para a Saúde Pública. H á um ano, num outro 

Simpósio sobre a Política do Medicamento , também 

promovido nas instalações da Ordem dos Médicos, 

as conclusões r eferiam a existência no mercado de 

Medicamentos de Venda Livre obsoletos e peri 

gosos. Passados três meses sobre este alerta, o 

Minist ério da Saúde fez publicar outra list a , 
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excluindo muitos m edicamentos, mas mantendo 

imcompreensivelmente muitos outros. Como é pos

sível fazerem parte da lista de m edicament os não 

sujeitos a receita médica , publicada em Diário da 

República , m edicam entos contendo hidrocortisona 

par~ uso sistémico ou par a aplicaçã o tópica ocular, 

um derivado da fenilbutazpna, ou um cmn arsénio? 

Apesar da Ordem dos Médicos já ter aler tado o 

Ministério da Saúde p ar a o risco que ta l sit uação 

representa para a Saúde Púplica , n a da se alterou . 

Que razões ou inter esses podem justificar esta inér

cia? 

Lista de Medicamentos Actualizada 
PROF. JORGE POLÓNIA 

Presidente do Colégio de Farmacologia Clínica 

A OPINIÃO QUE VOU TRAl'ISMITm é pes
soal e não vincula o Colégio de F ruma
cologia Clínica a que tenho a homa de 
presidir. 
A realidade crescente elo fenómeno da 
automedicação pru·a além das suas com
ponentes de saúde pímlica, tem hoje 
importantes implicações culturais, 
económicas e políticas. A existência de 
uma lista oficial de medicamentos de 
venda livre (LMVL) encerra uma pre
tenção do Estado de tentai· restringir a 
ancestral prática da automedicação 
(tendo como princípio stmjacente o de o 
consumidor de medicrunentos poder 
gerir prute da mientação da sua terapêutica) a um rol de 
princípios activos que o Estado assegura serem (de acordo 
com a legislação, DL 209/94) "isentos de Iiscos quru1do 
usados pru·a o fim a que se destinaiTI". Neste exercício 
patemal, o Estado exigiu dos técnicos elo medicamento a 
elaboração ele uma LMVL "isentos de riscos" e ao reclaiTiru· 
pru·a si a responsabilidade da garantia da segma:t1ça dos 
pii:ncípios activos constantes da Lista stilive1teu a pmdên
cia stilijacente ao aforisma populru· de que "o meclicamen
to que faz bem a uma coisa faz mal a outra". Assim sob a 
capa de uma decisão "pretensaiTiente técnica" pretende-se 
resplver um problema de raízes muito mais vastas. 
Os avanços ela Frum acologia Clínica, sobretudo da fa:tma
covigilância, viera:tn rnostrm que não há medicamentos 
sem 1iscos e que toda a prescrição terapêutica exige um 
juizo de custo-benefício projectado num diagnóstico, num 
prognóstico e sobretudo num ser humru1o doente pru·a o 
qual o médico constittú o profissional melhor habilitado. 
Na actt1al LMVL pondera:tn clru·aiTiente os discutíveis 
critéiios do baixo preço e de longevidade dos prpdutos 
inchúdos. Pru·a além disso, alguns dos produtos incluídos 
(p. ex. salicilados) poderão associru·-se a Iiscos elevados se 
utilizados em dete1minaclos doentes. Em outros casos 
incluem-se prepru·ados com substâncias com reconhecido 

potencial tóxico elevado (p. ex. clumilio) 
f:! ainda noutros figma:tn associações de 
racionalidade terapêutica indefensável 
(colúios com corticpsteróides, associa
ções de salicilados e corticosteróicles pru·a 
alívio sintomático ela dor e febre ele 
doenças ele origem vúica). 
Por estes e outros exemplos, mesmo os 
defensores ela existência de uma LMVL 
terão ele assumir a necessidade urgente 
ela sua revisão. No entanto a existência 
de medicamentos de venda livre corres
ponde, no meu ponto ele vista, a uma 
clru·a concessão (não e::\.'plícita) dos 
princípios científicos (sobretudo da 

segurança elos produtos incluídos) a aspectos ele outra 
índole sobretudo económicos e políticos. Assin1, tenho 
dúvidas de que qualquer LMVL por maior que seja a 
competência dos técnicos que a elaborem, possa eximir-se 
a induir substâncias com Iiscos mesmo quando usadas 
pru·a os fins a que se destinaiTI. 
Reconhecidos que são, quer o fenómeno crescente da 
a11tomedicação quer a dificuldade ele definir (como exige 
a Lei) a fronteira entre medicaiTientos com e sem risco, 
há que assumir clru·aiTiente que qualCf11er LMVL terá ele 
resultai· do equilibiio possível de ciité1ios técnicos e de 
imperativos políticos, económicos e de realidades concre
tas de cada País. 
Perante a realidade ela automedicação e a bem ela saúde 
pública há que assumir os 1iscos que esta prática envolve 
e o princípio ele que o próp1io consumidor é ta:tnbém co
responsável pelos riscos inerentes à opção pela automedi
cação. Há que investir na informação do doente sobre os 
riscos (e não somente sobre os benefícios) elos medica
mentos, com folhetos infmmativos adequados à cultura 
média ela população e, sopretuclo, incitando o doente a 
fazer-se aconselhru· sempre que possível jtmto do seu 
Médico de Fanúlia ou, perru1te essa impossibilidade, junto 
ele outros agentes de saúde (F rumacêuticos e Enfermeiros). 
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Assisténciu no Puinc l Ochnlc sobre Automcdica~:ào 

O Secretário de Estado da Saúde, presente no encerra

mento deste debate na Ordem dos Médicos, afirmou que 

"estamos perante uma realidade que temos de enfrentar, 

e os diversos sectores e as correspondentes posições que 

tem de ver com este problema tem efectivamente de 

caminhar no sentido de se entenderem e de chegarem 

aquilo a que corresponde uma prática comwn". O 

Ministério da Saúde parece assim reconhecer a existência 

de posições divergentes de sectores interessados na 

automedicação. Se todos estes sectores têm em conside

ração o primórdio da Saúde Pública, acreditamos que as 

divergências serão facihnente ultrapassáveis. Entretanto, 

o debate, em que estiveram presentes médicos, farma

cêuticos e associações de consumidores (DECO), con

cluiu que, tendo em consideração razões de Saúde 

Pública, era necessário a m gente revisão da actual lista 

de Medicamentos de Venda Livre. • 

Folhetos Informativos devem 
ser reformulados 

DRA. SARA V ALENTE 
DECO 

A DECO TEM EM RELAÇÃO As 
questões da automedicação estas 
preocupações. Por um lado a infor
mação e publicidade dos medica
m entos de venda livre em Portugal 
suscitam algumas e as maiores 
apreensões no sentido que é urgente 
que os folhetos informativos dos 
medicamentos de venda livre sejam 
rápidamente reformulados a fim 
que a automedicação seja exercida 
de um modo responsável, por outro 
lado é necessário que a publici
dade. dos medicamentos de venda 
livr e tenham em consideração a legislação actual. 
O rigor na aplicação da Lei deve ser realizado à pri
ori para precaver situações que ponham em risco a 
saúde pública. É necessário também que o conselho 
nacional de púhlicidade de medican1entos orgão con
sultivo e de estudo no domínio ela actividade públic
itária relativa a medican1entos para uso humano, que 
se encontTa regulamentado desde Abril de 96, venha 
finalm ente entrar em funcionamento. 
Em segundo a actual lista dos medicamentos tem 

múltiplas incorrecções que põem em 
risco a saúde pública. É necessário 
reformular a lista elos medicamentos 
suj eitos a receita médica. A pas
sagem dos medicamentos de receita 
médica a venda livre não eleve obri
gatóriamente arrastar à descompar
ticipação e ao consequente aumento 
do seu custo para o consumidor. 
O Estado deverá criar condições 
para o medicamento de venda livTe, 
em determinadas condições em que 
também seja comparticipado quan
do prescrito pelo médico. 

Por outro lado, em nome da 1:rru1sparência, os preços 
dos medicamento de venda livre devem ser afixados 
tal como é exgido noutros establecimentos que com
ercializam outros bens de consumo. 
E por último sendo o mercado do medicamento de 
venda livre um mercado com caracterist:icas concor
rênciais em que a publicidade é dirigida directamente 
ao consumidor, o mercado destes meclicamentos de
veria ser aberto para fora elas farmácias no sentido de 
resultru· wna consequente redução de preços. 
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Os alertas estão lançados 
PROF. Luz RODRIGUES 

Professor de Fa rmacologia da Facul dade de Medicina de Li sboa 

questão actual não é a 

automedicação, que é 

ancestral. Neste mo

mento, o desafio é a 

automedicamentação. 

É importante que se 

tente compreender o 

seu aparecimento e os 

interesses em jogo na 

COMENTÁRIO Para além disso, compete ainda aos 

médicos como responsáveis pela 

Saúde Pública, alertar as autoridades 

sanitárias para os abusos e exageros 

que estão associados à utilização dos 

Medicamentos de Venda Livre. A 

inexistência duma informação ade

quada dirigida ao doente (veja-se a 

linguagem h ermética dos folhetos 

informativos contidos nas embala

gens ele muitos desses medicrunentos 

ou as indicações terapêuticas só 

automedicamentação. Entre os acto

res que apresentam vantagens na sua 

implementação contam-se a indús

tria farmacêutica, as farmácias e o 

Estado. Para os dois primeiros as benesses são direc

tas e, portanto, evidentes. Para o Estado, há a espe

rança de reduzir os gastos na comparticipação de me

dicamentos. Mas até ao momento, em Portugal, ainda 

ninguém fez contas. Apesar da realidade ser diferente, 

no Reino Unido, uma recente avaliação do impacto 

económico dos medicamentos de Venda Livre na 

redução dos custos com os medicamentos compartici

pados não mostrou qualquer benefício para o Estado . 

Por sua vez, os doentes adquirem o 

estatuto de consumidores . Ganham 

protagonismo porque passam a ter 

capacidade de opção, mas as limita

ções de conhecimento aumentam-lhes 

o risco de erro de diagnóstico e de uti

lização inadequada dos medicamen

tos. Poupam na consulta médica P- no 

tempo de espera, mas pagam os medi

camentos mais caros. 

acessíveis aos médicos) e a publici

dade enganosa e não controlada são sinérgicas para a 

criação do actual clima de irresponsabilidade da 

automedicamentação. A situação parece-nos preocu

pante. Não são só os médicos a chamru· a atenção para 

o consumismo desenfreado dos meclicrunentos. Alguns 

farmacêuticos que estão nas fru-mácias tal'l1bém estão 

preocupados. Os alertas estão lançados. Agora compete 

às autoridades sanitárias assumir as suas competências 

zelando pela Saúde Pública. • 

Frente a esta realidade, os médicos 

têm que ter presente que m uito 

provavelmente qualquer doente que 

lhe entrar no consultório já tomou um 

medicamento milagroso publicitado 

na TV ou na rádio , devendo, portan

to., considerar essa possibilidade na 

sua avaliação clínica. O debule decorreu de fo rma \'h'n 
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"Não há por definição 
medicamentos seguros" 

DR. AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA 
Director do Serviço de Medicina do Hospital dos Capuchos 

" TENHO UMA VISÃO PESSOAL do 

problema da a11tomedicação. Penso 

que não devem existir medicamentos 

de venda livre. Existem duas varian

tes: uma é o meclic;unento a outra é o 

doente que vai tomar esse medica

mento, que é o conswnidor ou o 

utente como às vezes se diz. 

Em relação ao medicamento, não 

h á nenhum medicamento, que seja 

inteiramente seguro. Há os mais 

seguros, outros menos seguros. É 
p erfeitamente arbitrário estar a 

traçar uma linha divisória separando os ma1s 

seguros qu e poderiam ser dispensados na farmácia 

sem prescrição médica e os menos seguros que 

obrigariam a prescrição médica . Esta linha 

divisória é inteiramente arbitrária. De país para 

país o posicionamento dessa linha é diferente, isto 

é pode-se comprar na farmácia um determinado 

medicamento num determinado país e no país ao 

lado a dispensa desse medicamento obriga a pre

scrição médica . Realmente o q!le interessa frisar é 

que não h á por definição medicamentos seguros. 

Por outro lado a vulnerabilidade dos individuas ou 

dos doentes aos medicamentos e às acções adversas 

dos medicamentos é também muito variável. 

Em ftm ção de muitos factores, como da sua estrutu

ra física , psíquica, das doenças que já teve, das medi

cações que esteja a fazer, dos se)ls hábitos, se furna ou 

se não ftuna , se bebe ou se não bebe, etc. , existem 

como se vê wn certo número de variáveis neste com

primento do binómio doente/medicamento que só o 

médico é que o pode conhecer. 

Quanto ao medicamento, os farmacêuticos podem 

ORDEM DOS MÉDICOS 

conhecê-lo muito bem, mas ao 

doente só o médico é que o pode 

realmente conhecer nas suas diver

sas caracteristicas e o que o torna 

mais ou menos vulnerável às acções 

adversas dos medicamentos. 

Isto já não tem a ver com a q11estão 

do diagnóstico, o diagnóstico é uma 

ftmção do médico. Não há hipótese 

de haver um auto-diagnóstico por 

parte do doente. Nestas condições, o 

processo da autorq.edicação ou 

venda livre de medicamentos está 

directamente ligado a factores de ordem económica 

ou de ordem politica. 

E também ao interesse comercial da indústria, que 

pode em relação a estes medicamentos fazer publici

dade livremente, publicidade que nem sempre é cor

recta. Esse facto reforça a necessidade de intervenção 

do médico no processo. O que se deve estudar são os 

moldes em que essa intervenção deverá ocorrer. 

Para já, penso que cada doente potencial deveria 

anualmente ter wnq consulta com o médico assistente 

de que resultaria uma prescrição global temporaliza

da abrangendo um certo número de medicamentos 

que seria provável o doente utilizar dw·ante wn certo 

tempo em função de queixas episódicas que o doente 

eventualmente tenha. 

O prof. Carlos Ribeiro muito oportunamente até 

falou numa espécie de check-up em relação a este 

aspecto da doença que seria previsivel e aconselhável 

durante o !lnO em que esta prescrição global fosse 

válida. 

Esta é a meu ver, wna questão de principio, uma 

questão essencial que a Ordem devia defender" . 
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Os Genéricos, 
' Prescrição Médica, Etica e Lei 

FERNANDO MARTINS DO VALE 
Professor de Farmacologia da Faculdade Medicina Lisboa 

s m edicamentos são 

constituídos por mn 

princípio activo (o 
fármaco) , e por 

uma série de outras 

substâncias, como o 

excipiente e estabi

lizantes, que podem 

influir na conser

vação ou na absorção do princípio 

activo. Deste modo, a eficácia elos 

medicamentos também depende 

destes factores. Os medicamentos 

genéricos, têm o mesmo princípio activo que os medica

mentos ele marca, mas a restante composição qualitati

va e quantitativa pode ser diferente. 

Recentemente o assunto elos genéricos tem sido alvo ele 

debates públicos e da imprensa escrita. Pensamos que 
a introdução dos genéricos é benéfica para a 
Saúde Pública, mas o princípio defendido por algu

mas pessoas ligadas à Associação 1acional de 

Farmácias, de que ao farmacêutico deveria ser faculta

do o direito de alterar a receita do méclico, substituin

do os medicamentos de marca por genéricos "similares" 

já nos parece inaceitável. 

Sobre este asstmto, achamos oportuno tecer alguns 

comentários críticos ele ordem ética, legal e técnica. 

1- Por lei, os médicos não podem ter farmácias nem 

sequer em regime de sociedade, sendo tal disposição 

legislativa perfeitamente compreensível por razões éti

cas. As normas éticas e as leis têm um substracto lógi

co. Quem receita, por motivos óbvios, não pode ser 

paTte interessada na venda dos medicamentos. Pela 

mesma ordem de ideias, é tradicionalmente vedado ao 

farmacêutico o d:il:eito de alterar a receita do mécbco. 

Estranhamente, os representantes da 

Associação acional de Farmácias, 

defendem a legit:llnidade do farma

cêutico substituir o medicamento de 

marca receitado pelo médico, por um 

genérico com o mesmo princípio acti

vo, já que segundo eles apenas este 

tem interesse para a actividade elos 

medicamentos. 

Parece-nos eticamente inaceitável 
que o farmacêutico, sendo eventual

mente pmte interessada na venda ele 

medicmnentos, possa ter algum poder 

decisório (decorrente ela alteração pretendida da receita 

do médico) sobre a sua escolha. 

Se o principal motivo pelo qual se defende a introdução 

elos genéricos, resulta ela economia que representmn 

para o Estado e para o doente, pensamos que mesmo 

no caso ele o médico prescrever os fármacos pela sua 

designação internacional, não eleve ser facultado ao 

farmacêutico o direito de escolha do genérico , mas ou

trossim , el eve ser exigido por lei, que o farmacêutico dê 

ao doente o genérico mais barato elo mercado, a fim de 

se evitar a opção pelo que dá maior margem de comer

cialização , o que pode representar desvantagem 

económica pm·a o doente e para o Estado. 

2- A postma dos representantes da Associação Nacional 

ele Fmmácias , pm·a além ele eticmnente incorrecta é tec
nicamente errada, já que os processos ele fabricação 

dos medicamentos (compactação dos comprimidos, 

esterilização elas mnpolas injectáveis), bem como as ou

tras substâncias como os estabilizantes e solubilizantes 

que entram na sua composição, podem ser de extrema 

importância na acção clínica elos medicamentos. 

Vejamos apenas alguns exemplos que ilustram a impor-
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tân cia dos excipientes e da 

manipulação galénica · dos 

medicamentos: 

a) Os digitálicos sao fármacos 

extremmnente activos mas com 

estreita margem de manobra 

terapêutica, querendo isto signi

ficm· que a dose terapêutica está 

muito próxima da tóxica. Deste 

modo o ajuste posológico e a 

variabilidade na absorção é cru-
' cial. A absorção da digoxina 

após administração oral é variá

vel, e a fracção ela dose que é 

absorvida (biodisponível) está 

relacionada com a dispersão do 

fármaco e depende muito elos 

excipientes , variando consoante 

o medicamento. As oscilações na 

biodisponibilidade dos compri

midos de digoxina consoante o 

fabricante é um problema reconhecido como clinica

mente relevante, já que nalgw1s prepm·ados a biodispo

nibiliclade é de 40% e noutros pode alcançar os 75% 

( Goodman anel Gilman 's Phmmacological Basis of The

rapeutics, 1990, pág. 828). No caso do fm·macêutico 

substituir wna digoxina de marca por wna genérica, de 

quem será a responsabilidade de wna eventual intoxi

cação digitálica (por o "similar" ter maior biodisponi

bilidade) ou de descompensação da insuficiência car

díaca (por menor absorção do "similm·" )? 

b) Os morfinomiméticos são usados por via peridmal e 

entratecal na analgesia pós-operatória ou em situações de 

dor crónica, em que o próprio doente pode auto-adminis

trm· o opióide através de um cateter. Porém, certos con

servantes existentes em alguns preparados são nemotóxi

cos. De quem será a responsabilidade de uma lesão neu

rotóxica, se o fm·macêutico substituir a receita de wn 

morfu1omimético sem conservantes por um com essas 

substancias? 

3- Dado que as reacções tóxicas dos medicamentos 

podem resultm· da toxicidade elos aditivos ou ele altera

ções da bioclisponibilidade por modificação dos exci

pientes, os quais podem ser diferentes nos genéricos, a 

farmacovigilância fica seriamente comprometida: 

o médico pode notificm· uma reacção adversa do 

medicamento que receitou e supõe que o doente está a 

tomar, quando na realidade o 

efeito indesejável pode ser con 

sequência dum elos aditivos (e 

não elo fármaco) do genérico 

"receitado" pelo farmacêutico. 

Acresce que wna vez aceite o 

princípio de o farmacêutico 

alterar a receita do médico, fa

cilmente se passa para a situa

ção em que o ajudante de fm

mácia começa também a 

"e1nendar o médico" . 

4- Pergunta-se ainda se o ln

farmed faz um rigoroso con

trolo de qualidade elos medi

cmnentos genéricos? Analisar 

os gnéricos e concluir que cada 

comprimido tem x mg ele subs

tância activa é pouco ! ! ! ! Estm·á 

o Infarmed apretechado para: 

- fazer a análise qum1titativa e 

qualitativa da substância activa, determinando o seu 

grau de pw·eza e a quantidade e natureza de contmni

nantes e no caso das soluções injectáveis a sua esterili

dade? 

- analisar a quantidade e a qualidade elos excipientes? 

- efectuar estudos de estabilidade e de bioequivalência? 

5- Qual a capacidade do Ministério ela Saúde para 

assegurar de forma permanente o controlo qua1ita

tivo e quantitativo acima referido ? 

6- A estas questões acresce que a modificação da recei

ta médica, suscita no doente wna pergunta: "qual a 

razão por que o farmacêutico alterou a receita? era o 

medicamento que o médico receitou o mais cmo? ou 

seria pior? 

Ao gerar no espírito do doente estas dúvidas, a altera

ção da receita médica vai inevitavelmente minar a 

relação de confiança médico-doente, comprome

tendo a adesão elo doente à terapêutica. 

As profissões de médico e farmacêutico têm como fina 

lidacle o n·atmnento do doente num esforço comple

mentm· e não alternativo, o que torna inadinissível as 

substituições nas receitas médicas. É necessário que 

médicos e farmacêuticos dêem a s mãos pa m 

puxarem em conjunto o barco da Saúde Pública , 

evitando que o doente fique órfão da tm·apêutica 

medicamentosa. • 
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Casa do Médico: 
' 

Um ano e meio depois do início da sua construção, 
foi inaugurada no passado dia 19 de Abril a Casa do Médico 

. , 
situada na Quinta da Arca d' Agua, na cidade do Porto. 
A cerimónia contou com a presença do Presidente da 
República, Jorge Sampaio que aproveitou a ocasião para louvar 
efusivamente a iniciativa considerando-a "um acontecimento 
raro na vida portuguesa" . 





obra custou 1 milhão e quinhentos mil 

contos e teve a particularidade de ter 

sido financiada sem qualquer ajuda 

Estatal ou emopeia. O Presidente da 

República deu os parabéns aos "médi

cos engenheiros financeiros" que 

mostraram que "os médicos não pre

cisam da ajuda de ninguém" . Depois de 

uma visita às instalações, Jorge Sampaio 

confessou: "fiquei com pena de não ser médico" . 

O Bastonário da Ordem, Prof. Carlos Ribeiro, conside

rou o empreendimento como a "maior obra de soli

dariedade médica até hoje construída em Portugal" e 

louvou o Conselho Regional do Norte pela sua coragem 

e capacidade de realização. O Prof. Carlos Ribeiro 

aproveitou também a ocasião para deixar expresso que 

o Conselho Nacional Executivo da Ordem continuará a 

apoiar a obra nacional sediada no Norte. 

Sonho de vinte anos 
A inaugmação do novo edifício da Casa do Médico é a 

realização de um sonho com vinte anos. Tudo começou 

em 1979, quando Guimarães dos Santos, o então 

responsável pelo Conselho Regional do Norte, apresen

tou o 1 o Projecto da Casa do Médico, que seria um 

espaço para outras actividades dos médicos. Com os 

anos oitenta, a dimensão do projecto cresceu e foi pro

posto, já por outra direcção, que fosse construído um 

Centro de Congressos para mais de mil pessoas, um 

Health Club e um Centro para a Terceira Idade. 

No final dos anos 80 foi comprada a Quinta da Arca 

d'Água, com um terreno de 26 mil metros quadrados. 

A sede da Quinta sofreu remodelações passando a ser a 

sede do Conselho Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos. Criaram-se pequenos espaços de convívio, um 

restaurante, para além da construção de dois courts de 

ténis e uma magnífica piscina. 

Mas a obra para uma residencial para a Terceira Idade 

e com infraestrutmas amplas para actividades culturais 

e científicas ainda estava por realizar. Em 1987, cerca 

de quinhentos médicos dão a garantia financeira para 

mostrar interesse no empreendimento. Foram esses os 

sócios fundadores. 

Em 1993, a recém eleita ditecção liderada pelo Dr. An-
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tónio Meireles chegou à conclusão que uma obra com 

aquela envergadma não era viável já que iria custar 3 

mill1 ões de contos e não havia fundos emopeus para 

ajudru· o financirunento do proj ecto. Aproveitou-se a 

colaboração do ru·quiteto Adão da Fonseca e foi reduzi

da a dimensão do projecto que seria auto-financiada a 

100 por cento. 

O edifício agora :i:naugmado começou a ser construído 

em Outubro de 1995. Hoje, os m édicos podem adquirir 

títulos de direito de Habitação em apru·tamentos de 

duas divisões com uma cozinha onde podem usufruir 

das comodidades da casa situada em plana zona metro

politana do Porto, mas com uma envolvência paisagís

tica notáveL Dez quru·tos do empreendimento ficarão 

livres pru·a serem utilizados por m édicos em trânsito 

nesta região que poderão contru· com actividade~:> cul-

Jorge Sampaio Presidente da República: 

"Sou o produto vivo 
da vossa experiência" 

D 
epois de ter vi itado a novas 
imtalações da Ca a do Mé
dico. o Presidente da Repú
blica fez um discur:oo de elo
gio à classe por ter construí

do o empreendimento ~:>em ajudas ex
teriores. 
"Fiquei com pena de não :oer médico. 
Saio com esperança que outras profis
~ões pos,run :oeguir e;,te exemplo ... Foi 
com esta;, palana elogim,as que 
Jorge an1paio abriu a ua alocução. 
Depoi~ saudou todos os que e bate
ram pela con:otrução desta casa. "pre
vendo os momento;, em que e trunos 
mais sÓ~:> e meno acompanhado ... 
--Pru·abéns à forma como tudo ibto está 
desenhado e feito ... referiu o Presidente 
destacando a hrumonia entre o novo edifício e a 
pai,agem em·oh·ente. obre o auto-finru1cian1ento 
do empreendimento. Jorge runpaio exclrunou. 
·· .\leluia~ os médico-. não pecibam de ajuda de 
ninguém" e elogiou o-, "médico!> engenheiros finan
ceiros·· que tornaram possível mn bonho que já vem 
de 19?9. 
A Rrforma nos ibtema~:> de egurança ocial 
também mereceu uma reflexão do Presidente . 

-Vivemos nwn tempo de incerteza quanto ao 
futuro. A família. com a ua função integradora 
tem-se perdido com a micro-rupturas que e~tão a 
acontecer na nossa sociedade. Cabe-no-, preparar 
mecrulismos de integração so ial e aí o Estado 
tem uma função in ub tituível. .. 
Terminou lembrando que :oeu pai também foi 
médico. reconhecendo com a-. palaHa:o: --Sou um 
produto vivo da vossa expeiiência". 
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turais todas as quartas-feiras. Para além de um bar de 

convívio, a Casa do Médico conta ainda com uma bi

blioteca, de obras científicas e de ficção escritas por 

colegas. 

Têm também à disposição uma sala de bilhar com vista 

para a piscina. 

Quinta da Arca d'Água 
A Casa do Médico 
Situada em pleno coração da cidade do Porto, na belís

sima Quintá da Arca d'Água, a Casa do Médico é um 

local de cultura, lazer e convívio onde o médico se pode 

sentir em sua casa. 

o novo empreendimento possui 55 apartamentos com 

«:kitchenet» e casa de banho. 

A pensar na sua Terceira Idade, a Casa do Médico pôem 

à sua disposição por 17 mil contos, títulos de habitação 

dos seus 45 apartamentos que estão a funcionar com 

este sistema. Duas semanas depois da inauguração da 

Casa, 29 desdes apartamentos já tinham sido vendidós. 

O preço inclui também um lugar na garagem e uma 

sala de arrecadação. A qualquer momento poderá 

vender à Casa o seu título que o comprará com juros. O 

título só se transmite se o descendente for também 

médico. 

O empreendimento inclui um Salão Nobre com capaci

dade para 250 lugares. Ali tem lugar, todas as 

primeiras quartas-feiras do mês, os Serões na Ordem, 

que incluem música, conversas com especialistas e 

turtúlias na Galeria. 

Junto ao Bar, num quarto próprio, está a mesa de bi

lhar. Um espaço privilegiado para descontrair ao final 

da tarde, depois de um refrescante salto na piscina e de 

um revigorante banho de sol. 

Depois do jantar, a família desce para uma das três 

salas de convívio. Todas com serviço de Bar. 

A primeira sala é a sala de estar. Dos confortáveis 

sofás pode-se ver em frente uma iareira. Na parte 

superior encontra-se uma obra do médico pintor 

Casa do Médico: 

Os Medalhados 
Arquiteto João Adão da Fonseca 

Engenheiro Rui Furtado (Projectista) 

Engenheiro Abílio Vieira e 
João Marques (Construtores) 
Empresa: ECOP 

Engenheiro Aníbal Madureira (Gestão da Obra) 
Empresa: ETEC 

Arquiteto Furtado Mendonça (Decoração) 

ORDEM DOS MÉDICOS ~ ABRIL/MAIO DE 1997 



Espírito Santo Esteves. 

A sala logo a seguir é a sala de TV de onde se passa 

para uma última sala de jogo com múltiplas mesas. 
Um conceito de biblioteca adaptada à classe médica foi 

aqui criado, sendo de destacar o facto de centen~s de 

Pintura 
em transe 
E 

spírito Santo Esteves, dedicou toda a sua 
vida à medicina. Em 1983 teve um en
farte e durante a recuperação dedicou-se 
a uma paixão secreta: a pintura. A Casa 
do ~1édico exibe uma das suas mais 

expre sivas obras pintada em 1996 feita quando 
estava em transe. 
Começou a despontar para o desenho com apenas 
seis anos. Antes de se dedicar à medicina ia acu
mulando destinções nas cadeiras de desenho que 
frequentava assiduamente durante o seu percur
so escolar. :Mas a ciência e a medicina afastaram
-no das telas. Na ciclo em Chaves, foi em 
Coimbra que se licenciou com distinção. Corria o 
ano de 19-±6 quando Espírito Santo Esteves 
começou a trabalhar com o Professor Morais 
David especialiando-se nas particularidades do 
aparelho digestivo. Rumou depois para Lisboa 
onde trabalhou na unidade de tuberculose do 
Hospital D.Carlos I. 
Em Maio de 1952 finaliza os seus primeiros tra
balhos sobre o funcionamento do estomago. O 
Professor Afonso Guimarães analisa o trabalho e 
conclui: '·o estudo tem lógica mas não tem reali
zação··. ~1as Espírio anto Esteves não desiste e 
parte para Espanha onde chega a trabalhar na 
Faculdade de :Madrid no erviço de radiologia. 
Polifacetado no conhecimento e amplo nas suas 
especialidades. finalista em Madrid um dos seus 
maiores trabalho , denominado, "Tentativa para 
a explicação da evacuação gástrica.,, por sinal, 
muito aplaudido pelos e pecialistas do país vizi-

titulos serem de diversos esci:itores médicos. De realçar 

ainda que os associados têm a possibilidade de ter 

serviço de quarto completo, incluindo serviço de 

empregada. Em cada piso está instalada uma lavan-

daria. 

nho. O trabalho foi depoi traduzido pelo conhe
cido médico inglês Peter Kerley e o trabalho 
começou a ser analisado também nas Ilhas 
Britânicas. Em 196-i o trabalho é analisado na 
Suiça onde Espírito Santo ~steves faz algumas 
palestras. 
Desde 1983 tem tempo para se dedicar a uma 
velha paixão: a pintura. O quadro doado à casa 
do médico foi realizado o ano passado e está si
tuado sobre uma lareira edificada nas instalações 
sociais e de recreação da Casa. É uma pintura 
com alguma abstracção onde a mistura de cores 
fornece uma visão dinâmica de paz interior. A 
paz que só a cidade de Chaves pode envolver a 
quem nela reside. 

• 
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Discurso do Prof. Carlos Ribeiro na Inauguração da Casa do Médico 

Uma obra nacional 

gradecemos em nome dos médicos por

tugueses a presença do Senhor Pre

sidente da República nesta inauguração 

da maior obra de solidariedade médica 

nacional até hoj e realizada. 

Conselho Regional do Norte da Ordem 

dos Médicos, oferece aos médicos por

tugueses, o maior património social de 

que nos podemos orgulhar. 

Feito por Médicos, com os Médicos e para os Médicos. 

Infelizmente sós, usando ele toda a criatividade, culnii

nada por Lm1a notável engenharia financeira. 

Tudo começou com a solidariedade assente no sacrifício 

económico ele 500 médicos Nortenhos que con

tribuíram, que conn·ibuíram voluntariamente para a 

compra elos terrenos e da mansão que aqui existia. Esta 

é já uma memória de um passado com devir. 

O Conselho acional Executivo da Ordem dos Médicos 

sempre asswniu e continuará a apoiar a decisão políti

ca de consn·uir esta grande obra nacional, sediada no 

orte. 

Sabemos que um país sem elites culturais não tem 

desenvolvimento, nem dignidade, nem futuro . É 
paupérrimo. 

Infelizmente as elites culturais não são elites económi

cas. Há todavia "líderes" de opinião que preferem con

fundir tudo, ignorando a realidade cultural e económi

ca dos médicos. 

Assumimos o nosso papel na sociedade portuguesa, de 

colaboração permanente e total na solução dos proble

mas que afligem os portugueses, esquecendo até tantas 

vezes a inn·anquilidacle e a inquietação elos nossos cole

gas, particularmente aquando da sua retirada profis

sional. 
Sabemos que todos os cmninhos são mágicos se nos 

levmn aos nossos sonhos. 

E aqui houve a concretização ele wn sonho extra

ordinário. 
E extraordinário é o caminho elas pessoas comw1s, que 

se assumem como intelectuais sem poder económico. 

A terminar realçamos o trabalho elo Conselho Regional 

do orte na realização da obra que aí fica a atestm· a 

sua coragem em sonhm· e a sua capacidade em realizm·, 

permitindo a enn·ada na História e a prossecução elo 

progresso. 

BemHajmn. • 
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Discurso do Dr. António Meireles, Presidente do Conselho Regional do Norte 

Obra de âmbito social 
s minhas primeiras palavras são de 

agradecimento ao Exmo. Senhor Presiden

te de República, por nos ter homado com a 

sua presença e ter aceite presidir à cerimó

nia da inauguração da Casa do Médico. 

Hoje é um grande dia para a Ordem dos 

Médicos e muito especialmente para os 

médicos da Região Torte, que com 

imensa alegria e, porque não dizê-lo, 

com justificado júbilo, vêem finalmente concluída uma 

Obra que tem o seu historial e 

que, em breves palavras, per

mitam-me aqui recordar. 

Há cerca de 20 anos, mn grupo 

de médicos dos quais não posso 

deixar de referir o Dr. José 

Guimarães dos Santos, o Dr. 

Amadeu Campos Costa e o Dr. 

Aníbal Justiniano, sonhou a 

Casa do Médico como um local 

apropriado para convívio dos 

médicos, com instalações ade

quadas para actividades cientí

ficas, culturais e de lazer, e 

onde fosse também possível 

construir mna RESIDENCIAL 

para colegas mais idosos. 

Residencial, que como disse em 

14 de Outubro de 1995, - dia do lançamento da 

primeira pedra - "construída em local aprazível, com 

instalações confortáveis e adequadas às limitações físi

cas, que inevitavelmente surgirão com o avançar da 

idade, e onde os médicos em fim de carreira pudessem 

usufruir da companhia e apoio fraterno dos seus pares, 

possivelmente mais novos" . 

A concretização deste sonho só foi possível graças: 

- ao entusiasmo e trabalho incansável das sucessivas 

Comissões emanadas das direcções eleitas para o 

Conselho Regional, que ao longo de quase duas décadas 
assumiram o compromisso, de levar a cabo tal iniciativa; 

- à resposta dada por algumas centenas de médicos 

denominados sócios fundadores , que ao primeiro apelo 

se identificaram com o projecto da Casa do Médico e 

com as suas contribuições possibilitaram a aquisição 

desta bonita Quinta de Arca d'Agua, 

- às Direcções Nacionais da Ordem dos Médicos, que 

nos momentos próprios, garantiram o apoio financeiro 

sem o qual esteve em risco de se perder a aquisição 

deste valioso património e, em todas as fases do proces

so, deram o apoio e o estímulo importantes paTa a con-

cretização da construção da 

Casa do Médico, 

- aos Médicos que aprovado o 

Projecto se comprometeram a 

adquirir direitos de habitação 

na Residencial , em número 

bastante, para garantir a sua 

viabilidade financeira 

- e ainda a todos os Médicos 

que duma forma ou de outra: 

quer pelo do pagamento das 

suas contas, quer sufragando as 

direcções que nos seus progra

mas eleitorais se comprome

tiam com a Construção da Casa 

do Médico. 

Portanto, e a concluir, esta obra 

de âmbito SOCIAL, que eu 

saiba a primeira deste género no nosso País, iniciativa 

de uma Associação Profissional, inteiramente financia

da pelas comparticipações dos seus membros, sem 

qualquer ajuda governamental, da Comunidade 

Emopeia, ou de qualquer outra entidade, será sempre 

motivo de orgulho duma classe profissional que deu as 

mãos para ajudar os seus pares em situação de carên

cia, seja ela de que tipo for. 

Estamos convictos que esta iniciativa se vai estendei' 

a outras Regiões do País para bem de todos os médi

cos e engrandecimento do património da sua 

Ordem . • 
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Mediei 

Quando os médicos 
dão espectáculo 

A 
final os médicos 
também sabem dar 
··show-. Aconteceu 
no dia da inaugu
ração da Casa do 

~lédico ao principio da 
noite. Foi a segunda vez que 
o alão :\"obre ficou repleto 
mas desta vez não foram os 
&,cursos que invadiram a 
-.ala. mas as canções. 
Quatro médicos do Porto. 
(mn grupo a que deram o nome de ~1edici). realiza
ram mn concerto a todo os títulos memoráwl. De
pois de wna primeira parte dás ica onde e cantou 
~Iozart. o ~ledici mudaram o mmo na segunda 
parte e partiram para a América dos anos dourados 
tocando músicas de Irving Berlin. Jerome Kem, Cole 
Pmter e George Gersh"in. 
A banda é composta por Pedro Cardoso. Luísa 
Vilarinho. Deolinda Resende e Rui oares Costa. 
Pedro Cardoso é natural do Porto e é o tenor do 
grupo. O piano foi a sua primeira pai-x:ão. Foi com 
distinção que concluiu os Curso uperiores de 
Piano e Canto de Conservatório de ~Iúsica do Porto. 
~Ias o canto venceu o piano e Pedro Cardo o tem 
wn dom raro. Foi aluno de I abel ~Ialaguerra. uma 
grande cantora que muito o en inou. ~las quem lhe 
aprefeiçou a técnica vocal foi Rudolf Knoll. profes
:,or no ~Iozarteum em alzbmg na Alemanha. 
C:ramu ohras clf' GPrsh"in para a RTP. 
\la-. os médico:, não se e quecem do colega e Pedro 
Cardoso não falta a um convite da classe. Tem sido 
numerosas veze ' olicitado para cantar em con
gre.,-,o médicos de que e destacam o -±° Congresso 
'\acional de ~Iedicina realizado em 1986. o 10° 
Congre_.,.,o Pmtuguês de Cardiologia em 1988. etc. 
Foi também comidado pela Ordem elos ~Iédico 
para cantar mun concerto oferecido ao Comité 
PPnnanente do ~lédico da Comunidade 

Europeia em 1992. 
A soprano do grupo chama
-se Luísa Vilarinho. É licen
ciada em ~ledicina. exer
cendo clinica. ~1as a grande 
pai~o é o canto para o qual 
sempre arranja tempo. Tem 
uma formação musical clás
sica. Estudou Canto e Piano 
no Conservatório de ~1úsica 
do Porto. Participou como 
solista no Orleão Cniversi

tano do Porto e no Grupo Coral de ~lúsica. 
Participou no 1 o Concurso Internacional de Canto da 
África do ul. Tal como Pedro Cardoso. Luísa 
Vilarinho também estudou com Rudolf Knoll em 

alsburgo. 
Deolinda Resende é a mezza-soprano. Em 1986 foi 
diplomada pelo Conservatório de Música do Porto. 
Foi depois bolseira do Conselho da Europa e em 
Sal burgo foi aluna de Paul chilawsk·y, entre ou
tros. Fez vários cursos de apeifeiçoamento com os 
profe~ ore Lola Rodriguiez de _\ragon. Rudolf 
Knoll e Kwt Equiluz. Também gravou para a RTP. 
Tem colaborado com o Círculo Portuen e de Ópera 
tendo interpretado o papel de ~Iercedes na 
'·Carmen .. de George Bizet. 
Pianista por excelência é Rui oares Costa. 
Lincenciado em ~ledicina pela F acuidade de 
Medicina da Universidade do Porto. concluiu o 
Cur o Geral de Composição em 1983 com 18 valo
res. Compôs algwnas obras para piano. a solo e a 
quatro mãos para pequenos !!rupo de câmara, 
canto e orquestra. Publicou wn li\TO com pequenas 
obras para piano. 
Partilham todo dois grande amores. medicina e 
música. ó é possível coordenar e tas duas activi
dades com muita organização e empenho. E princi
pahnente com muito talento. E i so é o que não falta 
a e te quatro profissionais da medicina. 
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Atestados Médicos 

Uma questão nacional 
Ficou preso no elevador quando ia para um julgamento? Azar o seu porque 
se for ter com o juiz e lhe contar a verdade ele não aceita e só um atestado 
médico o pode salvar! 

através deste exem

plo bem real que 

num artigo de 

imprensa o Dr. Pau

lo Mendo sintetiza 

todo um problema 

que tem uma 

história onde se pre

tende justificar os 

atrasos da justiça. 

Mas se todas as histórias tem um 

principio , meio e fim, o inicio 

recente desta questão elos atestados 

médicos sm giu com o "problema 
elas baixas" levantado pelo Ministro 

ela Segurança Social. Em causa 

estava o grande encargo económico 

que representava o excesso de 

bai.-x:as, que se admitia serem muitas 

delas não justificadas. 
Para o Dr. Francisco Crespo da Or

dem elos Médicos o problema fun

damental reside na própria socie

dade onde a Lei não permite que 
" um cidadão tenha direito de tratar 

ele um asstmto que até pode não ter 

nada a ver com a doença, mas onde 

a única maneira de justificar a falta 

Dr. Francisco Crespo 

Dr. António Branco 

é através de wn atestado" . Par·a este representante da 

Ordem "é indecente obrigar o médico a resolver este 

tipo ele situações" . 

Para outro colega ela Ordem, o Dr. António Branco, 

existem várias questões essenciais na abordagem deste 

problema. Uma dessas questões é o ónus elo Sistema, a 

suportar pelo Ministério da Saúde. O custo administra-

tivo das baixas representa uma 

carga financeira global estimada em 

5 milhões ele contos anuais. 

Mas há mais. Para quantificar o 

custo global do impacto elas baixas 

devemos ainda ter em conta os 

encargos meramente administra

tivos , já que o doente tem que ir ao 

seu médico ele família "e assim 

ocupa o tempo ele uma consulta, 
para conseguir uma baixa", subli

nha ainda este membro ela Ordem 

dos Médicos. 

Na questão das baixas, especial

mente as baixas fortuitas, o médico 

tem dificuldade em verificar· a verici

dade das queixas. Por principio 

acredita no doente, refere o Dr. 

Francisco Crespo. "Uma enxaqueca 

é muito dificil ele comprovar· e nós 

temos que acreditar- que as pesssoas 

estão a contar· uma história ver

dadeira. Na dúvida é evidente que o 

médico tem o dever de proteger o 

doente". 

Atestados falsos 
A Ordem elos Médicos está também 

atenta a determinados comportamentos que são pouco 

éticos de algum grupo restrito ele médicos "que pas

sam o chamado atestado falso ", sublinha o Dr. 

Francisco Crespo. Como se compreende a Ordem não 

está interessada em "encobrir esta má prática médica, 

mas é difícil fazer prova desse tipo de práticas e se não 

há uma denúncia a Ordem não pode actuar porque 
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não tem um sistema policial montado" . 

Para a promoção do valor do atestado ou "do chamado 

certificado de saúde ou de doença" o Dr. António Branco, 

considera sei necessário wn "conjwlto concertado de 

intervenções que evite o afunil~ento de todas as questões 

para o atestado niédico" . O sistema actual facilita e j::>er

mjte que todas as entidades, públicas ou privadas, exijam 

cer tificações do estado de saúde co~ as declai-ações mais 

bizarras". 

Tem que ser com pedagogia e coü1 ganhos de confiança 

''que o sistema deve ser Inudado. · ão, diz o dr. Ant6nio 

Branco, como fez o Ministério da Justiça cp.ie veio a 

público dar a entender (e aqui faÇo uma ressalva ao 

comportamento positivo dos Ministérios da Saúde e da 

Solidariedade Social) que os Ti-ibunais funcionam mal 

porque os médicos passam atestados falsos" . 

A Ordem dos Médicos não acredita cp.te seja esta a 

direcção cp.1e se pretenda fazer sobressair. Não são os 

médicos que tem de fiscalizar as relações entre o 

cidadão, o Estado e as entidades públicas ou privàdas . 

"Quando o Mlliistério ela Justi ça vem dizer que vai 

obrigar os médicos a estarem presentes em Tribunal 

está a fazer wna grande confusão. É que essa obrigação 

já existia. O Juiz sempre pôde chan1ar o médico para 

saber o que é que se passa. E o saber o que se passa não 

é, nem pode ser, conhecer qual a doença, já que o 

doente tem sempre direito ao segredo profissional", 

sublinha o Dr. Francisco Crespo. 

"Digan1-nos quem são os prevariadores e a Orderri actual"á 

em conformidade. São câsos de delito e a Ordem não está 

nada interessada em esconder as más práticas médicas. É 
preciso dlgnificaí o certificado e não o contrário". Para este 

membro da Ordem dos Médicos em todas as pi·ofissões 

existem casos semelhantes e não é por se registarem casos 

isolados de comportamentos condenáveis que se parte para 

wna generalização abusiva. • 

Certificação de Saúde e Doença 
Ordem dos \léruco~ tem 'indo a colaborar com o 
\lllú~tério da Saúde e da olidariedade ocial. no 
'ientido de serem moruficado~ O~ procedimemos 
no que concerne à conce~são das baixa:. por 
doença aos benificiário~ da egurança ocial. 
Para além de poupru1ças notórias em ~ubsíruos de 

dornça por parte da egurança ocial. a imagem que pa~
•ou para o público foi de uma po;,tLtra da Ordem contrária 
à fraude. Desviou-se. por outro lado. de forma muito e\i
drnte. a maior re~pon~abilidàde nas chrunadas baixa~ 
fraudulentas do médico para o cidadão. 
E xi-te. entretanto. tmla propo~ta aprc:.entada pelo~ doi· 
\lini,tério~ de substituição da baixa por um Ate;,tado 
Mé!lico. rm que. para além do, restante elemeiltos de 
idrntificação e qurultificação do trinpo de doença pre
vi ~Í\ ri. -r compromete ao re!!i,to clínico com o~ dado:. que 
moth am o ate;,tado. 
E>, tas bai"\.a;,. -;ub~tituída~ poe ate.,tado. dewrão -;er regu
ladah do -e!!lJime modo: 
\wna ra.,r inicial deverá -;rr dada a primazia à declaração 
do cidadão sem nece--idadr de \te tado \léruco (até 1 rua). 
\uma ~egunda fase. durante um pedodo curto. poderá 
qualquer médko certificar a ~ituação de doença. sempre
juí7o da obrigatoriedade do registo clínico (até ! dia~). 

Numa terceira fase terá de ser o médico a~si~temr do 
doente a emitir o Ate~ta do (até 60 wa,). 
!\ uma quarta fa s!"' a certificação da dornça será. obrigato-

riamrntr. atraYés de junta médica da Srgurança ocial. 
O enYoh·imento da Ordem dos \ lédico~ ne~te tema tem 
como objectiYo fundamental a \·alorização do acto 
médico. em particular no que diz respeiLO à certificação 
do atestado de saúde ou doença do cidadão. Em coerên
cia. a Ordem do~ :\lédico~ de\ e rm·idar todos o~ forço~ 
no sentido de assegura r à socirdadc que não existe 
desvio na utilização do compromisso de honra dos 
médicos e que a confiru1ça nele, drpo~itada pela ~ocir
dade é merecida. 
Compromisso a~sunúdo pela Ordem do-, \ lédicos de actu
ru· junto dos ~eu~ membro~ nesta dirrcção tem de ser 
acompanhado de compronÚ5hO" dr ya]orização de todas 
as forma~ de certificação do atestado de saúdr ou doença, 
nomeadamente: 
• valorização efecti\·a das drclarações ou atestados que 
condicionam. por moti\·o-, de dornça lb acti\·idades dos 
traba lhadores. numa per-pertiYa de adaptação das 
ftmções à situações clúúca" 
• ewmual obrigatoriedade de a prO\ ação. pela Ordem dos 
\lédico~. de todos oa formulários ou i:Jnpre,.,os que ~irvam 
como atestado;, (particularmente para confirn1ar requi 
sito~ pré\ios em sede de e,tabelecimrntos de ensino). 
• moruficaçÕes legis(atÍYa;, r de procedimentO por parte 
da~ instituiçõe~ pública;,. em particular judiciais, no modo 
dr utilizar o atestado de doença como \irwal única via de 
justificaçõe~ de ausências. 
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Ginecologia e Obstetrícia 

Sobre o Sistema de Créditos 
PROF. CARLOS FREIRE DE ÜLIVEIRA 
Presidente D.C.G.O. 

divulgação recente de uma 
proposta do Conselho 

acional 
Educação 

ele Ensino e 
Médica, funda-

mentacla numa outra do 
Prof. Matos Ferreira (Acta 

Médica, 1994, 7: 234-54) , sobre a 
"Sistematização das Acções a 
Creditar na Educação Médica Pós
Graduada e Contínua" leva-nos, 
Direcção do Colégio de Ginecologia 
e Obstetrícia (D.C.G.O.) a divulgar 
a nossa experiência e a contribuir 
assim para um amplo debate, indis
pensável neste momento no seio da 
nossa organização profissional. 
No Art0 .15° da Secção IV do 
Regulamento Geral dos Colégios 
das Especialidades a O.M. reconhe
ce três tipos de formação, surgindo 
em primeiro lugar os "estágios 
temáticos ou ele curta dm·ação, cur
sos e seminários". Precisamente em 
relação a este aspecto, e consideran
do-o de mna forma mais abran
gente, a D.C.G.O. entendeu aplicar 
um sistema ele atribuição de crédi
tos, em vigor desde o último 
trimestre de 1995. 
Com o objectivo de: 
a) estimular o ensino teonco du
rante a educação médica pós-gra
duada (E.M.P.) , 
h) incentivar a educação médica 
contínua (E.M.C. ). 
c) estimular a organização ele 
actividades de pós-graduação e de 
educação médica contínua de alto 
nível científico, 
d) orientar os interessados na 
selecção das inúmeras e descoorde
nadas actividades de divulgação 

científica, organizadas pelas mais 
diversas entidades, 
e) quantificar as actividades de for
mação, 
a D.C.G.O. passou a atribuir graus e 
créditos às actividades de formação, 
cujas organizações o solicitam 
através de formulário específico. 
Consideram-se as actividades de 
E.M.P. e E.M.C. escalonadas em 4 
graus de ~cm·do com os seguintes 
critérios: 
Grau 1 - Actividade de E .M.P. e/ou 
E .M.C. organizada por organismo 
reconhecido, pela D .C.G.O., de 
Categoria 1. Obrigatório a definição 
de objectivos e o controlo de pre
senças e a avaliação de conhecimen
tos. 
Grau 2- Actividade de E.M.P. e/ou 
E.M.C. organizada por organismo 
reconhecido, pela D.C.G.O. , de 
Categoria 1. Obrigatório a definição 
de objectivos e o controlo de pre
senças. 
Grau 3 - (a) Actividade de E.M.P. 
e/ou E.M.C. organizada por organ
ismo reconhecido, pela D.C.G.O., 
de Categoria 1. 
(b) Actividade de E.M.P. e/ou 
E.M.C. organizada por organismo 
reconhecido, pela D.C .G.O. , de 
Categoria 2. Ogrigatório a definição 
de objectivos, o controlo de pre
senças e/ou a avaliação de conheci
mentos. 
Grau 4- Actividade de E.M.P. e/ou 
E .M.C. não enquadrada nos graus 
anteriores. 
A D.C.G.O. atribui as seguintes 
unidades de crédito (UC): 
a) Ensino teórico (ex.: conferências, 
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mesas-redondas, comunicações, 
etc.): 4 horas correspondem a 1 UC. 
b) Ensino teórico-prático (ex.: 
sessão de vídeo ele temas práticos, 
assistência a intervenções cirúrgicas 
e/ou a consultas, etc) : 2 horas cor
respondem a 1 UC. 
c) Ensino prático (ex: participação 
directa em actos ciríu·gicos ou médi
cos, etc.) : 1 hora corresponde a UC. 
Só se reconhecem as actividades de 
E.M.P. e/ou E .M.C. que tenham um 
mínimo de 1 UC, considerando-se 
ainda fracções de 0,5 UC, sem 
arredondamento . 
En relação à categoria das institui
ções a D.C.G.O. reconhece: 
Categoria 1 - Ordem dos Médicos, 
Faculdades e Escolas ele Medicina, 
Hospitais Centrais, Centros do IPO, 
alguns Hospitais Distritais ( ava
liados individualmente pela 
D. C.G.O. ); 
Categoria 2 - Todas as ouh·as enti
dades cuja idoneidade ·é reconheci
da pela D.C.G.O. e que não se inte
gram na Categoria 1. 
As entidades interessadas na 
atribuição de Grau e Unidades de 
Crédito por parte da D.C.G.O. têm 
feito esta solicitação através de mn 
impresso específico onde consta: 
-nome da entidade organizadora, 
-nome dos responsáveis pela orga-
nização, 
-definição dos objectivos, 
-métodos pedagógicos (ensino teóri-
co, teórico-prático) , 
-método de controlo de presenças, 
-método de avaliação ele conheci-
mentos, 
-carga horária, 
-programa (enviado em anexo). 
Pensamos útil fornecer mais deta
lhes em relação ao modo como tem 
funcionado este sistema, salientan
do desde já que nesta prin1eira fase 
a D.C .G.O. está particularmente 
motivada para a EMP, pelo que 
organizou mn "dossier" individual 
de todos os internos que têm fre
quentado actividades de formação 



às quais foram atribuídos Grau e 
Créditos. 
Assim, em relação ao controlo de 
presenças considera-se que: 
-tem de ser assegurada a presença 
dos participantes em todas as 
sessões; 
-a entidade organizadora tem de 
propor à D.C.G.O. wn sistema efi
caz de contmlo de presenças (se
nhas, folhas assinadas, etc.); 
-os meios de controlo de presenças 
devem ser enviados à D.C.G. com a 
correcta e fácil identificação dos 
participantes, em particular dos 
médicos internos; 
Por outro lado, em relação à avalia
ção individual dos conhecimentos 
propõe-se: 
-teste de escolha múltipla com o 

Nefrologia 

mínimo de 20 questões e um máxi
mo de 50; 
-teste realizado após a última sessão 
da actividade de formação; 
-o envio dos testes, após correcção. 
à D.C.G.O., em particular os dos 
médicos internos com uma identifi
cação fácil. 
Solicita-se ainda que no final da 
actividade de formação de E.M.P. 
e/ou E.M.C. a organização envie à 
D.C.G.O. um relatório global. 
Finalmente recomenda-se que no 
final das actividades de formação 
de Grau 1 seja feita uma avaliação 
pelos participantes da forma 
(pedagógica e científica) como 
decorreu a referida actividade. 
Este contributo do Colégio de 
Ginecologia e Obstetrícia não pre-

Relatório de Actividade 
Conselho Directivo (CD) , 
no final do seu mandato, 
apresenta sinopse das 
actividades . 
1. Regimento do Colégio 
O "Regimento do Colégio 

da Especialidade de Nefrologia" foi 
proposto em Assembleia Geral do 
Colégio (AG) pelo CD e aí discutido 
e aprovado. 
2. Cmriculum para a obtenção do 
título de Especialista em Nefrologia 
e Idoneidade Formativa de Ser
viços. 
Uma comissão nomeada pelo CD 
elaborou: 
a) O curriculum formativo mínimo 
para a candidatma ao título de 
Especialista em Nefrologia ( «Inter
nato Complementar de Nefrologia -

Programa de Formação>>); 
b) Os critérios mínimos para 
atribuição de Idoneidade Formativa 
a Serviços e Unidades de Nefro
logia, definindo-se idoneidade for
mativa total e idoneidades parciais 
(<<Condições Mínimas para Atribui
ção de Idoneidade a Serviços de Ne
frologia e a Unidades para a Forma
ção de Especialistas em Nefro
logia» ); 
c) O inquérito-tipo a Serviços e a 
Unidades para a sua candidatma à 
atribuição de idoneidade formativa 
(<<Inquérito para a Atribuição de 
Idoneidade Formativa - Especiali
dade de Nefrologia» ). 
Estes documentos foram apresenta
dos e aprovados em AG e, ulterior
mente, oficializados pelo CNE e 
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tende entrar em conflito com a pro
posta do Conselho Nacional de 
Ensino e Educação Médica, na 
medida em que nalguns aspectos se 
completam e por outro lado per
mite, nesta fase, wna reflexão de 
todos nós e, após um período expe
rimental , a uniformização de 
critérios. 
Resta -nos acrescentar que este 
sistema de atribuição de grau e 
créditos tem sido bastante bem 
aceite pelos membros do Colégio e 
diversas foram as a c ti viclades 
creditadas , com grande partici
pação elos médicos internos nos 
testes de avaliação e muito 
empenhamento dos organizadores 
das respectivas actividades de 
formação. • 

pela C IM. 
3. Profilaxia da Hepatite C em 
Unidades ele Hemodiálise 
Em conjunto com a SPN foi realiza
da Reunião de Consenso onde 
foram aprovadas as normas de 
Profilaxia da Hepatite C em Uni
dades ele Hemodiálise (<<Conclusões 
da Rewrião ele Consenso sobre He
patite C em U1ridades de Hemodiá
lise - Atitudes e Medidas Profi
láticas precmrizadas »). Estas nor
mas foram adoptadas pela DGS. 
4. ormas téc1ricas 
Uma comissão nomeada pela CD 
elaborou os seguintes docwnentos 
técnicos: 
a) <<Água para Hemodiálise -
Recomendações Técnicas »; 
b) <<Uso Múltiplo de Dialisadores 
Capilares - Recomendações Téc
nicas»; 
c) Profilaxia da Hepatite B, da He
patite C e da SIDA em wridacles de 
hemodiálise. 
Os documentos referidos em a) e b) 
foram apresentados, discutidos e 



.. aprovados em reunião de consenso 
do Colégio. Os documentos referi
dos em c) aguardam parecer de ca
rácter ético-deontológico do Con
selho Nacional de Ética da OM para 
posterior apresentação em reunião 
de consenso. 
5. Carta 1 efrológica Nacional 
Uma comissão nomeada pelo CD 
elaborou uma proposta de rede de 
Serviços de Nefrologia para cober
tura nefrológica do País que foi 
apresentada, chscutida e aprovada 
em AG. Este documento foi enviado 
ao GNE, à DGS e ao MS. 
6. Regulamentação de Unidades de 
DPCA 
Três membros nomeados pelo CD 
integraram o grupo de trabalho no 
âmbito da DGS para elaboração de 
projecto de r egulamentação de 
unidades de DPCA. 
7. Comissão Nacional de Diálise 
(CND) 
O CD designou tun elemento repre
sentante da OM na CND. 
8. Comissões de Verificação Técnica 
e Sanitária de Unidades de 
Hemodiálise 
Foram designados cinco membros 
do Colégio para integrarem estas 
Comissões (ARS's Norte, Centro, 
Lisboa e Vai~ elo Tejo., Alentejo e 
Algarve e Ilhas). 
9. U.E.M.S. 
Colégio manteve a sua represen
tação activa na secção monoespe
cializacla de Nefrologia desta orga
nização médica europeia . 
10. Documento informativo dirigi
do aos insuficientes renais crónicos 
a iniciarem terapêutica substitutiva 
Foi elaborado um clocmnento dirigido 
aos doentes insuficientes renais cróni
cos com infmn1ações básicas sobre a 
sua doença, modalidades terapêuticas 
e mlidades dispmúveis. Este docu
mento, a ser distr-ibuído pelos Serviços 
e Unidades ele efrologia, recebeu o 
apoio do Ministério da Saúde. 
11. Tratamento da Anemia nos 
Doentes Insuficientes Renais Cró11i-

cos em Diálise 
A solicitação da C !D, está em curso 
um inquérito sobre o u·atamento ela 
anemia nos insuficientes renais 
crónicos em diálise. Está programa
da uma Reunião de Consenso onde 
serão apresentados os resultados e 
onde se defulirá o ''·estado da arte" 
sobre esta matéria. 
12. Curso Intensivo sobre Metodo
logia, Análise e Processamento de 
Dados na Investigação Científica 
em efrologia 
O CD orga11izou a prilneu·a acção 
formativa nesta área curricular. 
13. Direcção Clínica de Unidades de 
hemodiálise 
O CD elaborou a documentação, 
entregue ao CNE da OM e ao MS 
atr·avés da CND, denunciando as 
ÍITegularidad~s de direcções clínicas 
de unidades de hemodiálise, hospi
talares e extr·a-hospitalares, exerci
das por médicos não nefrologistas. 
14. Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde (ESNS) 
O Colégio de Nefrologia liderou no · 
seio da OM o movimento de contes
tação contra a aplicação de alguns 
preceitos do ESNS, designadamente 
do seu Artigo 37°, elaborando di
versos textos sobre o tema e moti
vando algumas reuniões entre o 
CNE e os Colégios das Especia
lidades. 
15. Título de Especialista em 
Nefmlogia 
A modificação do conteúdo e da 
forma do exan1e de titulação em 
especialista produzida pela Portaria 
no 695/95 , de 30 de Junho, elo 
Ministério ela Saúde, conduziu a ile
galidade estatutária, à hetemgenei
clade na avaliação dos candidatos e, 
em resultado de tudo isso, à descru·
acterização e à degradação do acto. 
Esta situação obrigou o . D a tomar 
mn conjw1to de medidas visando a 
reposição da legalidade e da veraci
dade do acto, bem como ele digni
dade da OM. Assiln: 
a) Foi elaborada diversa documen-
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tação enviada ao CNE denunciando 
esta situação ilegal, consubstan
ciando esta sua posição; 
b) O CD promoveu a discussão na 
AG do Colégio deste assunto. A AG 
tomou posição de contestação em 
relação "titulação única" que con
sistiu na não nom p,ação de elemen" 
tos para júris para a época de 1997 
no caso de se manter esta ilegal 
situação; 
c) Foram nomeados, provisoria
n1ente, os 1nesmos u·ês elementos 
designados pela OM para todos os 
Jlu·is de exame de "titulação" na 
época de Janeiro de 1996; 
d) Foi elaborada uma <<Grelha 
Classificativa da Prova Curriculru·» 
que foi utilizada na classificação 
desta prova em todos os júris das 
épocas ele 1996; 
e) O CD recusou-se a nomear mem
bros do Colégio para integrarem 
júris na época ele Janeiro de 1997 -
de acordo com deliberação da AG; 
f) Através destas acções, o CD 
mobilizou os outros Colégios pru·a a 
discussão do tema, obtendo o apoio 
de um número importante de outros 
Colégios e conseguÍildo sensibilizru· 
o CNE para a rediscussão deste 
tema em retmião dos Colégios com o 
CNE; 
g) Face a esta alteração de posição 
do CNE, e de acordo com a decisão 
ela AG, o CD designou_ os mesmos 
três membms pru·a os jítris de 1997; 
h) O CD fez publicar na Revista da 
OM a posição do Colégio sobre a tit
ulação em especialista. 
16. Pruticipação dos membros do 
Colégio na sua actividade 
17. Durante o mandato deste CD, os 
membros do Colégio participaram 
na sua actividade através de: 
a) Quatr·o Assembleias Gerais do 
Colégio; 
b) Duas Reuniões de Consenso 
sobre matéria téc11icas; 
c) Múltiplas retmiões ele grupos de 
u·abalho com a participação de 23 
membros do Colégio. • 



.. aprovados em reunião de consenso 
do Colégio. Os documentos referi
dos em c) aguardam parecer de ca
rácter ético-deontológico do Con
selho Nacional de Ética da OM para 
posterior apresentação em rewlião 
de consenso. 
5. Carta Nefrológica Nacional 
Uma comissão nomeada pelo CD 
elaborou uma proposta de rede de 
Serviços de Nefrologia para cober
tura nefrológica do País que foi 
apresentada, discutida e aprovada 
em AG. Este doctm1ento foi enviado 
ao C rE, à DGS e ao MS. 
6. Regulamentação de Unidades de 
DPCA 
Três membros nomeados pelo CD 
integraram o grupo de trabalho no 
âmbito da DGS para elaboração de 
projecto de regulamentação de 
wlidades de DPCA. 
7. Comissão racional de Diálise 
(CND) 
O CD designou um elemento repre
sentante da OM na CND. 
8. Conlissões de Verificação Técnica 
e Sanitária de Unidades de 
Hemodiálise 
Foran1 designados cinco membros 
do Colégio para integrarem estas 
Comissões (ARS's Tarte, Centro, 
Lisboa e Val~ do Tejo, Alentejo e 
Algarve e Ilhas) . 
9. U.E.M.S. 
Colégio manteve a sua represen
tação activa na secção monoespe
cializacla de Nefrologia desta orga
nização médica emopeia. 
10. Docw11ento informativo dirigi
do aos insuficientes renais crónicos 
a iniciarem terapêutica substitutiva 
Foi elaborado um documento dirigido 
aos doentes insuficientes renais crÓJÜ
cos com informações básicas sobre a 
sua doença, modalidades terapêuticas 
e wliclades disponíveis. Este docu
mento, a ser distribtúdo pelos Serviços 
e Unidades de Nefrologia, recebeu o 
apoio do Ministério da Saí1de. 
11. Tratamento da Anemia nos 
Doentes Insuficientes Renais Cró1li-

cos em Diálise 
A solicitação da CND, está em curso 
mn inquérito sobre o tratamento da 
anemia nos insuficientes renais 
crónicos em diálise. Está programa
ela wna Rewüão de Consenso onde 
serão apresentados os resultados e 
onde se defi1lirá o "estado da:.mte" 
sobre esta matéria. 
12. Curso Intensivo sobre Metodo
logia, Análise e Processamento de 
Dados na Investigação Científica 
em efrologia 
O CD organizou a primeira acção 
formativa nesta área cmricular. 
13. Direcção Clúüca de Unidades de 
hemodiálise 
O CD elaborou a documentação, 
entregue ao CNE da QM e ao MS 
atmvés da CND, denunciando as 
irregulariclaçles de clirecções clínicas 
de wlidades de hemodiálise, hospi
talares e extra-hospitalares, exerci
das por médicos não nefrologistas. 
14. Estatuto do Serviço Nacional ele 
Saúde (ESNS) 
O Colégio de Nefrologia liderou no · 
seio da OM o movimento de contes
tação contra a aplicação de alguns 
preceitos elo ESNS, designadamente 
do seu Artigo 3r, elaborando di
versos textos sobre o tema e mo ti
vando algumas reuniões entre o 
CNE e os Colégios das Especia
lidades. 
15. Título ele Especialista em 
Nefrologia 
A modificação do conteúdo e da 
forma do exame de titulação em 
especialista produzida pela Portaria 
n° 695/95, de 30 de Junho, do 
MinistP.rio ela Saúde, conduziu a ile
galidade estatutária, à heterogenei
clade na avaliação dos candidatos e, 
em resultado de tudo isso, à descru·
acterização e à degradaç~o do acto. 
Esta situação obrigou o GD a tomru· 
um conjunto de medidas visando a 
reposição da legalidade e da veraci
dade do acto , bem como de digili
clade da OM. Assim: 
a) Foi elaborada diversa clocumen-
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tação enviada ao CNE denunciando 
esta situação ilegal, consubstan
ciando esta sua posição; 
b) O CD promoveu a discussão na 
AG do Colégio deste assunto . A AG 
tomou posição de contestação em 
relação "titulação única" que con
sistiu na não nomeação ele elemen" 
tos para júris para a época ele 1 SJSJ7 
no caso de se manter esta ilegal 
situação; 
c) Foram nomeados, provisoria
mente, os mesmos três elementos 
designados pela OM para todos os 
Júris de exame ele '·' titulação" na 
época de Janeiro de 1996; 
d) Foi elaborada uma «Grelha 
Classificativa da Prova Curriculru·» 
que foi utilizada na classificação 
desta prova em todos os júris elas 
épocas de 1996; 
e) O CD recusou-se a nomear mem
bros do Colégio para integrarem 
júris na época ele Janeiro de 1997 -
ele acordo com deliberação da AG; 
i) Através destas acções, o CD 
mobilizou os outros Colégios pru·a a 
discussão elo tema, obtendo o apoio 
ele um número importante de outros 
Colégios e conseguindo sensibilizar 
o CNE para a recliscussão deste 
tema em rewüão dos Colégios com o 
CNE; 
g) Face a esta alteração de posição 
do CNE, e de acordo com a decisão 
da AG, o CD designou_ os mesmos 
três membros para os júris de 1997; 
h) O CD fez publicru· na Revista da 
OM a posição do Colégio sobre a tit
ulação em especialista. 
16. Pru·ticipação dos membros do 
Colégio na sua actividade 
17. Dmante o mandato deste CD, os 
membros do Colégio participaram 
na sua actividade através de: 
a) Quatro Assembleias Gerais do 
Colégio; 
b) Duas Reuniões de Consenso 
sobre matéria técnicas; 
c) Múltiplas reuniões de grupos de 
trabalho com a participação de 23 
membros do Colégio. • 



Saúde 
A Desgastante Passividade 

JOSÉ EZAGUY MANAÇAS 
Médico 

É pública e notória a dificuldade com que se debate o sector da Saúde em 
Portugal, bem como a incapacidade para se encontrarem as medidas 
necessárias e adequadas para ultrapassar o impasse em que este se encontra. 

abundante legislação que 

nos últimos anos tem sido 

elaborada nesta área, 

assim como a nomeação 

pelo Ministério da Saúde 

de um sem número de 

comissões, grupos de trabalho, e 

ainda mais recentemente a divul

gação de vários planos estratégicos 

(Saúde, Hospitalar) constituem a 

prova insofismável do que acabo de 

afirmar. Efectivamente não se vis

lumbram resultados práticos. 

Descrever a situação caótica das 

urgências hospitalares e da longa 

lista dos doentes à espera de inter

venção cirúrgica cuja demora se 

traduz em longos meses e até de 

anos é lugar comum. Da mesma 

forma, seria repetitiva a abordagem 

de temas polémicos como o finan

ciamento e a gestão dos serviços de 

saúde. 

Torna-se necessário e urgente intro

duzir amplas reformas no nosso 

Sistema de Saúde, pois o problema é 

estrutural e profundo . Não serão 

meras medidas conjtmturais, que 

eventualmente até poderão trazer 

dividendos políticos a curto prazo 

mas só servem para prolongar esta 

crise latente e tornar mais graves as 

consequências, que irão modificar o 

actual panorama. 

As opções a tomar, face à nossa real

idade, implicam uma análise e um 

debate que ultrapassam largamente 

a especificidade do sector da Saúde, 

pois há condicionantes várias -

políticas, sociais, económicas, cul

turais, organizacionais, etc .. Só 

assim, e dentro de uma visão de 

conjunto, será possível traçar uma 

estratégia assistencial. 
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Na década de setenta, mais mar

cadamente a seguir ao 25 de Abril 

de 197 4, a sociedade portuguesa · 

sofreu proftmdas alterações. Pode 

dizer-se que assistimos a uma ver

dadeira aceleração histórica. Assim, 

à conquista dos direitos cívicos e 

políticos somou-se a adopção dos 

modelos sociais da Europa 

Ocidental - o Estado-Providência. 

No sector da Saúde traduziu-se, em 

termos constitucionais, no direito à 
protecção ela saúde, e na subse

quente Lei elo Serviço Nacional de 

Saúde [S .N.S.] de 1979 com a final

idade ele garantir aos cidadãos o 

acesso aos cuidados ele saúde, uni

versal e gratuito, e que estatizou a 

Medicina. 

É um facto que se estendeu a 

assistência médica à maior parte da 

população portuguesa, tendo sido 

construídos para esse efeito novos 

equipamentos - Hospitais e Centros 

de Saúde - ao mesmo tempo que o 

número de médicos e demais técni

cos ele saúde se multiplicou. 

Nun1 outro âmbito, assistimos igual

mente nos últimos vinte anos, a 



grandes transformações, nomeada

mente: 

- Ao grande desenvolvimento das 

ciências e tecnologias médicas, que 

melhoraram os cuidados de saúde 

prestados à população e aumen

taram a esperança de vida, mas que 

se repercutiu em termos de custos 

nUin aumento exponencial. 

- À procma sistemática de novos 

métodos de organização e gestão e 

ao recmso às novas tecnologias da 

informação, ambos com a finalidade 

de tornar mais eficientes os cuida

dos de saúde, face à nova realidade 

da medicina, e aumentar a produ

tividade e a rentabilidade. 

- À entrada num período de 

recessão económica dos países da 

União Europeia, espaço a que desde 

1985 passámos a pertencer, e que 

tem obrigado os respectivos gover

nos a reverem as suas políticas soci

ais - a chamada crise do Estado

Providência - que no sector da 

Saúde se traduzirá progressiva

mente em maiores restrições orça

mentais e financeiras dos encargos 

públicos. No mercado global em que 

estamos inseridos, altamente com

petitivo, este quadro tende a com-

A plicar-se ainda mais devido à clebil

W' idade ela nossa economia. 

Se a apreensão de todas estas 

mudanças já de si não é fácil , a 

assimilação de todo este processo 

torna-se problemática mesmo para 

elites mais esclarecidas. 

Se existe o objectivo político de 

recuperar o tempo perdido e 

enfrentar o futuro , é necessário 

definir um rumo, traçar uma 

direcção. Teremos ele raciocinar 

numa perspectiva diferente, numa 

outra dimensão, questionando: 

- Que Modelo Organizacional em 

opção ao ultrapassado S.N.S. ele 

forma a tornar o Sistema Saúde 

simultaneamente mais eficaz e mais 

pro~utivo. É desejável a diminuição 

da intervenção do Estado em termos 

de prestação de cuidados. 

- Que suporte organizacional alter

nativo para os serviços de acção 

médica dos nossos hospitais, dentro 

de uma concepção de funcionamen

to científico-técnico actualizado, 

que permita a prática ele uma mod

erna medicina. 

- Que alternativa às chamadas 

Carreiras Médicas do S.N.S. , de 

modo a poder permitir Uin maior 

aproveitamento dos recmsos, tor

nando as Instituições mais efi-

A adesão ele Portugal à última fase 

da constituição da União 

Económica e Monetária - a procla

mada Moeda Única- tornou-se num 

objectivo prioritário deste governo, 

pelo que seria grave vacilar a meio 

do percmso. Este objectivo não eleve 

impedir que se efectuem desde já as 

reformas esn·utmais indispensáveis 

na área ela Saúde, antes pelo con

n·ário, não devemos perder mais 

mna oportunidade sob o perigo ele a 

médio prazo presenciarmos a Uina 

degradação acelerada neste sector, 

comprometendo de forma grave a 

qualidade de serviços prestados à 

população. 

O J\.·1inistério dn Snt'1de tem de ussumir os suas responsnbilidndes 

cientes, deixando de ser portanto 

Uin obstáculo ao seu bom funciona

mento como acontece actualmente. 

- Que política de medicamentos 

para o S.N.S. em oposição às cedên

cias perante o interesse de lobbies 

como o são a Associação Nacional 

das Farmácias e a Indústria 

Farmacêutica. 

A implementação de reformas esn·u

tmais implica, sem dúvida, uma 

nova cultUI·a organizacional e, fun

damentalmente, uma alteração pro

funda das mentalidades. 
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E é em nome dos direitos sociais dos 

cidadãos, indiscutivelmente patri

mónio e alicerce da nossa cultma 

Europeia, que as reformas deverão 

ser efectuadas. 

Mudar representa capacidade de 

adaptação ao futmo, é Uina prova 

de inteligência. O Ministério da 

Saúde terá de assumir sem ambigu

idades as suas responsabilidades e 

tomar as decisões adequadas, para 

que à retórica se sobreponham _ as 

soluções práticas e se ultrapasse esta 

desgastante passividade. • 



Colégios, Sociedade 
e Associações 

lgumas vezes têm surgido 

dúvidas quanto às eventu

ais sobreposições de tare

fas e às vantagens em par

ticular nas diversas formas 

da associativismo médico. 

Há quem entenda que deveria haver 

só uma organização visto serem os 

Colegas, os Sócios ou os Associados 

sempre os n1esn1os. 

Sou de opinião que o papel dos 

Colégios é agrupar todos e só aque

les que estão credenciados pela 

Ordem dos Mécücos com um deter

minado título. O Colégio elege 

periodicamente uma direcção ou 

comissão directiva que funciona 

como órgão de consulta dos 

res tantes órgãos da Ordem - tem 

funções consultivas e dá pareceres 

técnicos que mais ninguém pode 

dar. A direcção eleita pelos Colegas 

de uma determinada especialidade 

ou sub-especialidade recebe assim 

wn mandato que também inclui o 

de credenciar e admitir novos 

Colegas . A escolha da direcção de 

um Colégio recai assim em persona

lidades com méritos profissionais 

reconhecidos pelos seus pares. Os 

Colégios são o garante da qualidade 

do acto méclico tal como, em última 

a11áhse, a Ordem preconiza . 

ROSALVO ALMEIDA 
,\lédico 

P enso, por outro lado, que as 

Sociedades Científicas procuram 

atingir um objetivo que se torna 

difícil ser assLmliclo pelos Colégios. 

As Sociedades têm uma dinâmica 

própria já que visam a promoção da 

qualidade na área do conhecimento 

a que se dedicam. Pelo facto de 

organizarem reuniões e de estimula

rem os seus membros a apre

sentarem os seus trabalhos, assim 

como pela criação de prémios e bol

sas, as sociedades criam as 

condições pam o aparecimento de 

progressos científicos e ajudam à 

formação de boas normas de condu

ta técnica. Os especialistas que não 

frequentam as reuniões das suas 

sociedades são habituaLnente aque

les que mais clificuldades têm em se 

manter actualizados. As direcções 

das Sociedades não precisariam el e 

ser consti ttúdas p elo~ ~ócios mais 

cotados cientificamente mas apenas 

pelos mais activos e empreende

dores mas , naturalmente, os sócios 

acabam escolhendo os que reúnem 

ambas as facetas . O papel elas 

Sociedades Científicas nos avanços 

da medicina portuguesa é ela maior 

importância e mereceria es tudo 

apropriado, sem esquecer o contri

buto de outros técnicos não-mécli-
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cos que a pluridisciplinaridacle 

actual chamou para o seio das 

Sociedades. As Sociedades Científicas 

são os motores da qualidade. 

Creio que as Associações de inte

resse são organizações que resultam 

da necessidade de rewür esforços e 

de promover a defesa dos interesses 

surgidos nos diversos tipos de 

relações que os médicos têm. Desde 

logo, cite-se o papel incontestado 

dos Sindicatos ao ass umir as 

relações próprias de quem trabalha 

por conta ele outrem. Do mesino 

modo, têm surgido Associações de 

índole empresarial que visam a 

defesa de interesses comLms a certas 

formas de prestação de serviços 

médicos. Durante muito tempo 

alguns sectores tiveram as suas 

associações, de dimensão variável, 

trabalhando isoladamente. As leis 

do mercado conduziram já a que se 

formasse uma Federação de associ

ações de prestadores de serviços. 

Tornou-se evidente qu e a discussão 

dos contratos colectivos de trabalho 

com os representates dos assalaria

dos assim como a discussão elas 

cláusulas das convenções não eram 

devidamente asseguradas por 

pequenas associações. As associ

ações criadas para a defesa ele inte-



resses comuns a certas formas de 

prestação de serviços médicos. 

DuTante muito t empo algnns sec

tores tiveram as suas associações, de 

dimensão variável, trabalhando iso

lad;unente. As leis elo mercado con

duziram já a que se formasse LUna 

Federação ele associações de presta

dores ele serviços. Tornou-se evi

dente que a discussão elos contratos 

colectivos das cláusulas das con

venções criadas para a defesa de 

interesses empresariais t êm um 

papel específico na sociedade civil o 

qual não é, nem pode ser, contra

ditório com a garantia da qualidade 

elos actos mécGcos praticados. 

Cada tipo ele organização pode ter 

uma estrutma similar - tun grupo 

de pessoas, LUna escolha democráti

ca dos diúgentes, uma contribuição 

A gestão 
da informação 
é um assunto 
de profissionais 

(OM.ARTE 
(OMUNICA(ÀO CRIATIVA E ARTE LDA 

R. Padre António Vieira, 8-B - Venda Nova 
2700 Amadora 

pecuniária sob a forma de quota, 

LUTI estatuto regulador, uma respon

sabilização dos eleitos perante os 

eleitores e perante a lei. Cada tipo 

de organização pode ter até os mes

mos colegas, sócios ou associados. O 

que as diferencia são os obj ectivos 

diferentes na mesma organização 

não ajuda a fazer consensos - ajudar 

a criar conflitos. E não há que 

temer que LUna associação ele tipo 

empresarial possa tomar um canti

nho perveso só por visar intéresses 

económicos - a sua actividade está 

constantemente sob os olhares elos 

seus associados e das oun·as organi

zações . 

Estas reflexões surgiram a propósito 

ela revisão elos estatutos ela Asso

ciação Portuguesa el e EEG e 

Nemofisiologia Clínica (uma socie-

clacle científica) na qual se pre

tendia manter o obsoleto princípio 

ele jm1tar a defesa empresarial elos 

prestadores à promoção científica. 

O proj ecto em discussão previa 

mesmo que algmnas empresas se 

constituíssem como sócios e 

tivessem assento em algtms órgãos 

ao mesmo tempo que os próprios 

gerentes dessas empresas a título 

individual. 

Sou de opinião que a clara "sepa

ração das águas .'' é a melhor forma 

el e defender a qualidade. A delimi

tação dos objectivos.1 como a clelinll

tação dos sectores (público e priva

elo ), só pode contribuir para a ade

quada defesa dos interesses dos 

consumidores assim como para o 

respeito pelos legítimos interesses 

elos prestadores. • 

GERI~ A INFORMAÇÃO é um assunto para profissionais. 

A todos os níveis. Não há boa gestão sem boa informação. 

A COM ARTE sabe gerir informação. 

Informação que se destine a divulgação e suportes escritos. 

Revistas, boletins internos, "newsletters" e outro tipo de 

publicações que constituam um elo de li gação entre 

a empresa e os seus trabalhadores 

ou clientes. 

- fUNDEI!( 
Tel.: (01) 475 1016- Fax: (01) 475 12 41 
Contacto: Maria Rodrigues 

• --··-.' 
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Cursos a realizar na Ordem dos Médicos 
Secção Regional do Sul 

For·mação Pedagógica para 
Orientadores dos Internatos Médicos 

Curso em 5 módulos 
1° módulo -Perfis e Funções do Orientador 
2° módulo - ecessidades, Objectivos e Estratégias 

de Formação 
3° módulo -Métodos de Formação 
4° módulo - Garantia de Qualidade da Formação 
5° módulo -Avaliação 

16 dias I 60 horas 

Gestão dos Ser·viços de Saúde 

Cursos em 2 módulos 
r módulo -Comportamento Organizacional 
2° módulo - Gestão Financeira e Produtividade 

Horár·io: 20.30 às 23.30 horas 
16 dias I 48 horas 

O Bases de Dados e Estatísticas em Medicina 

O Formação pedagógica para orientadores 

dos internatos médicos 

POR FAVOR PREENCHA EM LETRA DE IMPRENSA 

Desenvolvimento e Gestão de 
um Programa de Qualidade em Saúde 

Horário: 20.30 às 23.30 horas 
1 O dias I 30 horas 

Bases de Dados e Estatística 
em Medicina 

Curso em 2 módulos 
1° módulo - Organização de Bases de Dados 

em Medicina 
2° módulo -Aplicação de Estatística Médica 

Horário: 20.30 às 23.30 horas 
14 dias I 42 horas 

Para mais informações contactar: 
Nuria Vich 
Av. Almirante Gago Coutinho, 151 
1700 Lisboa 
Telefone: (01) 842 71 00; Fax: (01) 842 71 01 

O Gestão dos Serviços de Saúde 

O Desenvolvimento e gestão 

de um programa de qualidade em saúde 

! INSCRIÇÃO Nº 

Nome completo ___ _____________________ Nº da Cédula ____ _ 

Endereço para correspondência 

:::ódigo Postal _____ __ _ Telefone (s) B. I. nº ______ _ 

: at. Profissional _____________ Orientador de formação Sim O Não O 

•nstituição _____________ ___ Natureza do vínculo à Instituição _______ _ 

1unto envio cheque Nº _______ Banco ____________ Valor 25 .000$00 

à ordem de: Tesoureiro da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos) 

Data _ _ / _ _ / __ Assinatura _____________ _ 
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6° Workshop Internacional da EURACT 
T erá lugar em Bled, na Eslovénia, nos 

próximos dias 2 a 6 de Setembro, o 
6 lnternational Workshop da EURACT 
- European Academy of Teachers in 
General Practice, subordinado ao tema 
«Learning anel Teaching about Family 
in General Practica». 
O curso será dirigido pelos Drs. Jaime 
Correia de Sousa (Portugal), Igor Svab 
(Eslovénia) , Gianluigi Passerini (Itália) 
e Yonah Yaphe (Israel) e destina-se a 

' 

clínicos gerais envolvidos no ensino da 
Clúüca Geral/ Medicina Familiar. 
O contacto em Portugal é assegurado 
pelo Dr. Jaime Correia de Sousa, direc
tor do ICGZN, na seguinte morada: 

lnst. de Clínica Geral da Zona Norte 
R. Prof. Álvaro Rodrigues, 4100 Porto 
Telefones: (02)6100675; (02)6100887 
Fax: (02)6101432 
e-mail: jcsousa@icgzn.pt 

Forum -Etica e Investigação em Medicina e Local: Estação Zootécnica Nacional; Fonte Boa - Santarém 

Data: 31 de Outubro de 1997 

Programa: 

• A clonagem: Investigação e Ética 

• Investigação e Medicina 

Workshop 

Organização: 
Ordem dos Médicos 
Secção Regional do Sul 
DistTito Médico de Santarém 

Exercer Medicina em Portugal 
18 de Junho de 1997 

Grupos de Trabalhos: 
• Exercer Medicina em Porh1gal: Actividade Pública 
• Exercer Medicina em Portugal: Actividade Privada e Convencionada 
• Política de Recursos Humanos 

Ordem dos Médicos 

Av. Almirante Gago Coutinho, 151, 1700 Lisboa 
Telefone: (01 ) 842 71 00 I Fax: (01 ) 842 71 01 

r----------------------------, 
Wor k shop 
Exer cer Medicina em Portugal 
Lisboa, Auditório da Ordem dos Médicos, 18 de Junho de 1997 
(Inscrição gratuita limitada à capacidade do audi tório) 

Nome completo 

Especialidade 

N" de Cédula ___ _ 

Endereço para correspondência ----------------

Código Postal ________ _ Telefone ______ _ 

Data __ I _ _ I _ _ 

(Assinatura) 

L----------------------------~ 
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Simpósio Mundial 
de Telemedicina 
Oprimeiro Simpósio Mundial 

sobre Telemedicina para 
Países em Desenvolvimento 
realizar-se-á em Portugal entre 
30 de Junho e 4 de Julho de 
1997, por iniciativa da 
UIT - União Internacional das 
Telecomunicações e com o 
apoio do Instituto das 

Comunicações de Portugal 
(ICP). 
Para mais informações queira 
contactar: 

- na UIT, em Genebra: Leonid 
Androuchko, 
Telecommunication 
Development Bureau. 
Tel: 0041 22 730 5433; 
fax: 0041 22 730 54 84; 

- no ICP, em Lisboa: Renato 
Homem: 
Tel: (01) 721 26 00; 
Fax: (01) 721 10 03. 

(No próximo número este 
S impósio será desenvolvido) 

PRÓXIMO NÚMERO 

Destaques 

Os problemas éticos 
e científicos da clonagem 

O Estatuto Jurídico 
dos Hospitais 

"O Impulso Alegórico" 
no Porto 

Telemedicina 

Organizações 
Internacionais 

... e todas as secções 
normais 


