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EDITORIAL 

,. 

CLINICA 

PRIVADA 

. Entre os temas que preenchem este número da Revista da Ordem dos Médicos, inclui-se a
carta que o Presidente do Conselho Nacional Executivo enviou ao Senhor Ministro da Saúde. Nesse 
texto está expressa a posição do CNE face à publicação do despacho 14/90, publicado em 19/7/1990 e 
relativo ao «Regulamento do Exercício da Clínica Privada nos Estabelecimentos Hospitalares 
Oficiais». 

Apesar da discordância manifestada pelos dirigentes da Ordem dos Médicos, entendeu o 
Senhor Ministro manter o mesmo espírito do texto. 

Tal como está expresso na missiva que enviei ao Senhor Ministro, a Ordem dos Médicos não 
poderia deixar passar, sem uma atenta crítica, a publicação de um regulamento que colide em muitos 
aspectos com princípios que há muito vimos defendendo. 

Curiosamente, a publicação deste texto, difundido pela Secção Regional do Sul, parece ter sido 
interpretada, por alguns colegas, como uma defesa, por parte do Bastonário e do CNE, do exercício 
da clínica privada nos moldes considerados tradicionais. 

Trata-se, obviamente, de uma interpretação errada. Aliás, numa altura em que a medicina 
privada praticamente deixou de fazer parte do meu dia-a-dia, sinto-me particularmente à vontade 
para a defender. Com o mesmo à vontade com que preconizo uma fórmula em que todos os clínicos 
possam estar em pé de igualdade. E sinceramente não me parece, nem ao CNE, que seja essa a situa
ção resultante do despacho 14/90. 

Quando o regulamento atribui uma regalia apenas a um sector do Quadro Médico do hospital, 
está a privilegiar uns tantos relativamente ao conjunto. E seja qual for a justificação, não podem, a 
Ordem dos Médicos e o seu Bastonário deixar de manifestar a sua discordância perante esta situação. 
Isto sem esquecer as reservas que, nos planos ético e deontológico, se acumulam quando o exercício 
privado se confina aos médicos que optaram pelo regime de dedicação exclusiva. 

É possível que o Ministério da Saúde seja insensível aos argumentos apresentados em tempo 
oportuno pela Ordem dos Médicos. Mas não se tenham dúvidas de que, se tal acontecer, as dificul
dades que a Tutela vai enfrentar estão a ser previstas pela Ordem. 

Desejo salientar que a posição dos Hospitais Públicos terá de ser compreendida e fortalecida, 
tal como se pode ler no artigo, que segue o oficio do Presidente do CNE a Sua Excelência o Ministro, 
da autoria do Prof. Veiga Fernandes. 
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COIMBRA 

V JORNADAS DE CLÍNICA GERAL 

Realizam-se em Coimbra, de 18 a 20 
de Outubro, no Teatro Académico de 
Gil Vicente, as V Jornadas de Clínica 
Geral, uma iniciativa da Direcção Dis
trital de Coimbra da Associação Por
tuguesa dos Médicos de Clínica Geral. 

3. 0 ENCONTRO

Entre os temas a abordar no encon
tro, destaque para a mesa redonda «A 
Gestão Participada por Objectivos, 
nos Centros de Saúde», que terá como 
moderador o Dr. A. Rodrigues. Depois 
do intervalo, nova mesa redonda, 
desta vez subordinada ao tema «O 
Centro de Saúde e a Comunidade». 
Da parte da tarde, comunicações livres 
e, depois, a conferência «A Clínica 
Geral no Desporto», apresentada pelo 
Dr. Viriato Garrett. 

No dia 19, os trabalhos recomeçam 
com a mesa redonda «A Clínica Geral 
Argumenta ... », que terá como mode
rador o Dr. João Pinheiro. Depois do 
almoço serão apresentadas comunica
ções livres e, a partir das 17 horas, o 
Dr. Alberto Pereira da Silva apresen
tará a conferência «A Investigação em 
Clínica Geral». Às 18 horas terá lugar 
a Assembleia. Geral da Associação 
Portuguesa dos Médicos de Clínica 
Geral. 

No sábado, dia 21, os trabalhos ini
ciam-se às 10 horas, com a mesa 
redonda «Equipas de Saúde», mode
rada pelo Dr. Humberto Vitorino. Às 
12 horas, a cerimónia de encerramento 
destas V Jornadas de Clínica Geral de 
Coimbra. 

CLÍNICA GERAL DO PORTO
A Direcção Distrital do Porto da 

Associação Portuguesa dos Médicos 
de Clínica Geral, vai promover a reali
zação do 3. º Encontro de Clínica 
Geral do Porto, nos dias 8, 9 e 10 de 
Novembco de 1990, no Hotel Ipa
nema. 

Este Encontro irá reunir mais uma 
vez médicos de Clínica Geral do Dis
trito com a finalidade de debater 
assuntos de interesse comum, sendo os 
principais objectivos: proporcionar 
um espaço para diálogo e troca de 
experiências de âmbito regional; efec
tuar uma avaliação de aspectos inova
dores tradutores do desenvolvimento 
da Clínica Geral/Medicina Familiar 
como especialidade actual; promover a 
actualização científica e a formação 
contínua; levar a cabo uma reflexão 
sobre as perspectivas futuras da Clí
nica Geral/Medicina Familiar. 

Os temas propostos são: gripe e 
doenças respiratórias a virus; asma na 
criança; antibioterapia; adolescência e 
prevenção da toxicodependência; 
saúde infantil - avaliação da quali
dade; actos médicos em clínica geral -
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análise custo/ benefício; exerc1c10 
orientado - presente e futuro; equipa 
de saúde - experiências actuais; segu
rança social e circuitos de utentes; 
comunicações livres; casos clínicos; 
posters; vídeos. 

Este ano haverá um concurso de tra
balhos científicos com a atribuição de 
prémios pecuniários para os melhores 
trabalhos, segundo regulamento em 
divulgação. 

JORNADAS 
DE SENOLOGIA 

A Sociedade Portuguesa de Senolo
gia realiza nos dias 26 e 27 de Outubro 
de 1990 as II Jornadas Portuguesas de 
Senologia no estúdio 13, em Troia. 

O interesse do programa científico, 
pela sua actualidade e multidisciplina
ridade, reunirá nestas jornadas nacio
nais, médicos de diferentes especiali
dades, quer da Cirurgia Geral, quer 
Ginecologistas, Radiologistas, Onco
logistas, Radioterapeutas, Clínicos 
Gerais, etc. 

IV CONGRESSO 
NACIONAL 

DE CUIDADOS 
INTENSIVOS 

Realiza-se, de 21 a 24 de Outubro de 
1990, na Universidade Católica de Lis
boa, o IV Congresso Nacional de Cui
dados Intensivos. 

Prevê-se que nesta reunião cientí
fica, organizada pela Sociedade Portu
guesa de Cuidados Intensivos, estejam 
presentes cerca de 400 congressistas, 
entre médicos, enfermeiros e profissio
nais implicados na imprescindível acti
vidade hospitalar de Cuidados Intensi
vos e oriundos de todo o país. 

JORNADAS 
LUSO-ESPANHOLAS 

SOBRE 
DEFICIÊNCIA 
PREVENÇÃO, 

REABILITAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO 

Organizadas conjuntamente pelo 
Centro Regional de Segurança Social 
de Braga e pelo Instituto Nacional de 
Servicios Sociales de Espaf\a, terão 
lugar no Auditório da Universidade do 
Minho, nos dias 8, 9, 10 e 11 de Outu
bro, as Jornadas Luso-Espanholas 
sobre Deficiência - Prevenção, Rea
bilitação e Integração. 

Segundo os organizadores, preten
de-se, com estas jornadas, o debate de 
principias e políticas de intervenção 
sobre a problemática da deficiência e a 
apresentação de experiências de tra
balho interinstitucional nas áreas pro
postas, na perspectiva de Portugal e 
Espanha. 

JORNADAS 
DA SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE 
MEDICINA FÍSICA 

E DE REABILITAÇÃO 
A Sociedade Portuguesa de Medi

cina Física e de Reabilitação realiza, 
nos dias 16 e 17 de Novembro próxi
mos, em Lisboa, no Instituto Franco
-Portugais, as «Jornadas da Sociedade 
de Medicina Física e de Reabilitação». 
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nos dias 16 e 17 de Novembro próxi
mos, em Lisboa, no Instituto Franco
-Portugais, as «Jornadas da Sociedade 
de Medicina Física e de Reabilitação». 

Campanha de 
Solidariedade 
para com Angola 
e Moçambique 

Em virtude das notícias vindas a 
público nos órgãos de Comunicação 
Social a respeito das situações críticas 
vividas em Angola e Moçambique, 
derivadas da guerra e da seca, que 
põem milhares de vidas em perigo ime
diato, a A.N.J.M. (Associação Nacio
nal de Jovens Médicos) decidiu lançar 
uma campanha de solidariedade para 
com estes povos. 

Esta campanha terá duas fases dis
tintas, tendo-se iniciado a primeira no 
dia 7 de Agosto de 1990, com uma 
recolha de medicamentos em larga 
escala. Terminada esta primeira fase, 
deseja a A.N.J.M. avançar para uma 
acção concertada entre várias Organi
zações e Entidades Públicas com vista 
a um projecto de solidariedade mais 
vasto. 

HOSPITAIS DISTRITAIS 

1.° CONGRESSO 
NACIONAL 

A Sociedade Médica dos Hospitais 
Distritais da Zona Sul decidiu realizar 
em Maio de 1991, ano do seu 10.º ani
versário, o 1. 

0 Congresso Nacional dos 
Hospitais Distritais, que terá lugar em 
Tróia. 

Este Congresso terá quatro dias de 
duração e constará de Mesas Redon
das sobre as principais especialidades: 
Cardiologia,  Gastroenterologia, 
Endocrinologia, Neurologia, Oncolo
gia, Pediatria, Obstetrícia, Cirurgia, 
Oftalmologia, Cuidados Intensivos, 
Nefrologia, Urologia, Ortopedia, Ima
giologia e Organização Hospitalar. 

Haverá, além disso, Comunicações 
Livres concorrentes ao Prémio de Epi
demiologia Hospitalar Regional. 

SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS 
JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA 

CARLOS ALBERTO ANTUNES FILIPE 

Prémio �e1©JC1 de 
Medicina Clínica 1988 

28 CLASSIFICADO 

Foi editado e já está em distribuição 
o trabalho dos Drs. José António Pe
reira da Silva e Carlos Alberto Antu
nes Filipe, «Síndromes Paraneoplási
cas» que, concorrente ao Prémio Biai
de Medicina Clínica/88», foi classifi
cado pelo Júri constituído por catedrá
ticos das Faculdades portuguesas em
2.º lugar.

A obra é distribuída em número de
15 mil exemplares à classe médica e 
farmacêutica, escolas médicas e para
médicas. 

O trabalho destes dois jovens médi
cos é extenso e abarca, em 7 capítulos, 
várias situações conducentes à doença 
oncológica. Destina-se aos Clínicos 
Gerais e fornece-lhes um quadro com
pleto de sintomas e manifestações 
para-cancerígenas, tornando-se um 
livro de referência. Para o Prof. Dr. 
Armando Porto, mestre e director de 
Serviço dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, trata-se de uma monogra
fia de excelente sentido clínico que, 
com assinalável elegância formal, 
passa a ser o trabalho mais completo 
em Língua Portuguesa dedicado ao 
tema, um grande serviço à classe 
médica e a todos os que se importam 
com os grandes problemas de Saúde 
nos nossos dias, contribuindo decisiva-

mente para o enriquecimento da 
bibliografia médica nacional. 

O Dr. José António Pereira da 
Silva, nasceu no Rio de Janeiro em 
1957, licenciou-se pela Universidade 
de Coimbra e é actualmente Assistente 
Hospitalar de Medicina Interna dos 
Hospitais da U. C., foi monitor da 
Cadeira de Medicina Legal e Toxicolo
gia Forense da U. C. e é autor de 
numerosos trabalhos e comunicações 
apresentados em publicações e reu
niões médicas. É autor de um estudo 
de apreciação do rigor dos aparelhos 
de determinação da alcolémia dos con
dutores levado a cabo pelo Instituto de 
Medicina Legal de Coimbra. 

O Dr. Carlos Alberto Antunes 
Filipe, nasceu em 1960, em Serpins e é 
licenciado pela U. C. Frequenta o 
Internato Complementar de Medicina 
Interna no Serviço de Medicina III dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra 
e exerce funções de assistente convi
dado da Cadeira de Medicina III da 
Faculdade de Medicina de Coimbra. 

A entrega deste prémio ocorreu em 
Lisboa, em cerimónia a que estiveram 
presentes altas individualidades do 
Foro Médico, da Universidade Portu
guesa, do Governo e Presidência da 
República. 
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NOTÍCIAS 

II JORNADAS DE REUMATOLOGIA 
PEDIÁTRICA DA ZONA SUL 

Realiza-se em Lisboa, nos dias 22 e 
23 de Novembro, as II Jornadas de 
Reumatologia Pediátrica da Zona Sul. 
No primeiro dia dos trabalhos serão 
abordados temas como a «Importân
cia da Genética nas Doenças Reumáti
cas Juvenis», comunicação do Prof. 
Amândio Tavares, «Interleukines and 
rheumatic diseases: Present and Fu
ture», apresentado pela Dr.ª Patrícia 
Woo, e ainda «Prostaglandinas e 
inflamação nas doenças reumáticas», 
do Prof. Lopes Vaz. 

Após a discussão dos temas, as Jor
nadas prosseguem com a apresentação 
de mais dois temas e respectiva discus
são «O sistema major de histocompati
lidade (estrutura genética e funções) e 
suas relações com os reumatismos 
juvenis», do Prof. J. A. Machado 
Caetano, e «Auto-immunity and con
nective tissue diseases», da Dr.ª Patrí
cia Woo. 

Depois do almoço, os trabalhos re
começam com o tema «Classificações 
e aspectos epidemiológicos das doen
ças reu111áticas juvenis», da responsa
bilidade do Dr. Melo Gomes, «Mani
festações osteocarticulares de doenças 
não reumáticas da crianças», da Dr.ª 
Isaura Santos, e «Maladie inflamatoire 
d'origine dentaire, da Dr.ª Anne-Marie 
Prieur. 

ALMODOVAR 

Após a discussão os temas, os tra
balhos prosseguem com a apresenta
ção do trabalho «Purpura de Schon
lein-Henoch», apresentado pelas Drs. 
Arlete Neto, Sara de Freitas e José 
Luís Peralta. 

No segundo dia, os trabalhos reco
meçam com a mesa redonda sobre 
Artrite Crónica Juvenil, moderada 
pelo Dr. Melo Gomes, seguindo-se a 
apresentação dos temas «The general 
management of Juvenil chronic arthri
tis», da responsabilidade da Dr.ª Bar
bara Ansell e «Des avances récents du 
traitement de l'arthrite chronique 
juvéniie», da responsabilidade da Dr.ª 
Anne-Marie Prieur. 

Depois do almoço serão apresen
tados mais quatro temas: «J uveniles 
sistemic lupus erythematosus», 
(Dr.ª Patrícia Woo), «Scleroderma 
and Dermatomyositis in childhood», 
(Dr.ª Barbélra Ansell), e «Le syndrome 
de Kawasaki», (Dr.ª Anne-Marie 
Prieur). Após a discussão destes 
temas, será apresentado o tema «The 
history of Pediatric Rheumatology -
A personal view», da Dr.ª Barbara 
Ansell, estando prevista para as 17 
horas a sessão de encerramento das 
sessões científicas. 

A partir das 17 .30 horas, teste pon
tuado de avaliação final (inscrição 
voluntária prévia, limitada a não espe
cialistas). 

LUDOTECA DA SAÚDE 
Por iniciativa do NESC - Núcleo 

de Educação para a Saúde Concelhio, 
surgiu a ideia de realizar em Almodo
var no mês de Novembro de 1990 uma 
Ludoteca da Saúde, que pretende ser 
um espaço onde as crianças vão ter 
oportunidade de brincar, jogar, viver 
o jogo do faz de conta e contactar com
realidades do dia a dia através do jogo
e da fantasia.
, Neste espaço vão ser contemplados
todos os aspectos da Promoção da
Saúde e Autocuidados, como por
exemplo:

- Alimentação, Higiene e Saúde
Oral, Prevenção de Doenças e Aciden
tes, Ambiente e Regras de Trânsito. 

Em Março de 1990, aconteceu a pri
meira reunião do NESC onde foi pro
posto aos professores (nomeados por 
concenso) dos diferentes graus de 
ensino (Jardins de Infância, Escolas 
Primárias, Ciclo Preparatório e Escola 
Secundária) presentes que procedes-

8 - ORDEM DOS MÉDICOS 

sem à divulgação da Ludoteca da 
Saúde, junto dos colegas para que fos
sem apresentados projectos (projectos 
esses a serem desenvolvidos ao longo 
do ano lectivo nos diferentes locais de 
trabalho) sobre os temas atrás referi
dos. 

A concretização destes projectos 
seria a construção de um jogo ou jogos 
em materiais duradoiros a fim de ser 
utilizado durante o tempo de duração 
da Ludoteca e para posteriormente ser 
entregue às escolas num sistema de' 
troca (várias hipóteses estão a ser lan
çadas neste momento: Ludoteca Per
manente, sistema de requisiçõa de 
jogos, etc.). 

Pensou-se utilizar as instalações do 
Jardim de Infância de Almodovar e 
Escola Primária uma vez que a Ludo
teca da Saúde será dirigida essencial
mente à faixa etária que frequenta 
estes graus de ensino, participando os 
alunos da Escola Preparatória e Se
cundária como monitores. 

PSIQUIATRIA 

III CONGRESSO 

PSIQUIATRIA 
DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

O Departamento de Saúde Mental 
da Faculdade de Medicina do Porto -
Hospital de S. João vai levar a cabo, 
de 26 a 30 de Setembro próximo, na 
cidade do Porto, o III Congresso de 
Psiquiatria de Língua Portuguesa, sob 
os auspícios da Associação Psiquiá
trica do mesmo nome (APLP). 

Esta Associação, criada em Setem
bro de 1979, aquando da realização, 
em Lisboa e no Porto, do I Congresso 
de Psiquiatria de Língua Portuguesa, 
tem por objectivos fundamentais 
«estimular entre os profissionais da 
Psiquiatria e ciências afins, dos sete 
países que se expressam na Língua 
Portuguesa, um diálogo construtivo, 
apoiado na troca de conhecimentos e 
em íntimas relações e permutas cultu
rais e científicas». 

Integrado nesse espírito de convívio 
científico e de relações fraternais, este 
III Congresso terá como temas princi
pais, entre outros, a «Depressão», o 
«Alcoolismo» e a «Psiquiatria Inte
grada» (Psiquiatria de Ligação e Psi
quiatria Comunitária). 

Para além das participações de 
numerosos cientistas portugueses, bra
sileiros e dos países africanos de 
expressão portuguesa, aguarda-se a 
presença de prestigiados cientistas de 
outros países europeus, como já tem 
vindo a ser hábito nas edições anterio
res deste Congresso. 

II CURSO DE 
ACTUALIZAÇÃO 

EM IMUNOLOGIA 
Nos dias 12 e 13 de Outubro, na 

Aula Magna da Faculdade de Medi
cina de Lisboa, realiza-se o II Curso de 
Actualização em Imunologia, uma ini
ciativa do Instituto de Imunologia da 
Faculdade de Medicina de Lisboa. 

c 

i 
s 



OPINIÂO •o 

• 

«EUROPE CARES» 

OS CUIDADOS DE SAÚDE NA EUROPA 
• DR. JOAQUIM SÁ COUTO

Os 350 milhões de pessoas do Mer
cado Europeu abriram, pela primeira 
vez, enormes possibilidades para as 
indústrias ligadas aos cuidados de 
saúde. 

À medida que os europeus sentem 
aumentar a sua impaciência e descon
tentamento com as longas listas de 
espera e serviço impessoal da maioria 
dos hospitais públicos, as companhias 
ligadas aos cuidados de saúde prepa
ram-se para aumentar os seus lucros 

aoveitando-se desse descontenta
.-ito. 

Até agora, o fenómeno atraíra, 
sobretudo, companhias americanas, 
rápidas em perceberem esta oportuni
dade e em utilizarem a sua vasta expe
riência, adquirida no seu próprio país. 
Mas os sinais de que uma dura compe
tição as aguarda, aí estão, agora que 
vários «grupos» europeus se prepa
ram, também eles, para explorar este 
campo. 

Gerir pequenos e médios hospitais 
privados, apetrechados com alta tec
nologia, é rentável. Talvez mesmo, 
muito rentável, mas aqui temos tam
bém os equipamentos e fornecimentos 
médicos, incluindo os artigos 11ão reu
tilizáveis e os farmacêuticos. Da cons
trução à informatização, a diversidade 
de indústrias que contribuem para os 
cuidados de saúde, é enorme. _Por 
último, mas não menos importante, 
temos o negócio dos Seguros de 
Saúde, para o qual é esperado um 
rápido crescimento em muitos dos 
estados membros da CEE. 

Infelizmente, muitos dos serviços 
que o sector privado dos cuidados de 
saúde tornará acessível no território 
comunitário, Rum futuro próximo, 
estarão apenas ao alcance dos muito 
ricos e das classes média-alta da nossa 
sociedade. 

Existe um perigo real de que um sis
tema de dois níveis se desenvolva, 
pondo em risco o velho princípio de 
que o acesso igual aos cuidados de 
saúde deveria ser independente da 

posição económica. 
Isto demonstra que chegou a altura 

de se implementarem as políticas e 
regulamentos comunitários que permi
tirão o desenvolvimento do sector pri
vado da saúde e, ao mesmo tempo, pre
servar esses mesmos valores que nos 
são tão caros. De que o acesso aos cui
dados de saúde deveria ser igual para 
todos os cidadãos. De que o doente 
deveria ter a liberdade de escolher o 
seu médico e a instituição onde deseja 
receber assistência, e, idealmente, isto 
deveria incluir todo e qualquer médico 
ou instituição no território da CEE, 
independentemente do país de origem 
do cidadão. Isto irá contribuir, igual
mente, para concentrar determinados 
tipos de serviços em centros designa
dos da CEE, cortando assim os custos. 

Uma política comunitária de saúde 
que estimule os investimentos privados 
e respeite os nossos valores tradicio
nais, mostrará ao mundo que a 
Europa se preocupa e estabelecerá, 
uma vez mais, a nossa posição como 
líderes na Indústria de Saúde Mundial. 
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OPINIÂO 

CLÍNICA PRIVADA 
NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES OFICIAIS 

Carta dirigida pelo Presidente do Conselho Nacional Executivo a Sua Exa. o Ministro da Saúde. Em causa, o despacho 
14/90, publicado em 19/7/1990, e que aprova o «Regulamento do Exercício da Clínica Privada nos Estabelecimentos Hospita
lares Oficiais». Numa perspectiva diferente, o mesmo tema é tratado, na página seguinte, num artigo do Prof. Veiga Fernandes. 

Excelência: 
O Conselho Nacional Executivo da 

Ordem dos Médicos tomou conheci
mento do Despacho 14/90, publicado 
em 19/7/1990, que aprova o «Regula
mento do Exercício da Clínica Privada 
nos Estabelecimentos Hospitalares 
Oficiais». 

Verifica-se que Vossa Excelência 
não considerou as reservas que mani
festamos relativamente ao assunto e se 
tenha prosseguido na sua publicação 
sem que tenha sido objecto duma 
reformulação na sua filosofia. 

Dada a imagem de bom relaciona
mento e convergência de ideias entre o 
Ministério da Saúde e a Ordem dos 
Médicos, que aliás corresponde à reali
dade, sente este Conselho ser seu dever 
tornar expressas as reservas manifes
tadas. O silêncio neste momento, 
poderia ser interpretado como uma 
anuência a uma orientação de que cla
ramente discorda. 

Assim e para que conste quer junto 
de Vossa Excelência, quer junto da 
Classe que representamos, permitimo
-nos enunciar as objecções de vária 
natureza que foram produzidas. 

1) Exclusividade

A reserva do exercício da clínica pri
vada exactamente àqueles médicos que 
optaram pelo regime de dedicação 
exclusiva, e, como tal, são substancial
mente melhor remunerados, afigura
se, uma posição muito difícil de defen
der não só em termos deontológicos, 
como meramente lógicos. 

Esta é a crítica de base mas a ela 
acrescem outras, mais de pormenor, 
que, em conjunto, aconselhariam, jul
gamos, um repensar do problema. 

2) Aspectos laborais

É evidente que o facto de se cingir
determinada regalia a uma parte do 
quadro médico, em função da sua 
categoria e regime de trabalho, 
criando assim um privilégio, ainda por 
cima de fundamentação contestável, 
irá criar tensões que facilmente se 
poderão tornar graves com reflexos 
negativos no ambiente de trabalho. 

Se, para além disso, os médicos e 
outro pessoal hospitalar forem força-
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dos, por imperativos técnicos e deon
tológicos, a colaborar na assistência a 
esses doentes sendo impedidos da res
pectiva compensação financeira a 
situação poderá tornar-se intolerável. 

3) Aspectos económicos

É discutível o princípio da utilização
de bens próprios da comunidade, 
ainda que mediante remuneração, 
para benefício particular de alguns. 

O que não é discutível é a situação 
privilegiada de que os médicos no 
regime ora iniciado usufruem face aos 
coleg�s que, para assistir doentes pri
vados ou convencionados, têm de 
mobilizar capitais e correr os riscos 
inerentes a um mau resultado de 
exploração. 

Se a natureza da matéria não nos 
obrigasse a abster de termos comer
ciais, poder-se-ia, fundamentada
mente, invocar a figura da concorrên
cia desleal. Pensamos que é vocação 
do Estado, na sua função modera
dora, combatê-la e nunca promovê-la, 
ainda por cima nas estruturas que lhe 
são próprias. 

4) Aspectos relacionados com
os doentes

É facilmente criticável que, num
_ momento em que a resposta das estru
turas hospitalares ainda se encontra 
bem aquém do desejável, tanto no 
campo do diagnóstico, quer do trata
mento, em termos de prontidão e de 
qualidade, se afecte parte desses recur
sos para benefício directo duma mino
ria de médicos, mas também de doen
tes. 

Não será difícil de adivinhar a reac
ção de um doente englobado numa 
longa lista de espera ao sentir-se ultra
passado na execução dum exame ou de 
um acto cirúrgico por um doente pri
vado ou convencionado, e isto ainda 
que a situação clínica o justifique. 

Não é improvável que alguém, 
demagogicamente, possa dar voz a 
essa reacção compreensível apresen
tando o sistema como uma incentiva
ção de privilégios dos médicos. Nesse 
sentido a Ordem dos Médicos entende 
que deve declinar qualquer responsa
bilidade na sua concepção e marcar 
bem as reservas que sempre lhe mere
ceu. 

Julgamos que o conjunto das críti
cas aduzidas sobrelevam as vantagens 
que Vossa Excelência avançou, de o 
sistema poder ser uma eventual fonte 
de financiamento hospitalar e interes
sar a alguns médicos, uma vez que as 
invocadas no preâmbulo do Diploma 
se afiguram inconsistentes, como 
Vossa Escelência decerto concordará. 

Quanto a resultados financeiros não 
poderão deixar de ser negligíveis da, 
tro do contexto global. Quanto a i., 
resse de alguns médicos, podemo-nos 
interrogar se é legítimo e, de qualquer 
forma, este Conselho considera que é 
seu dever zelar pelo interesse de todos 
e não de alguns, poucos, em particu
lar. Estamos certos que é essa também 
a intenção desse Ministério. 

Solicitamos portanto ao Senhor 
Ministro uma reflexão sobre o 
assunto. Recordamos a sugestão feita 
de cingir o sistema às zonas geográfi
cas em que não existam estruturas pri
vadas de internamento ou a áreas de 
alta tecnologia inexistentes fora das 
estruturas oficiais. 

De contrário corre-se o risco quase 
certo, e a experiência de vários países 
assim o mostra, de criar uma área em 
que os conflitos laborais, financeiros e 
profissionais, assentes em situações 
deontologicamente passíveis de crítica, 
serão constantes. Com certeza muito 
mais agudas e graves do que as queA
correm do exercício simultâneo de tW 
ções oficiais e convencionadas que o 
Governo pretende, a nosso ver sem jus
tificação, por todos os meios coarctar. 

É intenção deste Conselho contri
buir para a criação dum quadro do 
Exercício da Medicina límpido e equi
tativo, tanto para médicos, como para 
doentes e daí a razão da atitude ora 
assumida. Como estamos certos que 
Vossa Excelência compartilha deste 
nosso desejo colocamo-nos desde já à 
disposição para colaborar no objectivo 
comum. 

Tomo a liberdade de agradecer a 
atenção e o tempo que Vossa Excelên
cia se dignou dedicar à leitura deste 
documento. 

Com os mais respeitosos cumpri
mentos, subscrevo-me com a mais ele
vada consideração. 

14 de Agosto de 1990. 
O Presidente do Conselho Nacional Execulivo 

da Ordem dos Médicos 



OPINIÂO • 
BREVE APOLOGIA 
DA MODERNIZAÇÃO 
DOS HOSPITAIS OFICIAIS 

• PROF. F. VEIGA FERNANDES

O artifício de escamotear problemas 
pontuais no formalismo da generali
dade das leis, como acontece com a 
recente Portaria 14/90, sobre Regula
mentação do Exercício da Clínica Pri-
ada nos Estabelecimentos Hospitala-
s Oficiais, dá habitualmente resulta

dos contraproducentes. Quando se 
segue esta via, sob o manto ilusório da 
subordinação dos interesses aos valo
res, fica muitas vezes mal resolvido o 
particular e o geral acaba sempre por 
adormecer no Universo inefável dos 
Grandes - Princípios e das Grandes 
Ideias à espera de melhores oportuni
dades. 

Na realidade, para além do pro
blema da justa recompensa do «staff» 
permanente dos Hospitais e da recla
mada possibilidade de exercício Clí
nico pelos presidentes dos Conselhos 
de Administração Hospitares, que por 
lapso a legislação anterior não equa
cionou, e esta agora vai acabar tam
bém por não resolver, fica o problema 
major da Regulamentação do Acesso 
de Todos aos Bens Hospitalares. Este 
é um assunto com muito interesse para 
as Instituições, para os Doentes e para 

Ordem dos Médicos e que por isso 
os merece um pouco mais de medita

ção. 
Os Hospitais Oficiais há muito que 

deixaram de ser a extensão profana 
das Misericórdias só para pobres e 
indigentes, pelos quais se passa ocasio
nalmente em visita breve ou assistência 
de caridade. Todo o desenvolvimento 
científico e tecnológico actual, pres
siona no sentido de que os Hospitais se 
transformem em grandes Fábricas de 
Serviços muito complexos e dispendio
sos, onde se exerce a Medicina do mais 
alto nível e aos quais em princípio 
todos deveriam e quereriam ter acesso. 

Entre nós o reconhecimento desta 
realidade tem sido prostergado ou 
amortecido pela habitual falta de 
meios orçamentais e pelo utópico idea
lismo político da universidade da 
Medicina Gratuita, que tem actuado 
co·mo factor saliente de decadentismo 
e de nivelamento pela base. Aceite-se 
que talvez agora, tenha chegado o 

momento para melhor regular o acesso 
e a contribuição devida por cada um, a 
um tipo deAssistência que o progresso 
empurra para o mais elevado nível de 
qualidade. Simplesmente, a resolução 
séria deste problema obriga a que ele 
seja considerado numa perspectiva 
correcta: isto é, como uma necessidade 
de satisfazer o interesse das popula
ções de mais elevados recursos econó
micos num tipo de Assistência 
moderna e de excepcional qualidade e 
não como Úm mero artifício para 
garantir as necessidades económicas 
dos médicos, reduzidos à condição de 
angariadores de doentes em dedicação 
exclusiva para Hospitais muitas vezes 
mal equipados e desactualizados. 

Os Hospitais 
Oficiais há muito 
que deixaram de ser 
a extensão profana 
das Misericórdias só 
para pobres e 
indigentes, pelos 
quais se passa 
ocasionalmente em 
visita breve ou 
assistência de 
caridade. 

Portanto, o problema fundamental, 
sem sofismas é o da Modernização 
Hospitalar. 

Esta Modernização, que não está 
feita na maior parte das nossas Insti
tuições, levanta numerosos problemas 
de natureza Económica, Técnica, 
Logística, de Hotelaria, Equipamento, 
etc., mas fundamentalmente cria pro
blemas de ligação hierárquica entre 
profissionais especializados, de uma 
dimensão que nada tem a ver com a 
visão antiquada subjacente à filosofia 
da actual disposição legal. 

Os Modernos Hospitais, ao cqntrá
rio do que se poderia imaginar, não 
são dinâmicos «Mac Donalds», onde 
qualquer empregado, passada a breve 
fase da aprendizagem inicial, faz sem
pre a mesma coisa indiferenciada
mente e sem necessjdaqe qe contacto 
com os colegas: atencte clientes, frita 
batatas, aquece hamburgers, serve 
coca-colas, recebe dinheiros, deposita 
na caixa para o patrão; que quanto 
mais empregados tiver, mais clientes 
privados angaria e mais lucros aufere. 

O ambiente Médico de trabalho, 
que se deve viver num moderno Hospi
tal, situa-se nos antípodas desta tão 
simples e eficiente organização, tão 
estimada pelos nossos actuais e ilumi
nados economistas e gestores. 

As diversas forças de pressão e de 
desenvolvimento profissional, cientí
fico e técnico que actuam no meio 
Hospitalar originam diferentes vecto
res interdependentes de resposta que 
ácabam por se polarizar em duas vias 
fundamentais: Por um lado, estimu
lam uma constante diferenciação; 
especialização e sub-especialização 
médicas, criando nos Serviços um 
ambiente propício ao florescimento da 
competência, da inovação e criativi
dade, que será tanto mais patente 
quanto mais bem dirigidos e organiza
dos estiverem. Por outro lado, indu
zem um tipo de relações hierárquicas 
de respeito mútuo e çle interligação 
profissional muito íntimas e constan
tes, de modo que a visão de conjunto 
nunca se perca e as vantagens que se 
retiram da execução precisa e eficiente 
de tarefas específicas não seja prejudi
cada por desvios ultratecnicistas que 
fazem esquecer o sentido global cor
recto que nos deve. sempre ligar ao 
homem doente. Claro que este 
ambiente de trabalho, não tem nada 
que ver com individualismos, indepen
dência, rotina, burocracia, funciona
lismo, indiferenciação. Mas tem muito 
a ver, com sentido do conjunto, res
peito hierárquico, diferenciação, com
petência, competitividade, interesse e 
prestígio. 

Infelizmente nem sempre a compo
nente legal na nossa terra, tem favore
cido esta ambicionada via do_ pro-
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gresso. Tememos que esta Portaria 
seja mais uma a juntar a tantas outras 
que nos arrastam para trás. 

Na realidade a Medicina Hospitalar 
não é a Medicina individualizada do 
princípio do século, centrada na figura 
respeitável mas isolada, profissional e 
deontologicamente, do médico perante 
o doente. As facetas que privilegiam a
Equipa, a Hierarquia e naturalmente a
Direcção, são prevalentes e têm que
ser consideradas como um todo
quando se trata de tratar doentes Hos
pitalares, privados ou não privados.
Dentro do Grupo os respectivos ele
mentos não podem ser retribuídos
como está a acontecer actualmente,
pela quantidade de turnos que fazem,
mas pela qualidade do seu trabalho,
pela posição hierárquica e importância
que têm na impulsão do conjunto. O
Director de um Serviço, ou um presti
giado Assistente Hospitalar com mais
de 50 anos, com ou sem clínica privada
e independentemente de não fazer
urgências, não pode ser no final um
dos mais mal recompensados elemen
tos da Equipa. Quer isto dizer que a
introdução da clínica privada no Hos
pital não deveria ser o elemento que
reintroduz ou que desestabiliza a hie
rarquia remuneratória dos seus ele
mentos. Um Hospital prestigiado, com
Serviços distintos, a funcionar com
Equipas de bom nível, naturalmente
que deveria ter todos os seus elementos
(médicos e não médicos), a beneficiar
gradativa e justamente com o esforço
de todo o Grupo.

Por fim e também muito impor
tante, fica-nos a constatação de não 
vermos possibilidade de conciliar a 
quase universalidade do direito a inter
namentos privados, agora consignada 
no 14/90, com a inerência Directiva 
inquestionável de controlo das admis
sões e altas .e especialmente na supervi
são clínico-profissional do conjunto. 
Na mesma valorização por categorias, 
a diferença não pode ser marcada por 
ser ou não trabalhador em regimen de 
dedicação exclusiva a funcionar ou 
não num Centro de Responsabilidade. 
Este estatuto não pode dar a um qual
quer elemento independência de actua
ção, a não ser que tudo se queira 
degradar e fazer retroceder. 

Em resumo, é a Modernização Hos
pitalar que cria a apetência para que os 
seus Serviços sejam utilizados por 
todos. Esta Modernização induz uma 
estrutura de funcionamento que 
obriga a que a ideia de Equipa e de 
Conjunto bem Dirigido se sobreponha 
à ideia clássica da Medicina individua
lizada. A Clínica Privada deve intro
duzir-se harmoniosamente no funcio
namento deste Sistema e não pode ser 
um mecanismo para o preverter. 
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NOTÍCIAS 

Regime de Segurança 
Social dos Trabalhadores 
Independentes 

Senhor Secretário de Estado, 

Acusamos a recepção do V/ ofício 
7549, de 90.05.29, que muito agrade
cemos. 

Todavia, o referido ofício não apre
senta, salvo o devido respeito, solução 
formal para os casos expostos por esta 
Secção Regional no n/ ofício 59/SEC, 
de 90.01 .08, de modo a permitir à

Ordem o esclarecimento seguro dos 
seus membros. 

Com efeito, no que concerne à 
situação 00s médicos que requereram 
a isenção contributiva ao abrigo do 
Dec.-Lei 307/86, de 22.09, e muito 
embora se refira a existência de orien
tações verbais no sentido de não ser 
exigido o pagamento das contribuições 
referentes aos períodos de actividade 
por conta própria exercidos anterior
mente à entrada em vigor do dito 
diploma, facto é que alguns Centros 
Regionais de Segurança Social têm exi
gido o seu pagamento. 

Por outro lado, no que respeita ao 
Despacho 40/SESS/89, actualizado 
pelo 102/SESS/89, não se retira do 
aludido ofício se o mesmo se mantém 
em vigor e se, portanto, para além 
daqueles que se encontram na situação 

acima descrita, é, ainda, permitido aos 
médicos não isentos da obrigação de 
contribuir, inscreverem-se nas condi
ções estabelecidas no seu n. º 4. 

Assim, solicita-se a V. Exa., seja 
proferido Despacho, ao abrigo do 
art.º 28.º do Dec.-Lei 8/82, de 18 de 
Janeiro, no sentido de não serem exigí
veis as contribuições referentes a,
períodos de actividade por conta pr. 
pria, a todos os médicos que, durante 
esse período, se encontrassem em 
situação factual de isenção, nos termos 
previstos no Dec.-Lei 307 /86 e seja 
prorrogado o prazo de vigência do 
Despacho 40/SESS/89. 

Através de tal medida alcançar-se-ia, 
com toda a segurança, a pretendida 
aplicação uniforme das orientações 
verbais transmitidas pelo Secretário de 
Estado da Segurança Social em 
87 .06.11, bem como a possibilidade de 
concretização de uma pretensão que 
não se poderá deixar de considerar da 
mais elementar justiça. 

Aproveito para apresentar a V. Exa. 
os nossos melhores cumprimentos. 

18 de Julho de 1990. 

Pel'O Presidente 
do Conselho Regional do Sul 

• 

OFÍCIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SEGURANÇA SOCIAL 

Em referência ao vosso ofício n. º 
59/SEC, de 8.Jan.90, encarrega-me 
Sua Excelência o Secretário de Estado 
da Segurança Social de informar a V. 
Exa., o seguinte: 

Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de 
Janeiro, sujeitou os médicos, entre 
outros, ao regime nele consagrado, os 
quais podiam ser dispensados de ins
crição neste regime desde que exerces
sem actividade por conta de outrém, 
estivessem inscritos no regime de segu
rança social da função pública ou no 
regime de segurança social dos trabal
ha_dores por conta de outrém e a activi-

dade desenvolvida por conta própria 
fosse de reduzido rendimento (cfr. art. 
5.0

, do Decreto-Lei n.º·8/82, de 18.1, 
e art. º 4. º do Dec.-Reg. n: 0 13/82, de 
20.3). 

Entretanto, o Dec.-Lei n:
0

· 307 /86, 
de 22 de Setembro, veio isentar de con
tribuir para o regime de Segurança 
Social dos trabalhadores independen
tes os comerciantes em nome indivi
dual e os profissionais livres que exer
çam, em acumulação, outra actividade 
laboral da qual aufiram rendimento 
mensal não inferior à remuneração 
mínima mensal garantida à generali-



dade dos trabalhadores e que o traba
lhador se encontre, em função dessa 
actividade, vinculado a um regime 
obrigatório de protecção social, cujo 
esquema de prestações cubra a totali
dade das eventualidades protegidas 
pelo regime geral de segurança social 
dos trabalhadores independentes (cfr. 
art.º' 1. º, 2. º, 4. º e 8. º, do Decreto-Lei 
n. º 307 /86, de 22.9.).

No entanto, o Dec.-Lei n.º 307/86,
é omisso quanto ao procedimento a 
adoptar em relação às contribuições 
em dívida referentes a períodos de acti
vidade anteriores ao requerimento da 
isenção de contribuições, quer os tra
balhadores já estivessem vinculados, 
ou não, ao regime. 

Assim, foram transmitidas orienta
ções verbais por Sua Excelência o 
Secretário de Estado da Segurança 

ocial de então, em reunião efectuada, 
m 87 .06.11, com os responsáveis das 

instituições de segurança social, no 
sentido de não exigirem o pagamento 
das contribuições referentes aos perío
dos de actividade por conta própria 
exercidos anteriormente à entrada em 
vigor do Decreto-Lei n. º 307 /86. 

De acordo com aquelas instruções, 
aos médicos que requereram a isenção 
contributiva ao abrigo do Decreto-Lei 
n. º 307 /86 e nunca procederam ao 
pagamento das contribuições relativas 
ao período anterior ao pedido de isen
ção, não são exigidas tais contribui
ções. 

O n. º 4 do Despacho 40/SESS/89, 
publicado na 2.ª Série do Diário da 
República, de 9.5.89, determina que 
aos trabalhadores não isentos da obri
gação de contribuir por força do 
Decreto-Lei n. º 307 /86 não são exigi
das as contribuições referentes ao 
eríodo anterior a 1.1.89, desde que 
ueles trabalhadores se vinculem ao 

espectivo regime de segurança social e 
paguem as contribuições a partir de 
1.1.89. 

Deste modo, aos médicos que nunca 
se vincularam ao regime dos trabalha
dores independentes não são exigíveis 
as contribuições até 1.1.89, desde que 
respeitem o disposto no n. º 4 do Des
pacho 40/SESS/89, e devem também 
ser ·isentos a partir daquela data, caso 
preencham as condições previstas no 
Decreto-Lei n. º 307 /86, de 22 de 
Setembro. 

Com os melhores cumprimentos. 
Lisboa, 29 de Maio de 1990. 

CHEFE DO GABINETE, 
Maria da Conceição Anahory Garin 

A medicina em 

Düsseldorf. 

1 É favor de me infor-
mar sobre 

1 
O o congresso 
O a feira 

profissional 

1 
Apelido: 

A MEDICA Düsseldorf, o forum 
internacional para a competência 
médica. Com a oferta universal da 
tecnologia médica e de laboratório, 

1 

Nome: 

Firma: 

1 Endereço: 

Pais, 
CP e Localidade: 

Walter & Cia., Lda. 
Largo de Andaluz, 
15-3., Dto. -4 
1000 Lisboa 
Tel.: 01-53 24 23/ 
5562 54 
Fax: 01-539311 

da bio- e da gentecnologia, da téc
nica farmacêutica e da informática. 
Apresentada por mais de 1.200
expositores, provenientes de 31 
países. Uma obrigação para o 
comércio especializado internacional 
também - não só por causa do 
MEDICA-Business-Center. Mais de 
800 conferencistas tornam o con
gresso em ponto de encontro para a 
discussão e para o aperfeiçoamento. 

1 A MEDICA 90 levará mais de 
100.000 peritos ao nível mais recen- \/ 
te de conhecimentos, através da� 
feira profissional, do congresso, 
do Clube dos Médicos, dos 
seminários dos expositores, e da 
via dos media. 
Por isso, sugerimos que faça atem
padamente os seus planos, podendo, 
desde já, pedir as primeiras infor-
mações: 

MEDICA 90 �K>TEC 
22º Congresso Internacional e Feira Profissional 

Diagnostica . Therapeutica . Technica 
lnformatica . Biotechnica . Juristica 

DÜSSELDORF 
21.-24.11.1990 

Basis for Business 



DE 0 A 14 ANOS:

1 POR 3.000 

' 

DE 15 A 44 ANOS:

1 POR 180 
DE ANOS: 

1 POR 2.000 

FORMAÇÃO DE FORMADORES 
PARA A PREVENÇÃO DA 
INFECÇÃO PELO HIV/SIDA 
• DR.A MARIA SANTOS PARDAL

1. INTRODUÇÃO

Com a rapidez da evolução tecnoló
gica e científica não é possível manter 
a actualização dos profissionais dos 
serviços se não se promoverem, de 
orma contínua e programada, activi

tlades de formação em serviço. 
Se é verdade que essa formação con

tínua pode ser realizada através de 
documentação e de material audio
-visual, especialmente videos, a forma
ção directa em classe, continua a ser 
privilegiada para determinadas áreas 
ou para determinados objectivos. 
Como tem sido dito insistentemente a 
todos os níveis e pelas autoridades 
internacionais tais como a Organiza
ção Mundial de Saúde, a Comissão das 
Comunidades Europeias e o Conselho 
da Europa, a informação são as únicas 
formas de intervenção na prevenção 
da SIDA. 

Tendo como conceito básico que a 
prática da Educação para a Saúde não 
é exclusiva de nenhuma formação pro
fissional especifica e que estão cada 
vez mais envolvidos em actividades 
educativas de saúde, voluntários, 
jovens, líderes de opinião, etc., 

importa realçar que os profissionais de 
saúde e os profissionais de educação 
continuam a ter um papel relevante e 
específico em Educação para a Saúde, 
não só pelo tipo de actividades que 
desenvolvem, como pelos grupos 
populacionais com que trabalham. 

E será ainda de destacar que essa 
função importante lhes é também con
ferida pelos papéis sociais que esses 
profissionais desempenham. 

Não existindo formação básica em 
Educação para a Saúde nas Faculda
des e sendo escassa nas escolas que 
preparam alguns profissionais de 
saúde, é mais premente a formação em 
serviço. 

Mas porque a prevenção da SIDA 
está directamente relacionada com a 
sexualidade e procura alterar ou adap
tar comportamentos e atitudes, •há que 
trabalhar especificamente no sentido 
de encontrar as estratégias mais ade
quadas à intervenção, o que implica 
uma formação mais específica nas 
áreas respectivas. 

1. No âmbito das acções de infor
mação/educação do Grupo de Tra
balho da SIDA foi considerado de 
todo o interesse promover acções de 

formação de profissionais que, pelo 
seu contacto com a população em 
geral e em certos grupos específicos, 
poderiam actuar como educadores de 
saúde na prevenção da SIDA e tam
bém como formadores de outros pro
fissionais. 

Consideram-se como elementos a 
privilegiar os profissionais de saúde 
desempenhando já funções na área da 
Educação para a Saúde, Saúde 
materna, Planeamento Familiar e pre
venção das toxicodependências a nível 
das Administrações Regionais de 
Saúde, bem como os profissionais de 
educação que nas escolas secundárias 
têm a disciplina de saúde a seu cargo. 
Foram ainda considerados como ele
mentos importantes na abordagem de 
jovens, técnicos dos serviços distritais 
do Instituto da Juventude e profes�o
res a trabalhar na educação de adultos 
(Direcção-Geral de Apoio e Extensão 
Educativa). 

Estando envolvidos em formação de 
pessoal na área da prevenção da SIDA 
desde 1987, a proposta de formação de 
formadores apresentada pela Divisão 
de Educação para a Saúde da Direc
ção-Geral dos Cuidados de Saúde Pri
mários foi aceite pelo Grupo de Tra
balho da SIDA tendo-se realizado o 
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primeiro curso em Guimarães de 31 de 
Agosto a 3 de Setembro de 1988. 

Baseando-se a nossa proposta numa 
perspectiva de trabalho intersectorial, 
foi de imediato solicitada a colabora
ção do Instituto de Acção Social Esco
lar do Ministério da Educação, que 
apoiou a participação dos professores 
do ensino secundário e alguns do 
ensino básico nessas acções, bem 
como fez participar técnicos dos seus 
serviços regionais de Lisboa, Porto e 
Coimbra. Numa tentativa de alargar o 
âmbito intersectorial, foram ainda 
integrados alguns professores de Esco
las Superiores de Educação e represen
tantes do Clero, que só foi possível 
concretizar nos cursos de Guimarães, 
Viseu e Leiria. 

As acções de formação realizadas 
tiveram o suporte financeiro de três 
entidades, respectivamente: Grupo de 
Trabalho da SIDA, Administrações 
Regionais de Saúde dos distritos 
abrangidos e IASE do Ministério da 
Educação. 

No quadro resumo que se apresenta, 
relativo às acções desenvolvidas em 
1988 e 1989, ressalta-se: 

Realizaram-se 6 acções de formação 
que abrangeram 16 distritos. 

Cada acção teve uma duração de 4 

dias e foram abrangidos 232 profissio
nais com a distribuição que se indica 
(anexo I). 

Ficaram assim por abranger os dis
tritos de Coimbra e Lisboa, estando já 
agendadas acções para o corrente ano. 

2. Para a elaboração do programa
destas acções de formação, a equipa 
pedagógica partiu dos seguintes pres
supostos: 

1 - A prevenção da infecção pelo 
HIV necessita ter por base um tra
balho continuado e persistente de edu
cação para a Saúde numa tentativa de 
apoiar a adopção de atitudes e com
portamentos que impeçam a transmis
são do vírus; 

2 - A prevenção da SIDA implica 
aquisição de valores e formas de lidar 
com a sexualidade, sabendo-se que 
não há programas de educação sexual 
nas escolas e é fraca ou nula a aborda
gem dessa área por parte das famílias; 

3 - É difícil a abordagem de gru
pos populacionais cujos comporta
mentos assumem particular importân
cia na transmissão do HIV;

4 - Existência de informações 
deturpadas quanto aos mecanismos da 
transmissão do HIV na população em 
geral e em certos grupos como p. ex. 
os jovens; 

5 - Dificuldades de programação 
inter-institucional. 
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ACTUALIDADE 

Apresentamos em seguida o progra
ma-tipo dos cursos (anexo II o qual foi 
sendo adaptado de acordo com a ava
liação que cada curso permitiu. 

A abordagem destas temáticas foi 
sempre feita utilizando metodologias 
participativas e privilegiando o estudo 
de casos, em trabalhos de grupo. 

A equipa pedagógica integra um psi
quiatra, um médico de saúde pública 
com preparação específica em Educa
ção para a Saúde, um Médico ligado 
ao Grupo de Trabalho da SIDA ou 
por ele indicado e um sociólogo em 
parte dos cursos. 

As duas primeiras acções tiveram a 
duração de 3 dias, tendo-se alterado 
por se mostrar insuficiente o tempo 
destinado às várias temáticas. 

3. A fim de podermos avaliar se os
profissionais abrangidos nas acções de 
formação estavam realmente a desen
volver actividades nos seus locais de 
trabalho e em que moldes, lançámos 
um questionário em Maio de 1989 que 
foi enviado a todos os participantes à 
excepção do'S do curso do Porto que 
foi posterior. 

O questionário foi enviado a cada 
ARS dos distritos abrangidos, tendo-se 
encarregado o Núcleo de Educação 
para a Saúde distrital da sua distribui
ção e recolha. Pensamos que esta 
orgânica tornou difícil o processo e 
sobretudo foi difícil recolher os ques
tionários enviados aos professores. 

Com esta avaliação pretendeu-se 
conhecer: 

- tipo de acções que estavam em
curso

- dificuldades sentidas
- lacunas que a formação recebida

não teria preenchido

RESULTADOS OBTIDOS 
COM O QUESTIONÁRIO 

(Em anexo III

registo de alguns resultados) 
Embora tendo ficado fora desta 

avaliação o curso realizado no Porto e 
que abrangeu profissionais desse dis
trito e de Viana do Castelo, é impor
tante o número de profissionais que 
estão desenvolvendo acções na preven
ção da SIDA e que são 73,SOJo dos res
pondentes. 

Um número considerável está a tra
balhar com jovens - 450Jo, quer direc
tamente, caso dos professores, quer 
através de outros professores e conse
lhos directivos de escolas. 

Alguns participantes estão a traba
lhar com os meios de comunicação 
social locais, o que é de louvar, dado 
que nalguns distritos é uma temática 
de difícil abordagem. 

Apesar de ser um dos objectivos de 
uma formação multiprofissional, ape
nas 400Jo dos participantes estão a tra
balhar em equipa. 

Também constitui preocupação 
para os promotores destas acções de 
formação, o facto de 42,SOJo dos parti
cipantes referirem dificuldades na rea
lização de acções de Educação para a 
Saúde. 

Com alguma surpresa verificámos 
que apenas 4 respondentes sentiram 
ter formação insuficiente em educação 
sexual, pois que é nessa área que se 
expressam as grandes dificuldades de 
intervenção, aquando da realização 
dos cursos. 

As dificuldades institucionais são as 
que mais pesam nos impetimentos à 
acção e vão desde a ausência de apoios 
e de trabalho em equipa, até à falta de 
tempo e de recursos humanos. No que 
se refere aos profissionais de educa- , 
ção, chega-nos com frequência 1, 
informação de que os conselhos direc-
tivas não dão condições a esses profes
sores para trabalharem mais tempo 
com os jovens e/ou com outros pro
fessores. 

Um número considerável de respon
dentes aponta ainda a falta de material 
audio-visual como uma dificuldade à 
acção. 

Face aos resultados obtidos pode
mos concluir: 
- 770Jo dos profissionais que respon

deram ao questionário sentem-se
preparados para trabalho nesta
área;

- As bases teóricas fornecidas deve
rão ser consideradas como estímulo
ao constante aperfeiçoamento e
experimentação de técnicas de
intervenção;

- A alteração de atitudes e comporta
mentos em geral e particularmente
na área da sexualidade é demasiad.,:
complicada, para que se possa
actuar de forma estática e/ou este
reotipada com os diversos grupos
populacionais;

- Os profissionais de saúde e de edu
cação terão que reformular as téc
nicas de intervenção e equacioná
-las face ao ritmo da mudança
social;

- Os serviços de âmbito central e
regional, com funções técnico-nor
mativas, terão que providenciar um
acompanhamento directo ou indi
recto das equipas de intervenção,.
que complemente as acções de for
mação e actualize permanente
mente os conhecimentos que as
ciências médicas e sociais propor
cionam.

Maria Manuela Santos Pardal 
MÉDICA DE SAÚDE PÚBLICA 
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Anexo I 
ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE FORMADORES NA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO HIV /SIDA 

Profissionais 
Aveiro Beja Braga Brag. 

Caslelo 
Coimb. Évora Faro Guarda Leiria Portal. Porto Sanl. Selúbal 

Viana Vila 
Viseu 

Totais 
presentes Branco Caslelo Real Profissionais 

Prof. 4 4 6 2 5 1 6 3 5 4 9 3 2 3 5 4 66 

Instituto 
1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 14 Juventude 

Médicos 2 4 2 2 3 1 9 4 3 5 8 9 4 4 7 3 3 73 

Téc. S.S. 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 15 

Enfermeiras 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 10 8 3 4 4 2 1 50 

Clero 1 1 1 3 

Outros 1 2 1 4 

!
j �

Psicólogos 1 1 1 1 1 1 6 

... 

Prof. 
1 1 Universidade 

Total 
232 participantes 

Anexo II Anexo III 

FORMAÇÃO DE FORMADORES 
EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

FORMAÇÃO DE FORMADORES EM EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE NA PREVENÇÃO DA SIDA 

NA PREVENÇÃO SA SIDA 
1. Introdução

PROGRAMA Esta avaliação é referente aos cursos realizados em Guimarães,
(Braga), Portalegre, Viseu, Leiria e Faro, com início em Setembro de

1.0 DIA 1988 alargando-se a 1989. Além destes, foram abrangidos os distritos

Manhã - Aspectos biomédicos da SIDA e 
de Bragança, Vila Real, Castelo Branco, Guarda, Beja, Setúbal,
Aveiro e Santarém, o que perfaz um total de 13 distritos.

estratégias de prevenção de trans- Total de questionários enviados - 187
missão do vírus. 

Tarde - A sexualidade ao longo do ciclo da Resultados do questionário 
vida. A norma e os desvios Metodo-

�ºDIA 

logias - Exposição com debate 1. Têm desenvolvido actividades
SIM - 73,5%
NÃO - 24%
Não se sabe - 54%

- Como lidar com a sexualidade (NR + não reenviados)
Representações individuais e
sociais. 2. Estas actividades têm sido orientadas

Metodologias - Trabalho individual. Tra- Por uma pessoa - 29%
balho de Grupo. Utilização Por uma equipa - 40%
de audio-visuais . 

Discussão em plenário 3. Tem sentido dificuldades

3.0 DIA 
SIM - 42,5%
NÃO -24,5%

Manhã - Mudança de comportamentos em N.R. - 32%

geral e face à SIDA. 
4. O Curso de formação em prevenção da SIDA capacitou-o para desen-Técnicas de mudança 

Metodologias - Exposição. Trabalho de volver acções nesse âmbito

grupo. Discussão em plená- SIM - 77%

rio NÃO- 16%
N.R. - 80Jo

4.0 DIA Se não diga porquê
Manhã - Programação de actividades Formação pessoal insuficiente - 1 resposta
Tarde - Apresentação de propostas Necessita mais formação -10 respostas

Avalia ção Não o ca acitou mas ficou sensibilizado -1 res p p osta
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DOSSIER 

O Hospital de S. José 

NA CONFLUÊNCIA DE DUAS 
GRANDES INSTITUIÇÕES 
FUNDADAS NOS 
SÉCULOS XV E XVI 
• DR.A ANASTÁSIA MESTRINHO SALGADO*

• DR. ABÍLIO JOSÉ SALGADO**

A análise da origem, apogeu e morte, tanto do Colégio de Santo Antão-o
-Novo, como do grande Hospital Real de Todos-os-Santos, conduz-nos a um 
ponto de intersecção em que estas duas instituições confluem, desaparecem e 
como que sobrevivem, na formação de uma terceira, ou seja, na fundação do 
irande Hospital Real de S. José. 

Vejamos, pois, muito esquematicamente, os principais aspectos destas duas 
linhas evolutivas e convergentes. 

Colégio de 
Santo Antão-o-Novo 

Em 1539, Diogo de Gouveia reitor 
do Colégio de Santa Bárbara em Paris, 
escreve a D. João III, dando-lhe notí
cias relativas à Companhia de Jesus. 

Informava-o, nessa carta de que um 
dos propósitos da recém-formada Ins
tituição, era a conversão dos chama
dos «infiéis» e o respectivo aposto
lado. 

O Rei, em face desta informação, 
escreve a D. Pedro de Mascarenhas, 
embaixador de Portugal em Roma, 
onde estavam os fundadores da Com
panhia de Jesus. 

Nessa carta convidava elementos 
dessa Instituição, para exercerem a sua 
acção missionária nos domínios portu
gueses ultramarinos. 

D. Pedro de Mascarenhas, em con
tacto com Santo Inácio de Loiola e 
com o Papa, solicita seis padres para 
evangelizar a Índia. 

Desta diligência, resultou a vinda 
para Lisboa de Simões Rodrigues de 
Azevedo e de Francisco Xavier que 
chegaram a Portugal, em 1540. 

No entanto quem partiu para a 
Índia, foi apenas Francisco Xavier. 

Simão Rodrigues de Azevedo per
maneceu em Lisboa, o que teve 2 tipos 
de consequências: 
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1 - quanto à missionação ultrama
rina que ele fomentou de modo 
relevante. 

2 - quanto à introdução da Compa
nhia de Jesus no nosso país. 

Relativamente a este último aspecto, 
temos a considerar que sob os auspí
cios e protecção de D. João III, a 
recém-formada Companhia de Jesus, 
sofreu em Portugal depois da sua 
introdução entre nós, um notável 
desenvolvimento, sobretudo durante 
os 12 anos em que o Padre Simões 
Rodrigues de Azevedo (mais conhe
cido por Padre Simões Rodrigues) 
esteve à frente desta conhecida Insti
tuição. 

Acontece, que Simões Rodrigues se 
debatia, nesta altura, com algumas 
dificuldades em receber em Lisboa, 
não só todos os elementos que inicias
sem a fundação do Colégio dos Jesui
tas em Coimbra, como também todas 
as pessoas necessárias a outras activi
dade.s da recém instalada Ordem de 
Jesus em Portugal. 

Essas dificuldades foram resolvidas 
com a concessão do Mosteiro de Santo 
Antão-o-Velho, situado na actual Rua 
do Marquês de Ponte de Lima, nas 
proximidades do Largo da Rosa. 

Foi aí (no também chamado Cole
ginho) que se fundou, no ano seguinte, 

isto é, em 1542, a primeira Escola que 
os Jesuítas tiveram em Portugal. 

Teria sido por esta altura que aí se 
iniciaram as aulas, após a respectiva 
entrega das instalações, realizada em 5
de Janeiro de 1542. 

É o que nos afirma Baltazar Teles, 
na sua obra «Crónica da Companhia 
de Jesus». 

O edifício do Mosteiro de Sant 
Antão-o-Velho, tinha sido, inici "'. 
mente, recolhimento de religioso 
dominicanos passando depois à posse 
dos Cónegos de Santo Antão. 

Todas as casas destes· cónegos for
mavam na altura uma Comenda na 
posse do Bispo Titular, D. Ambrósio 
Pereira que entregou a referida 
Comenda a Simões Rodrigues em 
troca do Mosteiro de Nossa Senhora 
de Carquere, na posse dos Jesuítas, 
mas que fora antigamente, dos Cóne
gos Regrantes da Ordem de Santo 
Agostinho. 

Estava situado junto ao Rio Douro, 
a 3 léguas da cidade Lamego e foi fun
dado pelo Conde D. Henrique no ano 
de 1099, em reconhecimento do mila
gre operado por Nossa Senhora, na 
pessoa do Príncipe D. Afonso Henri
ques, cujos pés estariam tolhidos e 
pegados detrás um no outro, «tal 
como a lenda refere e tal como Balta
zar Teles se fez eco, na sua «Crónica 
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da Companhia de Jesus em Portugal». 
Foi portanto no dia 5 de Janeiro de 

1542 que os Jesuítas entraram no edifí
cio onde se instalou o Colégio de 
Santo Antão chamado o Velho, para o 
distinguirem de um outro que poste
riormente foi construído e onde o 
mesmo colégio funcionou comei· tere
mos oportunidade de referir. 

Foi no entanto e durante 10 anos, 
aquela casa de Santo Antão, uma sim
ples residência sem título de Colégio. 

Só em 1552 é que tomou a forma e 
nome de Colégio, opjna Fortunato de 
Almeida, em oposição a Baltazar Teles 
que aponta a data de 1542 (como 
vimos). 

Segundo Fortunato de Almeida, na 
sua História da Igreja em Portugal 
esta abertura de aulas públicas, ter-se
-ia feito por determinação do próprio 
Santo Inácio de Loiola. 

As primeiras aulas que ali se minis
traram seriam as de Latim, Grego, 
Retórica e Matemática, além de uma 
outra a de Casos de Consciência. Tra
ta-se da casuística, ou seja, a aplicação 
das normas morais (gerais) a determi
nadas circunstâncias particulares, 
estudo em que os Jesuítas foram céle
bres e argutos, o que, por vezes, se 
teria traduzido, dizem alguns, em sub
tilezas a artifícios, de modo a justifi
carem-se acções menos aceitáveis. 

A grande afluência de alunos acarre
tou uma consequente falta de espaço 
nas instalações disponíveis; e como o 
local «era apertado» (Fortunato de 
Almeida) não havia possibilidade de as 
alargar. Daí, que se efectuassem dili
gências no sentido de escolher um sítio 
mais adequado e onde se pudesse cons
truir novo edifício, que comportasse 
«12 classes de Latim, 1 curso de Artes, 
1 lição de Casos de Consciência e outra 
de Matemática». 

Por isso, concedeu a Câmara de Lis
boa, aos Padres da Companhia, no 
local que depois tomou o nome de 
Santa Ana, um pedaço de terreno 
comprando-se ainda algumas casas 
que com ele confinavam. 

Concedido, pois, como já disse, o 
terreno para as novas instalações do 
Colégio, iniciaram-se as respectivas 
obras. 

A primeira pedra foi lançada a 11 de 
Maio de 1579. 

Só foi, no entanto, no ano de 1593 
que os Jesuítas puderam ocupar as 
novas instalações, exactamente a 8 de 
Novembro. 

Foi, portanto, a partir desta altura, 
que começou a funcionar o Colégio de 
Santo Antão chamado o Novo, para 
distinguir do outro Colégio, o pri
meiro com o mesmo nome, como já 
tivemos ocasião de referir. 

Foi construído de acordo com o tra
çado do arquitecto Baltazar Álvares. 
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Possuía uma igreja fundada por D. 
Filipa de Sá, filha de Mem de Sá que 
por sua vez era irmão de Sá de 
Miranda. D. Filipa teve fortes ligações 
ao Brasil. O pai foi o fundador da 
cidade do Rio de Janeiro e o governa
dor da Colónia em 1556 tendo sido 
ainda provedor da Misericórdia da 
Baía. Após a morte do marido, o 
Conde de Unhares tornou-se a viúva 
mais rica da Península, não só com 
vários bens em Portugal, mas ainda 
com engenhos de açúcar e terras, no 
Brasil. Como vimos foi ela a funda
dora da Igreja de Santo Antão, cujo 
lançamento da primeira pedra se veri
ficou em 1 de Janeiro de 1618. Na sua 
construção entraram mármores de 
Lioz, de Montes Claros, da Arrábida e 
de Estremoz. Foram ainda importados 
mármores de Itália para esculpir as 
estátuas dos apóstolos que, pertencen
tes à Igreja primitiva, se encontram 
hoje à entrada, na fachada principal. 
Da Igreja, destruída com o terramoto 
de 1755, restam ainda quatro colunas 
salomónicas feitas em mármore da 
Arrábida, {jue estão na igreja de 
S. José (Largo da Anunciada). Outras
peças estão espalhadas pelo Teatro
D. Maria, pela Casa Pia (Xabregas),
pela Escola Médica (Campo de San
tana), etc.

Do Templo, notável pela sua gran
diosidade e imponência, só nos ficou 
após o terramoto de 1755, a sacristia, 
que passou a ter as funções de igreja 
propriamente dita. Revestida de már
mores coloridos apresenta-se esta 
antiga sacristia (agora templo) como 
uma peça arquitectónica de indiscutí
vel qualidade. 

· Convirá agora, realçar uma figura
intimamente ligada ao Colégio de 
Santo Antão e que adquiriu uma mere
cida relevância cultural no âmbito das 
Matemáticas e da Astronomia. 

Tpita-se do Padre Eusébio da Veiga 
riembro da Companhia de Jesus. 

Nasceu em Reveles, localidade de 
Tentúgal segundo alguns autores. 

Parece-nos, no entanto, tratar-se de 
um lugar da freguesia da Abrunheira, 
concelho de Montemor-o-Velho. 

Ingressou na Companhia de Jesus 
em 21/9/1731, tendo morrido em 
Roma em 9 de Abril de 1798. 

Leccionou Letras Humanas no 
Colégio de Santo Antão de Lisboa. 

No entanto, onde de facto se distin
guiu foi no ensino da Matemática e da 
Astronomia. 

Tratava-se da célebre Aula da 
Esfera onde desenvolveu o seu mais 
importante trabalho docente. 

Dirigiu ainda o Observatório Astro
nómico do respectivo Colégio, e publi
cou além de outras, as seguintes obras: 

1 - «Observação do eclipse solar de 
26 de Outubro de 1753» 

2 -«Eclipse parcial da lua de 27 de 
Março de 1755» 

3 - «Observação do eclipse lunar de 
30 de Julho do ano de 1757» 

4 - «Planetário lusitano calculado 
para o ano de 1757» 

5 - «Planetário lusitano calculado 
para o ano de 1758» 

6 - «Planetário lusitano explicado 
com problemas e exemplos práti
cos», etc ... 

7 - «Tábuas perpétuas e imutáveis 
( ... ) para uso mais cómodo e 
praxe mais fácil dos seus proble
mas» 

Repare-se que a cadeira de Astrono
mia esteve vaga na Universidade de 
Coimbra, durante 30 anos, exacta
mente desde 1742 até 1772, altura em 
que com a Reforma Pombalina, os 
estudos de Astronomia ganharam 
novo alento. 

Ora, é durante este período de apa
gamento que a Actividade Científica 
de Eusébio da Veiga, neste domínio, se 
intensificara. 

De facto, e como tivemos ocasião de 
constatar é durante os anos de 1753-
-1758 que o seu labor científico se
desenvolve.

Daí que possamos dizer que estamos 
perante uma actividade percursora dos 
Observatórios Astronómicos poste
riormente surgidos: 

1 - O da Academia das Ciências em 
1787 

2 - O Real Observatório da Marinha 
em 1798 

3 - O da Tapada da Ajuda em 1861 

Foi ele ainda que publicou em Por
tugal as primeiras efemérides astro
nómicas, regulares e metódicas, tão 
exactas e rigorosas como as que eram 
elaboradas, por Academias Estrangei
ras, como por exemplo a Academia de 
Ciências de Paris e de Bolonha, céle
bres na altura pela sua precisão cientí
fica. 

Vemos pois que a qualidade cientí
fica do Ensino aqui ministrado era 
equivalente ao que de melhor se fazia 
no estrangeiro. 

A sua actividade teve, no entanto, 
percursores tais como: 

1 - O padre Francisco da Costa cujo 
curso abrangia o estudo da arte 
de navegar{!>, da astrologia e da 
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hidrografia (entendida na altura 
como a descrição dos mares e das 
zonas costeiras) 

2 - O padre João Delgado 
3 -,- O padre Francisco Machado 
4 - O padre Sebastião Dias 
5 - O padre Cristóvão Galo 
6 - O padre Cistóvão Bruno 
7 - O padre Simão Falónio 
8 - O padre Luís Gonzaga que foi 

reitor do Colégio e onde ensinou· 
Matemática, tendo ensinado tam
bém a mesma disciplina a D. 
João V. 

- De todos estes percursores de
Eusébio da Veiga temos a assina
lar o Padre Inácio Stafford, natu
ral do Condado de Stafford, no
Reino Unido.
Durante 9 anos ensinou Matemá
tica no Colégio de Sto. Antão
com reconhecido mérito.
Teve, tal como o Padre Eusébio
da Veiga uma produção científica
de relevo, nos domínios da Mate
mática, Geometria e Astronomia.

Escreveu várias obras sobre estas 
matérias, algumas das quais não 
foram publicadas. 

Estão, no entanto, reunidas num 
volumoso in-Fólio com figuras l! 
desenhos. Encontram-se nos Reserva
dos da B.N.L. Seria interessante o seu 
estudo, no sentido de verificar a vincu
lação destes trabalhos ao Colégio de 
Sto. Antão a funcionar ainda na pri
meira metade do Século XVIII.

Extinção do Hospital de 
Todos-os-Santos 

Na sequência de vanos aconteci
mentos com incidências várias sobre o 
Hospital de Todos-os-Santos, o Terra
moto de 1755 reduz este, a uma situa
ção de quase ruína. 

Uma reconstrução muito parcial foi 
entretanto realizada, mas as suas insta
lações continuaram num estado de 
grave insuficiência, pelo que se torna
ram mais urgentes soluções radicais e 
definitivas. 

Entretanto, em 1759, os Jesuítas são 
expulsos do País pelo que ficaram 
vagos grandes edifícios de Lisboa, per
tencentes à respectiva Companhia. 

É a partir desta altura que começou 
a pensar-se em transferir o Hospital de 
Todos-os-Santos para o Colégio de 
Santo Antão, propriedade da referida 
instituição religiosa - o que se tor
nava de facto urgente e necessário. 

Apesar das providências específicas 
tomadas logo a seguir ao sismo, isto é, 
em 3 e 4 de Novembro (o abalo deu-se, 
como se sabe no dia 1) e independente
mente de outras de carácter geral e 
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mais imediatas; apesar ainda de medi
das a mais longo prazo, mas mesmo 
assim de emergência, como por exem
plo as de 28 de Fevereiro de 1756 e 26 
de Maio do mesmo ano<2>, o Hospital 
continuava em péssimas condições não 
só quanto a meios materiais como 
quanto à indisciplina e desordem 
administrativa reinantes. 

É o que consta dum relatório a 18 de 
Outubro de 1759 que descreve todo 
um conjunto de anomalias resultantes 
da «desorientação e descuidos da mesa 
da misericórdia» (o Hospital nessa 
altura estava sob a sua dependência 
administrativa) «assim como os médi
cos e pessoal auxiliam. 

O referido relatório preconiza a ges
tão do Hospital em dependência 
directa do Rei e não por intermédio da 
misericórdia. 

Em 1761 o autorC3> do Relatório de 
1759, publica «O breve memorial» em 
que expõe ao Conde de Oeiras o 
regime que tem estabelecido (sic) o 
Hospital Real de Todos-os-Santos». 

Nesta obra refere que se chegou ao 
ponto de se transformar em depósito 
de animais domésticos e esconderijo 
de ladrões, alguns dos quais foram ali 
presos. 

O Hospital de Todos-os-Santos 
estava portanto condenado. 

Por isso, por decreto de 26 de 
Setembro de 1769 foi feita a doação do 
edifício do Colégio e Igreja de Santo
-Antão-o-Novo, que pertencera à 
Companhia de Jesus, para nele se ins
talar o Hospital de Todos-os-Santos o 
que ainda demorou alguns anos. 

Através desse mesmo decreto decide 
D. José «fazer perpétua irrevogável
Doação da dita Igreja e Colégio com
todos os edifícios interiores oficinas e
cercas e tudo o mais que se acaba dos
muros da dita casa para dentro sem
limitações alguma ao mesmo Hospital
( ... ) ficando o edifício e terreno que
antes foi do Hospital, livre para se
vender em benefício da obra do
mesmo Edifício, sendo para isso divi
dido e alinhado na conformidade da
Planta assignada pelo Conde de Oey
ras e Secretário de Estado dos Negó
cios do Reino»<4>.

Transferido pois o Hospital para o 
Colégio de Santo Antão passou a 
designar-se Hospital de S. José, em 
homenagem conjunta ao Rei e ao res
pectivo Santo. 

Só foi, no entanto, em 1775 que o 
Hospital se transferiu para as novas 
instalações, tal cpmo consta do docu
mento que passamos a citar: 

«Nos dias 3 / 4 / 5 de Abril de 1775, 
por ordem de sua majestade Fidelis
sima, o Senhor Rey D. JOZE o pri
meiro se mandarão os doentes do Hos
pital Real de Todos-os-Santos, que 
existia no citio do Rocio, para o novo 

-Hospital Real de Sam JOZE, insti
tuído pelo mesmo Senhor, dando-lhe
nova forma de rendas e governo cuja
mudança foy executada pelo 111mo e
Exmº Senhor Francisco Furtado de
Mendonça Enfermeiro mor do dito
Hospital; para cuja concorreu a
nobreza da Corte, pessoas de bem, e
lrmaons da mizericordia que conduzi
ram em macas e esquifes, os doentes
de maior perigo, sendo os Religiosos
dos Conventos desta Corte, que tam
bém vierão em comunidades, huns dos
primeiros que com suma caridade os
levavam também aos seus ombros e os
de menos perigo em seges ... »<5> 

Estava consumada a sua transferên
cia.

Terminamos, repetindo que aqui
funcionou o Colégio de Santo Antão,
foco irradiante de cultura onde leccio
nou Estácio da Veiga e Inácio Staf
ford, na época· merecedores de um
reconhecida relevância.

Daí que seja pertinente evocar a ori
gem apogeu e extinção do referido
Colégio, pois tudo isso faz parte de um
passado histórico a que este hospital
não é de modo algum estranho. O
mesmo se deve obrigatoriamente dizer
do Hospital de Todos-os-Santos.

S. José é pois o herdeiro destas duas
instituições e da sua confluência, das
suas grandezas e das suas misérias.

Tem por isso mesmo reflectido, ao
longo dos tempos, no seu funciona
mento, na dedicação generosa de mui
tos e na inépcia de uns tantos, esses
dois aspectos contraditórios que se
têm arrastado até aos nossos dias.
Continua a manter no entanto e apesar
disso, todo o seu significado referen
cial e simbólico na organização hospi
talar de Lisboa.

• Representante do Ministério da Saúde na
Comissão dos Descobrimentos 

•• Assessor do Gabinete do Ministro da Saúde 

( 1) Consistia apenas em considerações teóricas 
sem grande alcance prático, segundo refere o 
Prof. Luís de Albuquerque. 

(2) A partir de 28 de Fevereiro ficou decidido que 
os doentes das «febres ficassem nas enferma
rias do Hospital. Os feridos iriam para o Mos
teiro de S. Bento. Em 26 de Maio do mesmo 
ano (1756) concluíram-se as 4 enfermarias tér
reas» cf. Carmona in «O Hospital de Todos
-os-Santos», pág. 257. 

(3) D. Jorge de Mendonça, enfermeiro mor e Exe
cutor da Fazenda do Hospital Real de Todos
-os-Santos. 

(4) Decreto de 26 de Setembro de 1769. Cf. Car
mona ob. cit., pág. 262. 

(5) A.H.H.S.J. Registo Geral, 1775-1880 (Registo 
da mudança para o novo Hospital Real de 
S. José). 
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ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 
.,,,.. 

O COMO E O PORQUE 
DE UMA I�STITUIÇÃO 
HUMANITARIA 
• DR. FERNANDO NOBRE

Em 1979, era então assistente no Serviço de Cirurgia do Professor Antoine
Bremer, no Hospital Universitário Saint-Pierre de Bruxelas, e assistente de Ana
tomia e Embriologia na Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxe
las, quando tomei conhecimento da existência da associação «Médecins Sans 
Frontiéres» através de um anúncio publicado na revista «Paris-Match». 

Sendo de nacionalidade portuguesa 
mas com origens angolanas, holande
sas e portuguesas, o conceito de «sem 
fronteiros» sempre conviveu comigo. 
Foi a conjugação desse espírito «sem 
fronteiras» com o meu ideal de médico 
que me levou de imediato a inscrever
-me nessa associação. 

Nessa altura só existiam os «Médi
cos Sem Fronteiras» (MSF) França. A 
minha primeira missão foi n9 Irão, em 
Fever.eiro/Março de 1981. 

De relembrar que, em 20 de Janeiro 
de 1981, depois da vitória eleitoral de 
Ronald Reagan e da saída de Jimmy 
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Carter da Presidência dos Estados 
Unidos, o Irão tinha finalmente liber
tado os reféns americanos, retidos em 
Teerão, havia mais de um ano. 

A missão dos MSF que desembar
cou em Teerão, chefiada por mim 
como cirurgião da equipa, foi então a 
primeira delegação ocidental enviada 
para Teerão depois da libertação dos 
reféns. A nossa ida inseria-se num 
pedido feito pelas autoridades irania
nas, devido ao estado de guerra exis
tente no Golfo, entre o Iraque e o 
Irão. 

A missão propriamene dita decorreu 
no Golfo Pérsico, em Abadan e arre-

dores, onde os combates e a frente de 
batalha eram de grande intensidade. 
Acompanhava-me então um aneste
sista francês de Nantes. 

Durante essa missão pude aperce
ber-me que o espírito intolerante reli
gioso do Ayatollah Khomeini manifes
tava-se inclusivamente nos hospitais, 
onde as enfermeiras eram obrigadas a 
trazer o «Tchador» e as paredes das 
salas de enfermagem estavam repletas 
de imagens do Imã e de outros ayatol
lahs e mollahs. 

O trabalho propriamente dito foi 
um trabalho de cirurgia de guerra, 
com muitos ferimentos ocasionados 
por armas. Lembro-me sobretudo de 
um sem-número de amputações. 

De regresso a Teerão, por via terres
tre, tive ocasião de passar por Ahvaz, 
Diz fui, Kom (cidade santa do 
Chiismo). 



A segunda missão veio a realizar-se, 
pouco tempo depois, durante os meses 
de Novembro/Dezembro de 1981. 
Trata-se então de conduzir uma 
equipa cirúrgica na fronteira entre o 
Sudão e o Chade, para dar apoio aos 
campos de refugiados do então rebelde 
Hissene Habré, os quais estavam a ser 
bombardeados e atacadps pelos líbios. 

Essa missão, depois de me ter levado 
a Cartum, permitiu-me atravessar o 
Sudão de Leste a Oeste, passando por 
EI Fasher e atravessando toda a pro
víncia do Darfur, até EI Djeneina, 
posto fronteiriço entre o Sudão e o 
Chade. Aí, depois de 4 dias de traves
sia do deserto, fomos recebidos num 
pequeno oasis pela Delegação do 
CICR (Comité Internacional da Cruz 
Vermelha) em EI Djeneina. 

Com a médica francesa Christiane, 
a cidade de Lille, e eu próprio, via
ava uma equipa de jornalistas do 

semanário francês «L'Express». Em 
EI Djeneina, 2 coronéis egípcios ten
tam impedir a passagem dos jornalis
tas. Por solidariedade com esses novos 
amigos, nomeadamente o grande 
repórter do Express, Christian d'Epe
noux, intervenho e intercedo por eles, 
dizendo que ou passavam todos ou 
não passava ninguém. A minha ati
tude, e a necessidade premente de um 
cirurgião do outro lado da fronteira, 
fizeraiv inclinar a balança a nosso 
favor, permitindo à equipa de jornalis
tas entrar no Chade. 

Este gesto viria mais tarde a impul
sionar toda a dinâmica que permitiu a 
criação da AMI. 

Durante essa missão, essencialmente 
de cirurgia de guerra, pude acompa
nhar o avanço das tropas do Hissene 
Habré, de Kulbus e Abéché. 

Mais uma vez tive, infelizmente, 
casião de ver os estragos causados 

pelo homem no homem; convivi tam
bém com a miséria do povo Tubu 
(nómadas do norte do Chade) que, 
segundo dizem, se pode alimentar 
durante três dias com uma tâmara: no 
primeiro comendo a pele, no segundo 
a polpa e no terceiro roendo o caroço. 

Dessa missão guardo as mais gratas 
recordações, tanto pelas vidas que 
consegui salvar como pelos gestos de 
coragem e heroísmo de um povo. 
Nessa zona do Chade, as mulheres 
queimam frequentemente a barriga 
com brasas ardentes com o objectivo 
de tentar diminuir as dores abdominais 
que por vezes ressentem; as mães têm 
o hábito de cortar a úvula a seus fi
lhos, operação que praticam com uma
faca de cozinha, por acreditarem que
este gesto previne múltiplas doenças.
Inútil dizer que as complicações são
muitas vezes dramáticas, seja do tipo
hemorrágicas, seja abcessos da
faringe.
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Foi durante essa missão que tomei 
conhecimento do grave problema social 
que representa uma doença, frequente 
nessa zona de África pelas graves 
carências médico-sanitárias: trata-se 
da fístula vesico-vaginal pós-obsté
trica. 

Durante essa missão pude conhecer 
pessoalmente o actual dirigente do 
Chade, Hissene Habré, assim como 
aquele que viria a ser o seu Ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Idris Mis
kine, o qual viria a morrer pouco 
depois da tomada de poder de Hissene 
Habré, em condições ainda hoje por 
explicar. 

A missão seguinte, sempre realizada 
em comissão gratuita de serviço e utili
zando ao máximo o meu período de 
férias e os períodos de recobro dos 

Durante essa 
missão, sem dúvida 
a mai$ tensa 
psicologicamente 
para mim, vivi 
momentos 
dramáticos de 
bombardeamentos 
diurnos e nocturnos 
sobre a cidade, com 
o consequente
cortejo de feridos
civis. Operava então
num hospital
improvisado numa
cave de um prédio,
no campo palestino
de Borj-EI-Brajnhé,
a menos de 500
metros da linha da
frente israelita.

inúmeros bancos (em média de 12 a 15 
por mês) efectuados no meu Serviço de 
cirurgia, foi Beirute Ocidental nos 
meses de Julho e Agosto de 1982. De 
relembrar que esse foi o período em 
que Beirute Ocidental esteve cercada 
pelas tropas israelitas, no famoso 
BlockhaUs a Beirute Ocidental. A 
minha ida para o Líbano fez-se por via 
Chipre, de barco, desembarcando no 
porto de Djounié, a norte de Beirute, e 
passando clandestinamente de Beirute 
Oriental para Beirute Ocidental. 

Acompanhava-me nessa missão 
uma enfermeira-instrumentista suíça. 
Durante essa missão, sein dúvida a 
mais tensa psicologicamente para 
mim, vivi momentos dramáticos de 
bombardeamentos diurnos e noctur
nos sobre a cidade, com o consequente 
cortejo de feridos civis. Operava então 
num hospital improvisado numa cave 
de um prédio, no campo palestino de 
Borj-El-Brajnhé, a menos de 500 me
tros da linha da frente israelita. 

Desta feita fui espectador de uma 
luta pela sobrevivência de três povos: o 
povo Palestiniano, o Libanês e o Israe
lita. A indiferença, a intolerância, 
levando à falta de diálogo, estavam 
mais uma vez na origem de conflitos 
sangrentos. O homem tornava a mos
trar mais empenho na destruição do 
seu semelhante. As equipas médicas 
trabalhavam com meios improvisados, 
sem sangue e muitas vezes sem capaci
dade de resposta. 

Durante essa missão, conheci o 
medo num dos seus limites extremos: 
escapei por milagre a um tiro de bala 
que me era destinado. Aí sim, puz-me 
a questão de «o que me teria levado ali 
aos 31 anos?» A resposta foi e conti
nua a ser a mesma: exercer a minha 
profissão, tentar compreender os com
portamentos humanos e ser teste
munha ocular de acontecimentos que 
têm marcado a nossa época. 

Antes dessa missão, já tinha sido 
contactado pela equipa da «Grande 
Reportagem» da Televisão Portu
guesa. Depois de ter lido o artigo na 
revista francesa «L'Express», no qual 
era focada a minha acção em 1981 e 
que era ilustrado com uma fotografia 
minha a operar sob tenda, a equipa do 
jornalista José Manuel Barata-Feyo 
comunicou-me o seu interesse em me 
acompanhar numa futura missão. Não 
tendo podido deslocar-se ao Líbano 
por razões de ordem diversa, essa 
equipa acompanhou-me quando da 
seguinte missão, realizada no Chade 
em Março/ Abril de 1983, já então 
reconquistado por Hissene Habré, 
Presidente da República. 

Esta missão, essencialmente civil, 
consistia em dar o máximo de apoio 
cirúrgico às equipas médicas dispersas 
por todo o país e constituídas por ele
mentos dos MSF. 

De referir que, nessa altura, já tinha 
sido nomeado administrador dos MSF 
Bélgica. 

A missão permitiu-me percorrer o 
Chade de Norte a Sul e de Leste a 
Oeste, graças a uma avioneta de 
«Aviation Sans Frontiéres», acompa
nhado pela equipa da «Grande Repor
tagem» da Radiotelevisão que filmou 
esta missão, divulgando esta acção, a 
nível nacional, pela RTP. 
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Esta reportagem sensibilizou e inte
ressou o então Ministro da Saúde, 
Maldonado Gonelha, quem me escre
veu então uma carta pessoal para 
Bruxelas, convidando-me a entrar em 
contacto com ele quando da minha 
eventual passag·em por Lisboa. 

Resumindo, poder-se-á dizer que 
um gesto de solidariedade para com 
um grupo de amigos na fronteira entre 
o Sudão e o Chade, em Novembro de
1981, levou à publicação de uma
reportagem do «L'Express» em Feve
reiro de 1982, que chegou ao conheci
mento da Televisão Portuguesa. Esta,
.interessada pela acção dos Médicos
Sem Fronteiras, e particularmente pela
presença de um médico português no
seio desta Organização, enviou uma
equipa de reportagem para o Chade
em 1983. Essa reportagem, transmi
tida na RTP, sensibilizou o então

inistro da Saúde Maldonado 
Gonelha, o qual me motivou a deslo
car-me a Portugal, país onde nunca 
tinha vivido, na medida em que nasci 
em Angola, tendo posteriormente 
vivido no Zaire e em Bruxelas durante 
20 anos, onde me formei em Medicina, 
especializando-me em seguida em 
Cirurgia Geral e em Urologia. Esta 
última especialidade no Serviço do 
Professor W. Grégoir, uma das sumi
dades mundiais da Urologia. 

Deslocando-me a Portugal no Verão 
de 1983 para visitar uma irmã, pude 
tomar contacto com diversas entida
des, nomeadamente o Ministro da 
Saúde, Senhor Maldonado Gonelha, e 
o então Bastonário da Ordem dos
Médicos, Dr. Gentil Martins, assim·
como o Presidente da Cruz Vermelha.

De salientar que é o jornal «Notícias 
Médicas», pela pessoa do seu redactor 
Rafael Reis que publica a primeira 
ntrevista, em Portugal, sobre a minha 

intenção de fundar a AMI - Assistên
cia Médica Internacional no nosso 
país. 

Antes da minha vinda para Portu
gal, tive ocasião de realizar uma mis
são médica em África, desta vez por 
conta própria, na medida em que me 
tinha demitido do meu cargo de Admi
nistrador dos MSF por entender que, 
na altura, se estava a gerar um conflito 
político no seio da própria instituição, 
em França e na Bélgica. 

Esta minha última missão MSF foi 
efectuada durante os meses de Setem
bro e Outubro de 1984, no Catanga e 
tratava-se de uma missão puramente 
civil. 

De salientar também, antes da 
minha instalação em Portugal, a 
minha recusa em receber a título pes
soal o prémio «Pax Mundi» e a 
medalha «Dag Harmajold que me 
deveriam ter sido entregues em Évora 
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· em 1983, tendo alegado ter feito as
minhas missões no quadro duma Insti
tuição, «Médecins Sans Frontieres».
Assim, e em nome dos MSF, recebeu
estas distinções o Dr. Claude Malluret,
futuro Secretário de Estado do
Governo Francês para os Direitos
Humanos.

O QUE É A AMI? 

A AMI - Assistência Médica Inter
nacional foi oficialmente fundada em 
5 de Dezembro de 1984, vindo eu pro
positadamente a Lisboa para esse 
efeito, visto me encontrar ainda a resi
dir em Bruxelas. 

A AMI, como está 
definido na sua 
Carta de Princípios, 
foi criada para 
«prestar assistência 
médica aos povos 
carenciados, sem 
discriminação de 
raça, convicções 
políticas, religiosas 
ou filosóficas ou 
condição social�,. 

A meu convite, foram co
fundadores da  AMI, minha irmã, Dr.ª 
Leonor Nobre, primeira pessoa a ade
rir ao meu projecto e que me prestou 
uma ajuda preciosíssima, desde o iní
cio, ajuda sem a qual a AMI nunca 
teria existido; o jornalista Rafael Reis, 
do «Notícias· Médicas», que me deu 
desde a primeira hora o seu apoio 
incondicional. 

Graças à ajuda destes e de essencial
mente mais três pessoas que sempre 
foram fiéis ao projecto, nomeada
mente Maria Luísa Nemésio, o Enfer
meiro Serafim Jorge e o Dr. Ramiro 
Figueira, assim como o apoio nunca 
desmentido do jornalista José Manuel 
Barata-Feyo, pude, quando da minha 
vinda para Portugal, em Novembro de 

1985, criar e dinamizar a AMI a partir 
do zero. 

A fundação da AMI ficou a dever
-se à necessidade sentida por mim de 
levar os profissionais de saúde portu
gueses a participar numa obra humani
tária que já vinha sendo realizada por 
outros colegas, noutros países. 

A AMI, como está definido na sua 
Carta de Princípios, foi criada para 
«prestar assistência médica aos povos 
carenciados, sem discriminação de 
raça, convicções políticas, religiosas 
ou filosóficas ou condição social». 
Integrando-me num movimento global 
de solidariedade para com os povos 
carenciados, entendi que, devido ao 
passado histórico de Portugal, a AMI

tinha obrigação, num primeiro objec
tivo, de se dedicar aos Países de Lín
gua Oficial Portuguesa, sendo no 
entanto apenas um primeiro objectivo, 
na medida em que a AMI foi fundada 
para poder prestar assistência médico
-sanitária em todo o mundo. 

Mercê do esforço e empenho das 
pessoas atrás citadas e que me apoia
ram desde os primeiros momentos, a 
AMI soube criar uma imagem de cre
dibilidade e de respeito, o que lhe per
mitiria rapidamente assinar acordos de 
cooperação com diversos estados, 
assim como angariar ajudas das mais 
variadas entidades do nosso país, ser 
reconhecida como «Instituição de Uti
lidade Pública», obter co-financia
mentos da CEE, ser eleita pelas ONG 
Portuguesas Delegada junto do 
Comité de Ajuda de Emergência das 
ONG da CEE. 

Cinco anos volvidos, e depois de 
mais de 120 profissionais de saúde 
terem participado nas missões Médicas 
da AMI na Guiné-Bissau, Cabo 
Verde, São Tomé, Príncipe e Índia, e 
quando hoje recebe pedidos vindos de 
Angola, Moçambique, Zaire, Nigéria, 
Bolívia, Brasil, Filipinas, a AMI tem 
cada vez mais responsabilidades e vê
-se na necessidade de fazer um apelo 
urgente aos médicos e enfermeiros 
portugueses para que p2rtilhem uma 
obra humanística que só nos pode 
orgulhar, a nós e ao nosso país. 

Participando, poderão também 
substituir a palavra pela acção, e fazer 
com que pessoas, hoje desconhecidas, 
venham a ver minoradas as suas carên -
cias sanitárias. Com a sua participa
ção, eles farão com que a razão de ser 
da AMI seja cada vez mais uma mara
vilhosa realidade. 

Hoje, passados dez anos desde o iní
cio das minhas actividades como 
«Médico sem fronteiras», e passados 
cinco anos desde que fundei a AMI em 
Portugal, sinto-me orgulhoso de poder 
dizer que, actualmente, já não sou o 
único «Médico sem fronteiras portu
guês», como o fui há tempos atrás. 

ORDEM DOS MÉDICOS - 25


