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EDITORIAL 

MUDANÇA 
Será esta a última Revista da Ordem dos Médicos que me 

cabe lançar ao público médico. 
As eleições foram claras e mostraram um desejo inequívoco 

de MUDANÇA. A "República" de Platão ensina-nos o que Sócrates pen
sava da Democracia e a aceitação dos factos consumados é um corolá
rio da experiência, do trabalho e da honestidade intelectual. 

Este número da Revista deverá aparecer na altura da cerimónia 
de posse do Dr. Santana Maia. É motivo para lhe apresentar publica
mente, em forma escrita, as minhas felicitações pelo êxito da sua cam
panha e fazer votos para que a Ordem se mantenha, como tem sido, atra
vés de "sangue, suor e lágrimas", a "Casa de Todos os Médicos". Quero 
com isto dizer que esta designação não é nova nem foi agora inventada. 
Não foi fácil, mas está conseguida. Assim possa continuar. 

Foram publicados neste ano de 1992 dois livros de memórias de dois médicos portugueses ilustríssimos e 
exemplares: O Professor Juvenal Esteves, Dermatologista que fica como referência mundial para a sua Especialidade, 
e escreve a sua "Anamnesis" dando uma admirável imagem, elaborada e culta, presente e prospectiva, da Medicina. O 
Professor Joaquim Bastos, Cirurgião que atingiu craveira sémelhante, exemplo, no Porto e no País, de uma linhagem fami
liar de excepção, faz-nos viver o seu e nosso tempo com "Fragmentos de Uma Vida". 

A leitura de qualquer destas obras faz, aos que estiverem atentos, repensar no que é a importância da Medicina 
na Sociedade. Poderão passar-se tempos conturbados, plenos de reivindicações justíssimas, mas apresentadas de forma 
que não ilustra a nossa profissão. Serão provavelmente impmtantes estas fases cíclicas que irão chamar a atenção dos con
temporâneos governantes. Mas a Medicina não é só isso e, se o fosse, não sobreviveria como Ciência Humana e 
Humanística. Quem há-de, eventualmente, se os processos usados não forem correctos, pedir responsabilidades são os 
nossos doentes, os nossos e também os daqueles que desejam a propaganda, a publicidade, ou o ataque desferido sem 
discriminação, desinformante e pretendendo-se cruel. 

Quem se dedicou, por dezenas de anos, aos doentes, aos pobres (muitos) ou aos ricos (poucos), quem não pen
sou em egoísmos ou negligências, deve lutar para que certas admiráveis "formas" da Medicina não se diluam num tufão 
violento e ameaçador. 

A Medicina, a boa, a firme, a serena, ficará com todos nós. Será um meio de acção harmonizadora nos países mais 
ou menos estupefactos com a influência e a necessidade de Tratados, sejam eles de Maastricht ou quaisquer outros. 

As lutas que se desenrolam no Mundo e na nossa Europa, o total desconhecimento da palavra e do significado 
de Solidariedade, terão de levar os Médicos a unirem-se cada vez mais. Contra Políticas, contra a Doença, contra a Guerra 
e, por vezes, contra si próprios. 

Termino esta minha última intervenção na Revista da Ordem dos Médicos com o texto, traduzido para português, 
de uma moção, por mim proposta e aprovada por unanimidade na Assembleia Geral do Comité Permanente dos 
Médicos da CE. 

"Os Médicos do "Comité Permanente dos Médicos da Comunidade Europeia" e os Observadores associados, reu
nidos em Assembleia Plenária em Cascais (Portugal) em 13 e 14 de Novembro de 1992, exprimem a sua angústia e a sua 
indignação face aos acontecimentos que se desenvolvem no território da antiga Jugoslávia. 

Profundamente ligados à defesa de uma Ética de Paz entre os Homens e à defesa dos fracos e das vítimas, dos 
feridos e dos doentes, eles esperam que ao fim de perto de um século de conflitos na Europa, a razão poderá pôr fim aos 
actos de barbárie e brutal hostilidade assim como às atrocidades a que o Mundo inteiro vem assistindo todos os dias. 
Saudam a coragem dos seus Colegas que se dedicam diariamente, por altruísmo, às populações sem defesa. 

O Comité Permanente exige que aqueles que são culpados das agressões a hospitais e a vítimas inocentes e espa
lham a morte sejam julgados e considerados responsáveis pelas suas acções." 

Finalmente, não me esqueço de apresentar os meus melhores votos de Feliz Ano Novo. Com sinceridade! 
A Todos! 

, 

/ 
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OPINIÂO 

� 

EM REDOR DO CARACTER 
• PROF. JUVENAL ESTEVES

O tema Carácter como atributo de Personalidade �ão se afigura motivo de par
ticular atracção comentativa pelos nossos médicos. E provável que assim suceda 
mercê de utilizarem o esquema de comportamento tradicional hipocrático quanto 
aos objectivos imediatos e últimos da Arte de Curar. 

Entretanto no Tempo actual afloram sempre mais as preocupações quanto ao teor 
e "praxis" médicas enquanto no âmbito genérico se incita à revisão do canone 
renascentista quando proclamou o Homem na sua Dignidade. 

Dentro destas coordenadas julgamos 
oportuna alguma aproximação a tão inci
dente matéria, fomentadora de atitude e 
influente no devir. Procuramos para o 
efeito acesso variado, convergente e como 
premissa orientadora que os elementos 
básicos do Carácter antinomia, se estru
turam na constância, desdobramento em 
tonalidades, intemporalidade e raiz bio
lógica. 

Vejamos: 

a) Imagem

Nesta via e de caminho recordamos em 
modo ilustrativo o Professor Arsénio 
Cordeiro como chefe incontestado de 
escola cardiológica que prossegue em con
tinuidade, e ao mesmo tempo reviver o 
retrato que lhe esboçámos em 1981 
quando de homenagem por colegas e dis
cípulos. 

"Homem anímica e fisicamente activo, 
bem disposto, mental e intelectualmente 
saudável, alegre, entusiasta, combativo 
mas disciplinado, persistente na acção que 
conduziu o seu "curso" ao longo da vida 
por forma integral. Assim se revelou chefe 
de família unida, socialmente produtiva. 
Do mesmo modo exerceu vida pública 
exemplar, plena de consequências como 
educador de homens, e formador de pro
fissionais competentes. Praticou o des
porto com "verve" alcançando nesta área, 
em vibrante alegria. performance de efi
cácia e de superação". 

Igualmente reconvertemos por se inse
rir de modo imagético no tema, hoje pro
posto, uma conversa amena e desenfadada 
entre colegas, em corredor do Hospital de 
Santa Maria enquanto se esperava para 
qualquer actividade de rotina. Os corre
dores e outras peças inte1médias da arqui
tectura hospitalar têm sido, tradicional
mente, os mais selectivos locais de 
convívio dos médicos onde se fomenta e 
difunde a cultura dos mesmos. Na con
versa em causa caíu o problema da defi
nição de Carácter. Surgiram as habituais 
dificuldades, das definições, neste caso 
agravadas pela condição especial da maté-
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ria. É bem conhecido o facto de os comen
tários ou apreciações acerca do Carácter 
serem habitualmente e em vários níveis 
intelectuais, matéria de hesitação e de 
engulhos. 

Como de costume, Arsénio Cordeiro 
tomou a palavra e definiu, na habitual 
fo1ma peremptória e incisiva, a sua posição 
declarando: 

"Na realidade, não conheço nem possuo 
qualquer definição de Carácter mas sei 
perfeitamente e com toda a clareza quem 
é que o não tem!". Esta ilustração timbra 
a sua inconfundível personalidade e escla
rece o tema. 

A posição assumida por aquele profes
sor era paradigmática e concordante com 
os padrões de comportamento ainda em 
curso. Os tempos que lhe sucederam e 
particularmente o que estamos a viver con
duzem a análise interrogativa. Em conse
quência esboçamos quanto à feição natu
ral, variantes, génese e cariz evolutivo. 

b) Natureza

Iniciamos por algumas definições clás
sicas. 

Assim no mundo anglo-saxónico e 
segundo o tradicional Webster: "Trata
se do conjunto de habituais e permanentes 
características mentais e éticas que mar
cam um indivíduo, grupo ou nação e ser
vem para o individualizar. 

O nosso consagrado Morais Silva por 
forma mais sumária regista: a força de 
ânimo, firmeza moral e coerência nos 
actos. 

Os dicionários e livros de texto 
espraiam-se em seguida no desdobramento 
pragmático e utilitário do termo desde o de 
cunho, sinal, letra de imprensa até ao de 
atributos biológicos herdados ou adquiri
dos. Insistem na defmição quanto à "qua
lidade" que isoladamente ou em conjunto 
pennite reconhecer de imediato, na cir
cunstância do tempo, uma fisionomia dife
rencial. Neste sentido contribui decisiva
mente para a definição de Personalidade 
seja de indivíduos ou de coisas. 

A an1plitude do conceito ilustra quanto 

ao significado interior do vocábulo e no 
que respeita à detenção no tempo. Importa 
de imediato registar que se estrutura e 
condição básica antinómica conforme 
afinnação de Arsénio Cordeiro e isto assim 
sucede no percurso do pensamento oci
dental desde a Grécia até às "filosofias" 
pós existenciais. 

Em consaquência, apercebemo-nos de 
imediato da importância global de tão sig
nificativa e condicionante matéria na vida 
individual e gregária. Tentamos por isso 
delinear como tem sido conduzida a pes
quisa na procura do seu melhor conheci
mento. 

Devemos obrigatoriamente advertir que 
os pensadores que se ocupam de sínteses 
e abstrações filosóficas ausentam-se do 
tema: Personalidade-Carácter. Estabelecem 
assim o contraste entre a especulação pura 
e a vida no seu palpitar sempre renovado. 
Assumem-se na atitude lúdica e de aí o 
seu presente esmorecer. Por este impor
tante motivo se tem obviamente compro
metido as Ciências do Homem, de raiz 
biológica e psicológica, as de orientaçã 
antropológica e caracteriológica, a cri 
ção literária na sua vastidão e diversidade, 
a síntese poética e a artística desde as for
mas superiores até às populares que, por 
fonna natural, se exprimem em máximas, 
adágios e sentenças temperadas de humor. 

De modo genérico cumpre informar 
que a manifesta insuficiência das respos
tas, às inte1Togações renovadamente enun
ciadas, pelo método bio-fisiológico-ana
lítico-interpretativo tem pe1mitido que o 
procedimento historicista continue a pre
valecer no percurso heurístico ainda em 
vigor. A investigação da Natureza, através 
do diálogo ainda incipiente entre a pes
quisa neuro-fisiológica e a de raiz psico
logista, encontra-se fortemente ultrapas
sada pela que utiliza o método criativo 
artístico. 

Qual o motivo? 
Reflectivamente será possível conce

ber que o carácter surge como forma de 
adaptação às circunstâncias do viver pes
soal e por modo defensivo, quando da 
diferenciação da inteligência na bifurcação 
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filogenética que integra a conservação dos 
atributos biológicos originais e a tendência 
para a evolução superativa. Por esta via 
torna-se compreensível a enorme varia
ção dos seus aspectos quando realizados 
no indivíduo e na fisionomia das colecti
vidades. Por isso mesmo o seu monu
mental tombo narrativo e compulsatório 
pertence, sem dúvida, à investigação lite
rária desde o que se regista nos cancio
neiros medievais, ao modo aforístico em 
La Bruyere, no amplo mural literário ana
lítico descritivo do fim do séc. XIX, na 
tendência dinamizante regressiva de Proust 
e sucedâneos. Uma verdadeira "história 
natural" dos caractéres. 

O leitor ocidental encontra em qual
quer dos "produtos" alcançados oportu
nidade para recrear os arquetipos propul
sivos e os da colectividade em que se 
·nsere. A aura literária dos creadores
ncontra no éco que promove o motivo

que a fundamenta. Fenómeno convergente 
ocorre na Arte e tanto na de realizações
plásticas como na musical com a perma
nente reconversão nos padrões ·anteriores
e mesmo na actual aparência de autodis
solução. Por este modo se procura con
tribuir para manter a estabilidade gregária
no seu constante fluir.

Entretanto e em face de tal ocorrer as
forças da natureza ontológica sempre mais 
recuadas no sentido de revigorar o seu
potencial agressivo reafumam-se no actual 
estupefactante fragor de violência e de 
destruição. E assim vai o Mundo na busca
de ilusória unidade. Contudo, das cinzas
renasce a Fénix que se emblema na
redempção em busca da Personalidade
que se reconstitui e persiste.

c) Em Casa

A fixação tópica do carácter ou dos 
caracteres nacionais tem sido motivo de 
óbvia atenção e de pesquisa principal
mente de literatos, de etnógrafos e mais 
recentemente de antropologistas. 

Como fenómeno de elevação cultural 
acompanha o percurso da creatividade lite
rária de acordo com a época e suas possi
bilidades afirmativas. 

Em traços muito gerais é possível 
encontrar indícios estruturados no último 
medievo vicentino e amplo espargimento 
no tempo barroco com Vieira, Manuel de 
Melo, no oportuno retrato social da Arte de 
Furtar e outos contemporaneos. Do roman
tismo aos nossos dias balisam o percurso 
de modo eloquente e activo Camilo e 
Torga entre piei.de variegada que se pers
pectiva no renovo. Assim sucede pois o 
Boletim Cultural do Serviço de Bibliotecas 
itinerantes e fixas da Fundação Calouste 
Gulbenkian de Fevereiro 1990, dedicado 
ao "Homem Português", resista textos de 
44 autores do século XX. E elucidativa a 
sua repartição: escritores literatos (27), 
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pensadores e ensaístas (12), historiadores 
(3), etnógrafos (l), geógrafos(!). A toada 
geral é analítico-descritiva, apologética e 
artístico-creativa. 

De momento podemos estatuir que no 
denominador comum da pesquisa existe a 
preocupação de identificar a personali
dade característica do povo com a da naci
onalidade quanto à sua origem, constitui
ção, persistência e destino. Um facto 
avulta: o do maior prolongamento no 
tempo histórico em relação a outras 
nações, desde o da fixação política como 
estado independente, até antes, no dos 
ciclos que se foram sucedendo e igual
mente no de certas afirmações institucio
nais. 

A notória interrogação permanente a 
esse respeito é a tónica e seu traço domi
nante. E possível que por esta via se pro
cure, na insistência, maior inserção e mais 
unidade no "humus" nacional. Torna-se 
ainda provável que constitua a essência 
do fundamentalismo lusitano como senti
mento, por forma alguma produto racio
nalizado, que se prolonga nestes nossos 
dias em anseio messiânico . 

Aparentemente quanto ao Carácter, em 
si mesmo, parece não existir diferença 
substancial, para além das obrigatórias 
tonalidades, em relação ao de outros povos 
que nos rodeiam de perto ou mais longe. 

Reconhece-se a tendência lírica, afec
tiva e pennissiva o gosto pelo comentário 
irónico incisivo, o pessimismo afirmado 
enquanto no próprio há optimismo oculto 
resolutivo. Insere-se no âmbito geral con
fo1,ne é apontado por Harold Pinter, con
sagrado dramaturgo inglês de origem por
tuguesa, ao afirmar que a "ambiguidade 
magnífica existe, como realidade e apesar 
do nosso desconsolo, no coração do 
Homem". À boa maneira britânica adverte 
nas suas obras dos riscos que implica. 
Dentro da perspectiva popular anedótica, 
tanto do nosso gosto, os brasileiros atri
buem-nos que "na prática a teoria é outra". 
Alguns caracteres podem resultar do fácil 
acesso e evolução no esquema social e da 
permeabilidade entre gentes diversas. 
Confo1me se afirma a feição dominante 
do carácter nacional tende para a cons
tância na estabilidade. 

Na dinâmica do tempo surgem todavia 
novas incidências. 

d) Perspectiva

Em época recente e ainda na nossa área 
cultural, embora não seja tão exclusiva 
conforme se tem exaltado, a heteronímia 
pessoana foi possivelmente a tentativa 
para romper o dilema antinómico. O 
método não conseguiu alcançar o objectivo 
quanto à resolução da ambiguidade e os 
promotores soçobraram mergulhados em 
si próprios. Entretanto, as gerações poste
riores e sobretudo as actuais mais jovens 

têm utilizado o esquema para justificar a 
adaptação dos fenómenos instintivos à 
aceleração da vida actual no seu conjunto 
e através dele padronizar a mobilidade 
reinante. 

Pretende-se agora em âmbito mais geral 
que o Carácter confom1e conceito ante
rior constitui em si um valor aleatório e 
nos encontramos no li.mi.te da utilização de 
atributo hoje "disfuncional" tornado impe
ditivo da liberdade do indivíduo. Afigura
se que por esta via nos encaminhamos 
para a aceitação de uma heteronimia em 
permanente dinâmica sucessiva, sempre 
mais evolutiva e polifacética, gregaria
mente dissolutiva. As incidências desta 
voga entrelaçada com o favorável neo
burguesismo hedonístico e o preconceito 
laicicista ocidental são bem patentes e evi
denciam-se na vida cosmopolita, no clima 
das relações internacionais e no quotidiano 
conforme a "imaginação ética", do 
momento, lugar ou oportunidade. Torna
se admissível que novos padrões da vida 
corrente, a informação obcessiva e versá
til, o culto idolatra da imagem e a ilusão 
superativa da vida através do espectáculo, 
conduzam a melhor clarificação. 

O fenómeno obriga contudo à perma
nente vigilância dos espíritos reflexivos 
como alicerce de juizo e no pautar de ati
tudes. De imediato e como fundamento 
convém fixar quanto à impossibilidade de 
impedir a persistência da memória e sua 
potencialidade coactiva que não pe1mite o 
aniquilamento do "ego" decidido e pro
pulsor tanto nos indivíduos como nas 
colectividades. 

Acreditamos ainda que, para além da 
disposição natural constituitiva, a tradi
ção, forma de vida, convívio profissional 
e social, isto é, a condição ecológica 
humana e acima destes o colectivamente 
determinado sentido de missão, tem 
importância decisiva no comportamento. 

Retomando o tema cumpre-nos insistir 
que o Carácter como fomentador e atri
buto maior da Personalidade modela a 
vida, timbra por forma iluminante o este
ticismo de viver, a eficácia das relações 
humanas e assegura a indispensável esta
bilidade na dinâmica social. 

A reflexão quotidiana, a propósito, 
necessita ser obrigatória dentro do impe
rativo da consciência profissional do 
Médico, com decisiva implicação e valor 
tanto no conceito como na prática. 

Como remate importa acentuar que a 
luta pela unidade tem constituído o fio 
condutor do pensamento como meio de 
alcançar a Paz tanto no plano espiritual 
como político. A Medicina uma das mai
ores forças culturais, sempre acrescida, 
do presente e na decisiva importância que 
lhe confere a feição ecuménica encontra na 
depuração dos valores intemporais do 
Carácter a sua responsabilidade básica. 
Define-lhe perfil inconfundível que a 
Sociedade respeitará. 
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NOTÍCIAS 

RESTRICTIONS A LA LIBERTE 

DE L'EXERCISE MEDICAL 
Questionário apresentado pela Delegação Portuguesa à Conferência Internacional das 

Ordens e dos Organismos de Atribuições Similiares com respectiva Discussão e Conclusões 

A - Finalités 

Il est facilement accepté, afin que la 
médecine soit exercée de façon idéale et 
correcte, que Je Médecin choisisse les 
moyens de diagnostic qu' il considere, en 
conscience, Jes plus adéquats et qu'il Jes 
fasse exécuter dans !e local de sa confi
ance. Par ailleurs il pourra prescrire les 
traitements, notamment Jes médicaments, 
qu'il considere les plus indiqués et effici
ents pour Je cas de chaque malade. 

N'irnporte queUe restriction à ce prín
cipe, par vaie légale ou administrative, 
tiendra lieu d 'un attentat à la liberté 
d'exercer. 

Le présent travai! est destiné à vérifier 
s'il existe dans Jes pays comprenant la 
CIO et ses observateurs, des attentats de 
cette nature et, dans l'affirmative, de queUe 
forme. 

On a cherché à détecter soit des res
trictions directes soit des restrictions indi
rectes, augmentant Jes frais pour Jes utili
s a teu rs au cas ou la prestation 
(diagnostique ou thérapeutique) s'écarte
rait du tableau établi. 

B - Matériel et Méthodes 

Un questionnaire a été élaboré dans 
leq uel on a cherché à caractériser les for
mes les plus connues et évidentes à la res
triction à la liberté d' exercer. 

D'autres questions complémentaires 
ont été incluses permettant d'encadrer Je 
probléme et de donner une idée sur la 
façon d'exercer dans chaque pays. 

Le questionnaire a été envoyé à tous 
les membres de la CIO ainsi qu'aux pays 
observateurs et tous y ont répondu. 

C - Résultats 

Note: 
E -Espagne
F -France
B -Belgique
L -Luxembourg
I -Italie
D -Allemagne
P -Portugal
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S -Suede 
GR -Grece 
IRL-Irlande 
UK -Royaume Uni 
ND -Pays-Bas 
DK -Danemark 

P.R.: Pas de réponse

1 -Quel est le systeme prédominant? 

Service National de Sante . I, E, P, GR, 
UK,DK, 
S-Régional;

Caísses d' Assurance 
Maladie .............................. D, L, F: 
Mutuelles ........................... B; 
Autres ................................. IRL, NL. 

2-a) Existe-t-il quelque forme d'établis-
sement de profil médico-individuei?

Non ................ E, S, NL, DK; 
Oui ................. D, I, L, B, F, P, GR, UK; 

P.R.: .............. IRL. 

b) Dans l' affirmative, se référer à:

Prescription d'examens .......... B; 
Prescription de médicaments .. UK; 
Les deux ................................. D, I, L, F, 

P,GR. 

c) Qui apprécie les conséquences de ce
profil?

Les Associations 
professionnelles ............. - - -
L'administration des 
Services .......................... B, P, GR, UK; 
Un groupe mixte entre 
les deux .......................... D, I, L, F. 

d) Quelles sont les conséquences pour Je
médecin de J'estimation de ce profil?

Actions pédagogiques 
d'éclaircissement... ...... D, L, F, UK; 
Sanctions disciplinaires I, L, B, F, P, GR; 
Sanctions financieres .. D, I, B, P, GR. 

3 -Existent-ils des moyens de coercition 
a la libre prescription d'examens de 
diagnostique? 

Non ..................................... D, F, S, GR, 
NL,DK; 

Pour tous Jes médecins ....... L, B; 
Pour les omnipracticiens .... I, E, P; 
Pour les spécialistes ........... ---
P.R.: ................................... UK, IRL. 

4 -a) Existe-t-il ume obligation pour Jes 
malades de faire exécuter les examens 
diagnostiques prioritairement dans Jes 
services de l 'Etat? 

Oui.. ...... I, P, GR, NL; 
Non ....... D, L, B, F, E, S, IRL, UK, DK. 

b) En ce cas, y-a-t'il acces libre aux
Services?

De l'Etat 
Conventionnés 
Autres, Je malade étant remboursé 
de forme 
-habituelle
-différente

ANNULÉE. 

5 -a) Existe-t-il une ou plusieurs listes 
officielles de médicaments des 
Services Publics? 

Non ........................... L, B, E; 
Oui ........................... D, I, F, P, S, GR, 

IRL, UK, NL, DK. 

b) Dans l'affirmative, que! est le critere
d' inscription sur cette liste?

Qualité ............. DK, D, I, F, S, GR, UK; 
Prix .................. D, F, S, GR, UK, P; 
P.R.: ................ IRL, NL; 

c) Concernant cette liste
Est-il obligatoire de prescrie seulement
dans celle-ci?
. ......................................... UK;
Est-il possible de prescrire hors de ceUe
ci, Je malade étant alars pas remboursé
de ses frais? ...... D, I, P, IRL, DK, F;
Est-il possible de prescrire hors de ceUe
ci, Je malade étant r�mboursé sous la
forme

habituelle ......................... S; 
différemment... ................ GR, NL. 

6 -a) Exist-t-il dans votre pays des médi
caments génériques? 

ANNULÉE. 



b) En cas affirmatif, leurs prescription est
elle

Égale à celle des autres médicaments 
Plus important 

ANNULÉE. 

7 - a) La participation/remboursement des 
médicaments est-elle praportionelle
ment 

Uniforme ........................ D, E, NL, DK; 
Variable .......................... I, L, B, F, P, S, 

GR, IRL, UK. 

b) Etant variable, vaiiable, varie-t-elle selon: 

Type de maladie à
laquelle il est destiné ....... I, L, B, F, P,S, 

GR,IRL; 
Frais du médicament ....... S; 
Capacité économique 
du malade ........................ I, B, GR, UK; 
Autres facteurs ................. L, GR, UK. 

8 - Les frais des examens et des médica
ments sont-il partagés/remboursés, 
même s'ils sont présenté par des méde
cins ne faisant pas partie des Services 
Publics? 

Oui ............... DK, B, F, NL, S, GR, IRL; 
Non .............. D, I, L, E, P, UK. 

9- a) Est-il obligatoire d'envoyer les
malades pour les traitements priori
tairement aux Services de l'Etat?

Oui ......... P, DK; 
Non ........ D, I, L, B, F, S, GR, IRL, UK; 
P.R.: ....... E 

b) En ce cas, ont-ils acces libres aux ser-
vices

De l'Etat 
Conventionnés 
Autres, !e malade étant remboursé 
de forme 

- habituelle
- différente

ANNULÉE. 

10 - Quelle praposition a-t-elle déjà été 
effectuée, directement ou indirect
ment, afin de faire dépendre les hono
raires des médecins d'une quantité 
moindre d'examens ou de dragues 
prescrites? 

Oui .................. P, UK; 
Non ................. D, I, B, F, E, S, GR, DK; 
P.R.: ................ NL, IRL, L. 

11 - Les malades ont-ils acces directe
ment au:>j: médecins spécialistes sans 
intervention des Omni Practiciens? 

Oui ..................... D, L, B, F, S, GR, NL. 
Non .................... I*, E, P, IRL, DK, UK. 
*Exception faite à quelques spécialités.

12 - Que! est, en moyenne, !e temps 
d'attente pour: 
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- Consultation de Médecine Générale
- Consultation spécialisée
- Traitement chirurgicaux
ANNULÉE.

13 - Existe-t-il un secret professionnel 
absolu des faits confiés aux méde
cins ou bien l' Administration a-t-elle 
acces à ces données? 

Oui ................ GR, IRL, F, I, L, NL, DK. 
Non ............... P, S, D, B, E, UK. 

14 - Le malade peut-il choisir, librement, 
son médecin de famille? 

Oui ............................. P, S, IRL, B, F, I, 
L, UK, NL, DK. 

Non ............................. E,GR. 
P.R.: ........................... D 

D - Discussion 

Bien que des optiques influencées pai· la 
réalité nationale aient empêche quelque 
délégations d'atteindre entierement !e con
tenu de quelques délégations d'atteindre 
entierement !e contenu de quelques ques
tions, nous pensons que les tendances sont 
déjà suffisament définies et qu'elles ne 
s'altérans pas avec un éclaicissement plus 
apprafondi de points marginaux. 

Par ailleurs, une erreur lamentable de 
secrétariat a pravoqué une formulation 
incorrecte de la question concernant les 
médicaments génériques. Toute fois, les 
réponses obtenus indique que, malgré 
qu'ils existent, ont une expression si rédu
ite dans la plupart des pays qui, peut être, 
il ne soit pas nécessaire d'analyser ce sujet. 

Faisant abstraction de ces deux points, 
nous pensons avoir déjà obtenue un grand 
nombre d' informations nous permettant 
de définir des tendances suffisament clai
res pour êtres valides. 

En premier lieu, on note quem bien que 
seulement environ la moitié des pays ait un 
service national de santé de l'Etat, ils sont 
tous atteints d'une forme ou d'une autre de 
restrictions plus ou moins marquées à la 
liberté d l' exercice prafessionnel. 

La game est large, d'un pays (E) ou 
l'on remarque que seulement un des fac
teurs de restrictions considerée existe, à un 
autre pays (P) oú tous sont présents. 

Ainsi, ce n'est que dans quatre pays que 
!e prafil individuei du médecin n'est pas
établi concernant la demande d'examens
ou de prescription de médicaments.

Dans sept des huit pays ou existe te! 
prafil, l'écartement de la moyenne établie 
peut mener à des sanctions disciplinaires 
ou financieres et seulement dans un (UK), 
telle constatation se limite a une action 
pédagogique. On ajoute que, seulement 
dans quatre des sept pays, les Associations 
Prafessionnelles ont quelque influence 
dans !e jugement de la situation. 

Concernant les coercitions à la liberté 
de demande d'examens de diagnostic, on 

remarque qu'elles existent dans cinq des 
onze pays qui ont répondu, soit presque 
dans la moitié. 

Par ailleurs, on remarque qu'il y a des 
exécutions obligtoires d'examens diag
nostiques prioritaires aux services de 
l'Etat, dans quatre sur tout les pays. 

On observe que seulement dans trais 
des pays, il n'existe pas de liste officielle 
de médicaments. 

Bien que sept de ces dix pays aient 
déclaré que !e facteur d'inclusion dans la 
liste est la qualité, on doit ajouter que six 
démontrent que le prix a aussi une influ
ence bien qu'elle ne soit pas expresse. Un 
seu! pays (DK) indique la qualité comme 
facteur unique d'inclusion et un autre (P), 
uniquement !e prix. 

Bien que la prescription dans la liste 
soit obligatoire seulement dans un pays 
(UK), à peine trais copai·ticipe les méd' 
caments hors de la liste. Dans les six autre 
les frais sont entiérement au compte du 
malade, ce qui est, comme nous l'avons 
vu, une forme indirecte de contraindre la 
prescription. 

La participation aux frais de médica
ments n'est uniforme que dans quatre 
pays. Dans les autres, elle varie dans la 
plupart (huit) des cas selon la maladie 
pour laquelle !e médicament est indiqué. 
Dans seulement un (UK), ce facteur n'est 
pas consideré. Seulement dans quatre cas, 
la capacité économique du malade est con
sideré, ce qui devient également un facteur 
rendant difficile la libre prescription. 

Dans la moitié des pays de la CE il n'y 
a aucune coparticipation concernant les 
médicaments prescrits par des médecins 
hors du systeme officiel. 

Seulement dans deux pays (DK et P), 
il est obligatoire d 'envoyer en priorité les 
malades; pour les traitements, aux services 
de l'Etat. 

Seulement dans deux pays (UK et P), 
ont été faites des prapositions expresses 
rapportant les gains des médecins au 
niveau de demandes d'examens et à la 
prescription de médicaments. 

Bien qu'un peu plus de la moitié des 
pays (sept) informent qu' ils gardent le 
secret prafessionnel absolu, on remai·que 
que dans six, ce n'est pas !e cas. 

Conclusions 

II semble n'y avoir aucun doute que 
les résultats démontrent, dans une vue 
d'ensemble, qu'il existe une interférence 
alarmante concernant la liberté de l'exer
cice professionnel. Ces restrictions se 
manifestent au niveau de la demande 
d'examens complémentaires, du libre 
choix du malade et de la prescription des 
médicaments, pai· des actions directes ou 
bien indirectes des Administrations des 
Systemes de Santé, étant de l 'Etat ou nom. 
D'autre part, on observe une rupture alar
mante du secret prafessionnel. 
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FORMAÇAO CONTINUA 
� 

EM CLINICA GERAL 

A PROPÓSITO DAS 1.as JORNADAS DE CARDIOLOGIA 
DA REGIÃO SUL PARA CLÍNICOS GERAIS 

• DR. RICARDO SEABRA GOMES

A actualizacão contínua de conheci
mentos faz parte da nossa actividade 
médica face aos constantes progressos que 
se têm verificado sobretudo nos últimos 
anos, nas várias especialidades médicas e 
cirúrgicas. 

A Cardiologia é uma dessas especiali
dades, e numerosas têm sido as iniciativas 
por parte das Instituições responsáveis, 
com o apoio de Cardiologistas ou de 
Hospitais, em transmitir os seus progres
sos, e deste modo permitir a actualizacão 
de Clínicos Gerais. 

Em tem1os de infonnacão sobre novos 
fármacos, há mais facilidade de actuali
zação continua graças à interferência 
directa ou indirecta da Indústria 
Farmacêutica. A experiência clínica acu
mulada no estudo de um novo produto, e 
necessária à sua aprovacão ou introducão 
no mercado, quer em termos de segurança 
quer de eficácia, é hoje grande e de fácil 
acesso. E depois, e muito por acção de 
um Marketing cada vez mais profissio
nal, um novo produto é facilmente "aceite" 
e ainda mais facilmente prescrito, muitas 
vezes sem uma análise crítica por parte 
do médico responsável. Cabe na maior 
parte das vezes aos Cardiologistas dos 
Hospitais a utilização clínica inicial de 
novos fármacos, por vezes em estudos 
protocolados e multicêntricos, e são esses 
que devem transmitir a sua experiência e 
até que ponto um novo fármaco veio alte
rar a prática de prescrição mais habitual. 

Paralelamente aos progressos na tera
pêutica farmacológica, são inúmeros os 
progressos em técnicas de diagnóstico e 
em terapêuticas não medicamentosas nem 
cirúrgicas. Estas últimas são mais dificil
mente apoiadas pela Indústria 
Fannacêutica e têm mais dificuldade em 
ser apresentadas, embora tenham um 
potencial muito superior de interferir na 
história natural de uma determinada 
doença. Também aqui a Cardiologia 
mesmo a Portuguesa já tem uma palavra a 
dizer, dado que·com mais ou menos difi
culdades tem procurado diminuir a dis-
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tância que nos separa dos países mais 
desenvolvidos. 

Tendo tido alguma experiência, por ine
rência de funções e de actividades na for
mação de Clínicos Gerais em Inglaterra, 
procurámos ao longo dos últimos anos em 
Portugal disponibilizar aos Clínicos 
Gerais, quer os recursos do Serviço e do 
Hospital onde trabalhamos, quer a expe
riência que o Grupo tem adquirido ao 
introduzir e ao praticar por rotina a grande 
maioria dos progressos em terapêuticas 
farmacológicas, em métodos auxüiares de 
diagnóstico e em técnicas terapêuticas 
como a Cardiologia de Intervenção. 
Elementos do Serviço têm assim partici
pado em Cursos, Congressos, Jornadas, 
etc. sempre que lhes foi endereçado um 
convite, e o próprio Serviço organizou em 
conjunto com o ICGZS Cursos de 
Cardiopatia Isquémica de uma semana, 
com número limitado de participantes mas 
com vivência da prática diária do Hospital. 

A falta de diálogo oficial e organizado, 
e no que pessoalmente mais sentimos, a 
falta de estímulo para esse diálogo, entre 
Hospitais e Centros de Saúde e entre 
Especialistas, neste caso de Cardiologia 
e de Clínica Geral, tem sido uma limitação 
à nossa disponibilidade para participar em 
qualquer organização com e para Clínicos 
Gerais. A procura de uma linguagem 
comum entre Médicos de várias especia
lidades iria certamente facilitar o modo 
de referência ao Hospital e o seguimento 
após a intervenção Hospitalar com bene
fícios evidentes para os doentes. 

É nossa intenção que as J_as Jornadas 
de Cardiologia da Região Sul para 
Clínicos Gerais não sejam "mais umas" 
Jornadas. Elas serão certamente diferentes 
das de que temos tido conhecimento ou 
daquelas em que temos intervido e parti
cipado. Procuraremos estimular o diálogo 
entre os apresentadores e a assistência 
sobretudo nos aspectos práticos que pen
samos poderem ser os mais úteis para os 
colegas Clínicos Gerais. 

Com base em casos clínicos concretos 

apresentaremos alguns dos progressos 
diagnósticos e terapêuticos em Cardiolo
gia, que vimos praticando desde há anos 
como angioplastia coronária transluminal, 
valvolotomia mitral percutânea de balão e 
interrupção por radiofrequência de vias 
acessórias nos síndromes de pré-excita
ção. Usaremos videos para demonstração 
destas técnicas. A finalidade da apresen
tação destas novas opções terapêuticas nas 
nossas !.as Jornadas será fundamental
mente a de discutirmos as suas indica
ções, nos seus aspectos clínicos e diag
nósticos, o seu impacto, como alternativas 
à cirurgia ou ao tratamento médico, e as 
implicações no seguimento médico extra 
Hospital destes doentes. Ainda a propósito 
de casos clínicos discutiremos as várias 
opcões terapêuticas na insuficiência car
díaca desde os novos fármacos à trans
plantação cardíaca. Alguns aspectos do 
seguimento médico do doente com doença 
coronária e de prevenção secundária como 
tratamento famrncológico e não farmaco
lógico (LDL-Aferese) de dislipidémias e 
reabilitação cardíaca, serão igualmente 
discutidos. 

Por fim contamos com uma Mesa 
Redonda orientada por colegas Clínicos 
Gerais sobre as perspectivas da Cardiolo
gia de Ambulatório e o seu relacionamento 
com o Hospital. Como, quando e porquê 
referenciar um doente ao Hospital, o que 
exigir do Hospital, como articular o segui
mento futuro do doente, quais as dificul
dades mútuas e como melhorar o relacio
namento entre especialistas para benefício 
do doente, são alguns aspectos práticos 
que gostaríamos de discutir. 

Estamos cientes que podemos contri
buir com estas Jornadas para a formação 
contínua em Cardiologia de colegas de 
Clínica Geral, mas este objectivo só será 
conseguido se tal fôr considerado neces
sário ou útil pelos próprios. 

Dr. Ricardo Seabra Gomes 

Director Clínico 
do Instituto do Coração 
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RESPONSABILIDADE MEDICA 

DO INTERNO GERAL 
Conferência inaugural proferida pelo Prof. Daniel Serrão nas X Jornadas Nacionais de 
Introdução ao Internato Geral que foram precedidas pelo Juramento de Hipócrates sob a 
Presidência do Prof. M. Machado Macedo. 

• PROF. DANIEL SERRÃO

Agradeço à Comissão Organizadora das X Jornadas Nacionais de Introdução ao 
Internato Geral o convite para falar hoje neste início dos vossos trabalhos. 

Agradeço o convite mas fui imprudente e talvez insensato ao aceitá-lo. Demasiadas 
vezes ocupei este lugar neste dia e a emoção de falar aos que vão começar a carreira 
que eu iniciei há 41 anos, produz-me um sentimento de saudade e, se calhar, de 
inveja. 

Ora, nem a saudade nem a inveja são 
boas conselheiras. A saudade porque é 
um mito sebastianista, do passado que não 
volta, afinal; a inveja, porque neste caso é 
a vivência perversa de um futuro já impos
sível. 

O mal está feito, aceitei. Vou honrar o 
vosso convite sem saudade de mim, que 
saio, nem inveja de nenhum de vós, que 
entrais. Porque sair ou entrar da mais bela 
profissão do mundo - esta de ajudar os 
outros quando eles sofrem ou quando eles 
temem -, não deve ser motivo nem de 
inveja, nem de saudade. 

Responsabilidade Médica do Interno 
Geral é o tema e foi bom que o tivessem 
escolhido porque é neste conceito de res
ponsabilidade ou responsabilização pelos 
actos médicos que alguns querem situar o 
fim da beleza da nossa missão e do pres
tígio sócio-profissional dos médicos. Mas 
estão enganados como irei demonstrar em 
breves minutos. 

O médico é o mais responsável de todos 
os profissionais; e não precisa de ser res
ponsabilizado por inspecções de saúde, 
ou tribunais cíveis, ou juízos criminais, 
para saber, de ciência certa - que é esta 
ciência inscrita na sua consciência - que o 
respeito absoluto pelo outro ser humano 
que o procura e lhe pede ajuda é um impe
rativo categórico que orienta os seus ges
tos, dirige os seus passos, substancia as 
suas decisões. 

Vou falar-vos, assim, de responsabili
dade médica não como ela é vivida por 
nós médicos - algo de substancialmente e 
radicalmente inserido no próprio acto 
médico - mas da responsabilização que é 
formalmente exigida por terceiros aos 
profissionais que praticam medicina. 

Falo, intencionalmente, de terceiros 
para sublinhar que mesmo o nosso doente, 
quando nos propõe uma acção cível ou 
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criminal nos tribunais, já não é o nosso 
doente, já ºnão é o segundo interlocutor 
do diálogo médico-doente, desse colóquio 
singular como lhe chamou Duhamel, mas 
é um terceiro interveniente que, ao abrigo 
de direitos legais, questiona a qualidade do 
trabalho médico que nós lhe prestamos. 
Não é a pessoa doente, é um litigante. 

A maior parte das vezes, contudo, este 
terceiro interveniente nos processos de 
responsabilização civil ou criminal não é 
o doente que nós tratamos mas é o seu
representante legal, ou é uma companhia
de seguros ou, por estranho que pareça, é
o Estado - através do Ministério da Saúde
e do seu órgão "jurídlco-policial" que é a 
Inspecção de Saúde, largamente reforçada, 
em meios e em efectivos, pela ex-ministra 
Leonor Beleza. 

Não sofre contestação que nós, médi
cos, ao assumirmos a capacidade de aten
der pessoas doentes, em estabelecimento 
público ou em consultório privado, con
traímos um dever jurídico qual é o de pres
tarmos, a quem nos procura, o melhor ser
viço que as leis da nossa arte e da nossa 
ciência prescrevem. 

Também é pacífico que o cumprimento 
deste dever jurídico não depende, apenas, 
da vontade e decisão do médico, como 
tal, mas de toda uma complexa infra-estru
tura humana e técnico-administrativa. 
Tanto no exercício privado como no exer
cício público. 

É cada vez mais raro que um médico, 
isolado no seu consultório, possa decidir 
por si só o diagnóstico e o tratamento do 
doente que o procura; ele vai precisar de 
análise de sangue ou outras, ecografia, 
T AC, electrocardiografia, histo ou cito
patologia, etc., e então começa a organizar
se uma rede humana de técnicos que cons
titui a infra-estrutura do diagnóstico. 
Contudo, o médico que recebeu o doente, 

Porto, 14.12.92 

o médico a quem o doente se confiou, é o
leader desta rede infra-estrutural, o crítico
da informação que ela lhe fornece e o inte
grador de todos os dados clínicos e ana
líticos. É também o autor (e responsável)
do diagnóstico e do tratamento.

No exercício profissional público, entre 
o doente que precisa de ajuda e o médico
que o irá receber, situa-se uma outra rede,
mais ou menos complexa, que é a da bar
reira técnico-administrativa. O doente pro
cura a instituição esta recebe-o, acolhe-o,
identifica-o, classifica-o, numera-o e con
voca-o para um dia e hora determinados.

Nesse dia e hora o médico recebe uma 
pessoa doente que não conhece, que o não 
escolheu, que o olha como simples peça de 
uma estrutura técnico-administrativa. 

O médico não é responsável nem pode 
ser responsabilizado por nada do que se 
passou antes deste seu primeiro contacto 
com a pessoa doente: nem pelas listas de 
espera, tantas vezes artificialmente empo
ladas, nem pelo tempo que o doente per
deu até descobrir o guichet certo onde 
apresentar os papéis, nem pela troca do 
nome ou da idade na ficha de identifica
ção, etc., etc. 

O seu dever é ouvir a pessoa que ali 
está, na cadeira do ambulatório ou na maca 
da urgência, não como um número qual
quer, mas como uma pessoa autêntica, 
titular de direitos universais, autónoma e 
livre, embora diminuída pela doença; 
nunca como um objecto que a instituição 
lhe enviou para lhe dar trabalho ou para o 
maçar ou para justificar o dinheiro que 
lhe paga ao fim do mês. 

O atendimento do doente pelo médico 
é um vínculo pessoal que se estabelece 
no plano ético antes e para além dos outros 
planos em que também se desenvolve 
como o científico-técnico, o administra
tivo, o financeiro, o jurídico. 



Cada um de nós, médicos, tem de ter a 
clara consciência de que o seu relaciona
mento com a pessoa doente é antes de 
mais ético - o que implica o respeito abso-
1 uto pelos direitos do homem enquanto 
pessoa humana, inscritos, por exemplo, 
na Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem que todos devem conhecer no 
texto publicado pelo Conselho da Europa. 
É, em seguida, um relacionamento cien
tífico-técnico - o que implica competên
cia profissional, permanentemente actua
lizada pelo estudo, a reflexão e a prática, 
colocada ao serviço do melhor bem do 
doente. É, ainda, uma relação adminis
trativa - o que implica o conhecimento da 
organização do sistema nacional de saúde, 
para o melhor encaminhamento do doente 
na rede complexa de serviços auxiliares e 
especializados de diagnóstico e tratamento. 
É uma relação financeira - o que implica, 
na prática privada, a cobrança de um paga
mento justo dos serviços prestados e, na 
prática pública uma correcta avaliação de 
custo-benefício e custo-eficácia das deci
sões diagnósticas ou terapêuticas. É, por 
fim, uma relação jurídica porque tanto 
na prática pública como na privada o acto 
médico é um contrato tácito que dá lugar 
à possibilidade da exigência de responsa
bilidade civil por incumprimento e à fixa
ção, por via judicial, das indemnizações 
devidas pelos prejuízos resultantes desse 
incumprimento. 

Vejamos cada um destes aspectos tal 
como pode ser invocado em processos de 
responsabilidade civil levantados aos 
médicos. 

Na perspectiva jw-ídica a via mais eficaz 
é sempre a da negligência médica como 
ofensa ao dever de diligência implícito 
nas lege artis do acto médico. 

Tudo serve para imputar negligência: o 
atraso na observação do doente, a análise 
ou radiografia ou ecografia que não foi 
pedida ou não foi efectuada, o erro no 
diagnóstico, a operação que foi efectuada 
ou a que o não foi, uma porque causou a 
morte outra porque a podia ter evitado, a 
alta hospitalar, em especial na Urgência, 
sem o esclarecimento definitivo do caso 
clínico, etc. Tudo isto, e muito mais, é 
invocado por advogados que recorrem a 
um médico amigo para os auxiliar na lin
guagem médica mais especializada e ten
tam construir um corpo de delito coerente 
que permita a condenação do médico. 

Porém, nenhum processo de negligên
cia médica, é juridicamente credível sem 
o parecer pericial de um outro médico.
Ou seja é a análise do acto médico impu
tado como negligente por um outro
médico, ou por vários médicos, indicados
pela parte acusatória e pela defesa, que
irá determinar se o acto médico em causa
é ou não negligente.

Torna-se, assim, necessário que aborde 
duas questões complementares desta: a 
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ética do testemunho e o conceito de acto 
médico. 

Por ética do testemunho entendo o res
peito pela verdade que todo o médico cha
mado a intervir num processo de negli
gência médica tem de assumir: ele não é 
nem acusador nem defensor do colega; 
ele é um perito objectivo ao serviço da 
verdade e da justiça; e o que eu peço a 
cada um de vós, se se encontrarem nesta 
situação, é que não escrevam no vosso 
parecer pericial nada que não seja rigo
rosamente científico e objectivamente 
comprovado e que não se deixem envolver 
pelo clima emocional ou por meras con
vicções subjectivas. O médico que, nestas 
circunstâncias, respeita a ética do teste
munho está sempre de bem com a sua 
consciência porque serviu a verdade. Ao 
contrário do que se diz, os médicos não 
têm nenhum dever "corporativo" de se 
defenderem uns aos outros cobrindo os 
erros, os descuidos graves, a incompetên
cia ou o atrevimento de colegas acusados 
de negligência - algumas vezes, infeliz
mente, çom inteira justificação. 

Veja.mos agora a segunda questão com
plementar que é a do acto médico. 

Quase sempre, nos processos de res
ponsabilidade civil em que tenho tido 
intervenção verifico que a acusação foca 
uma decisão ou comportamento do 
médico, num certo momento, para fu,nda
mentar a afirmação de negligência. 

Ao proceder assim o advogado está a 
usar um conceito pontual de acto médico, 
que nós devemos rejeitar. 

Na feliz expressão do filósofo Michel 
Renaud "o conceito de acto deve ser enten
dido não de modo pontual mas englobante, 
como o conjunto de segmentos ou partes 
de uma acção significativa única. Ou seja, 
se qualquer acto humano nunca é algo de 
puramente material ou físico, mas incor
pora sempre um sentido, é também este 
sentido que sendo unificado constitui em 
acto único os segmentos ou partes em que 
esse acto se deixa decompor". 

Findei a citação; em linguagem mais 
terra a terra direi que o acto médico exer
cido por vós sobre a pessoa doente que 
vos procura é o conjunto de todos os vos
sos gestos e decisões orientados para o 
diagnóstico e o tratamento: o sentido uni
ficador desses gestos e decisões é a reso
lução do problema de saúde da pessoa, 
pelo que o acto médico a todos engloba. 

Acto médico deve, assim, ser definido 
como o conjunto dos gestos e decisões 
que sucessiva e progressivamente procu
ram resolver o problema de saúde apre
sentado ao médico pelo doente. 

Aceite esta definição, vamos retirar 
alguns corolários. 

O primeiro é o de que o acto médico 
raras vezes será da responsablidade de um 
médico isolado, de um só gesto, de uma só 
decisão. 

O segundo é o de que todos os interve
niente no acto médico, ao longo do tempo, 
se devem considerar solidariamente res
ponsáveis quanto à qualidade global do 
acto médico em causa e individualmente 
responsáveis pelos gestos ou decisões que, 
no interior do acto, relevan1 da sua exclu
siva competência. 

O terceiro é o de que na medicina em 
equipa as rotinas de actuação devem ser 
estabelecidas por escrito, bem como a par
tilha e a hierarquia das responsabilidades. 

O quarto e último corolário - muito 
importante - é o de que todos os obstácu
los ao nmma.1 e previsto desenvolvimento 
de um acto médico devem ser imediata
mente registados por escrito quer ser trate 
de carências ou insuficiências ou desor
ganizações da instituição, quer se trate de 
erros de colegas ou falhas do restante pes
soal das equipas de saúde. 

Aos Internos Gerais peço uma especia 
atenção para estes corolários: como médi
cos em período formativo após a gradua
ção, ireis ser integrados em equipas e ten
des o direito de saber quais são as vossas 
responsabilidades para ficarem a conhecer 
qual é o vosso grau de responsabilização. 

Um exemplo: a doente morreu no pós 
operatório de uma cirurgia banal; o ma.rido 
surpreendido apresentou queixa contra o 
Interno da Urgência que ao fim da tarde 
fora chamado para resolver o súbito agra
vamento detectado pelo doente da cama ao 
lado. Nada pôde fazer mas escreveu no 
processo as circunstâncias que a levaram 
ao não diagnóstico atempado da hemor
ragia interna e solicitou a autópsia que o 
marido não autorizou. A sua responsabi
lidade está claramente definida, não pode 
ser responsabilizado e ficou fora do pro
cesso. 

Mas o Interno, desatento e mal infor
mado, escreveu apenas: verifiquei o óbito· 
e ficou quatro anos envolvido numa bata 
lha jw·ídica com perda de tempo e prejuízo 
de centenas de contos. 

Não receiem a crítica dos vossos supe
riores. Sejam objectivos e verdadeiros, 
mas escrevam. 

Dez minutos gastos a escrever a vossa 
observação podem poupar-vos anos de 
incómodo e prejuízos. 

Não façam peito para assumir respon
sabilidades ou competências que vos não 
pertençam; observem, aprendam, reflic
tam e quando se considerarem competen
tes e tecnicamente preparados decidam e 
actuem. 

A vaidade, como a ostentação de falsa 
competência, paga-se caro porque - ao 
contrário do que seria lógico - ninguém 
perdoa ou desculpa os erros de quem 
começa, em especial se é vaidoso ou arro
gante. 

A definição de acto médico como resul
tante global de uma sequência de gestos e 
decisões tendentes a resolver o problema 
de saúde de uma pessoa permite, além 
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destes corolários, uma reflexão final sobre 
a sua natureza. 

Do meu ponto de vista é um acto de 
natureza ética que se exerce através de 
meios científico-técnicos parcialmente 
rigorosos. De facto, a ciência médica não 
é totalmente rigorosa, deixando muito 
espaço para o raciocínio probabilístico e 
para as opções sem fundamento objec
tivo. Na linguagem popular, mas justa, o 
médico uma vezes acerta outras não. 

É certo que o progresso cada vez mais 
rápido dos meios de observação dos pro
cessos biológicos, desde a imagem à bio
logia molecular procuram reduzir a lar
gura da faixa de indecisão sobre a qual o 
médico tem de caminhar para decidir. 

Mas hoje - e ainda por muito tempo -
todos nós, médicos e juristas, temos de 
reconhecer que globalmente a prática do 
acto médico é um comportamento de risco, 
sujeito a acidentes. 

Os acidentes tanto podem resultar de 
uma variabilidade imprevisível no com
portamento físico ou psíquico do doente, 
como da mesma variabilidade física ou 
psíquica, do médico, nos seus gestos e 
decisões. 

Pelos acidentes ocorridos nas situações 
de risco ninguém deve ser pessoalmente 
responsabilizado e todos os que estamos 
no mesmo barco devemo-nos mútua soli
dariedade. 

Por outro lado quem sofre prejuízo em 
consequência de um acidente merece ser 
indemnizado, em especial quando se trata 
de um acto médico que procurava produ
zir um benefício e provoca, afinal, um 
prejuízo. 

Na lei portuguesa actual a pessoa lesada 
só consegue receber indemnização se pro
var em Tribunal, uma ligação causal entre 
a negligência do médico e o prejuízo 
sofrido. Isto explica que, num país de 
brandos costumes como o nosso (onde os 
médicos chegaram a ter aura de santos 
com i:iome nas ruas e estátuas nas praças 
públicas), a linguagem usada pelos advo
gados nos processos seja, em regra, da 
maior violência e agressividade procu
rando apresentá-los ao Juiz como preva
ricadores contumazes, insensíveis e cruéis. 

Esta é uma situação penosa para quem 
devia ser facilmente indemnizado, gra
vosa e injusta para os médicos e, no con
junto, prejudicial para a sociedade civil. 

A minha proposta - para qual peço o 
vosso apoio como Internos Gerais que vão 
começar a correr o risco de participarem 
em actos médicos - é a de que Portugal, a 
exemplo de outros países, adapte para os 
actos médicos o modelo jurídico da res
ponsabilidade objectiva sem culpa para 
a atribuição das indemnizações dos pre
juízos resultantes de actos médicos com
plicados por acidente imprevisível. 

Neste sistema, a indemnização é obtida 
pela vítima extrajudicialmente mediante 
um seguro universal de todas as estruturas 
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prestadoras de cuidados de saúde e aceite 
por uma associação de todas as segura
doras nacionais ou pelo Estado. Os pedi
dos de indemnização são apresentados a 
uma Comissão paritária de seguradores e 
prestadores de cuidados de saúde presi
dida por uma personalidade de elevado 
prestígio nacional, acima de qualquer sus
peita e que se constitui como um autêntico 
Provedor de Saúde. 

A adopção deste modelo de responsa
bilidade objectiva sem culpa deve ser uma 
iniciativa da Assembleia da República 
para que constitua vontade inequívoca da 
sociedade civil que os deputados repre
sentam. E deve ser complementada com 
duas acções da maior importância. 

A primeira é o reforço da capacidade de 
fiscalização e da competência disciplinar 
da Ordem dos Médicos no que se refere ao 
exercício profissional dos médicos tanto 
em clínica privada como em estabeleci- · 
mentas públicos. Muitos acidentes podem 
e devem ser evitados à medida que a 
Comissão Partidária de Indemnizações os 
for comunicando. O sistema de responsa
bilidade objectiva sem culpa não se destina 
a esconder ou desculpar erros e faltas 
médicas destina-se a poupar às pessoas 
prejudicadas o ónus de provarem o erro do 
médico para serem indemnizadas como 
merecem. Cada caso julgado pela 
Comissão Paritária é objecto de análise 
pela Ordem dos Médicos e de um juizo 
justo e tecnicamente fundamentado. 

A segunda acção desenvolve-se nas ins
tituições prestadoras de cuidados de saúde 
que deverão em todos os casos julgados 
pela Comissão Paritária analisar as falhas 
das estruturas, do equipamento, ou da 
organização que tomaram possível o aci
dente. Dou-lhes um exemplo: numa sala 
de operações um doente foi electrocutado 
quando o ortopedista accionou o perfura
dor porque a instalação eléctrica estava 
gravemente defeituosa; valeram-lhe as 
luvas para ele próprio não morrer. 

Na verdade, nos processos de respon
sabilidade civil toda a gente se defende: os 
médicos são os melhores do mundo, a ins
tituição é impecável, a culpa é do doente 
que forçou o gesso, que não veio à con
sulta, que não tomou os medicamentos; 
etc., e se ficou com anquilose do joelho a 
culpa é dele, ninguém tem que pagar-lhe 
nada, que se arranje. 

É um processo profundamente nega
tivo. 

Na solução que proponho o objectivo é 
melhorar tudo. 

Melhora a atribuição da justa compen
sação ao lesado que pode ser decidida pela 
Comissão Paritária em 30 dias. Todos os 
elementos lhe serão fornecidos pelos médi
cos e pelas instituições, hospitais ou outras, 
para que a Comissão possa formar rapi
damente um juizo fundamentado e justo. 

Melhora a análise e a correcção das 
situações em que os actos médicos não 

atingem o seu objectivo de cura ou melho
ria, porque não está em causa uma punição 
financeira ao médico mas uma avaliação 
da qualidade técnico-científica do seu 
desempenho. E esta avaliação é uma res
ponsabilidade da Ordem dos Médicos e 
das Instituições prestadoras de cuidados de 
saúde. Como dizem os franceses "évaluer 
pour évoluer". 

Finalmente deve melhorar o equipa
mento e a organização das infra-estruturas 
da saúde quando postas em causa pelos 
laudos da Comissão Paritária por se veri
ficar que essas melhorias irão reduzir o 
risco de acidente. 

Como em todos os acidentes, sejam os 
do trabalho os de viação ou os dos Actos 
médicos, sempre intervêm os três factores 
essenciais: o factor humano, o factor mate
rial e o acaso. 

O sistema que proponho, de responsa 
bilidade objectiva sem culpa, vai actuar 
sobre os factores humanos e vai permitir a 
intervenção sobre os factores materiais. 

Fica apenas o acaso mas este é inerente 
ao próprio risco de viver. 

Meus caros Internos Gerais 

Tratei o tema como me pareceu melhor 
nesta fase inicial da vossa actividade 
médica. 

Amanhã mesmo, no Serviço de 
Urgência, no Ambulatório, numa 
Enfermaria tereis ocasião de testar o que 
vos disse e de decidir sobre a vossa actu
ação. 

Sede críticos convosco, com os outros, 
com as rotinas, com o sistema de indife
rença e complacência. 

As pessoas doentes merecem tudo de 
nós. Quem não quiser dar tudo de si pró
prio que mude de profissão ou escolha na 
profissão os aspectos administrativos o 
puramente técnicos. 

Quem quiser correr o risco de se envol
ver no atendimento médico das pessoas, 
nossas iguais e nossas irmãs, tem de gos
tar dos outros mais do que gosta de si P{.Ó
prio, das suas comodidades, do seu 
dinheiro, dos seus fins de semana tran
quilos, das suas férias. 

A dignidade ética incluída na vivência 
pessoal do risco do acto médico merece o 
respeito dos outros, sãos ou doentes. 

Para merecer este respeito o médico 
não pode ser medíocre, nem no saber cien
tífico que informa os seus gestos terapêu
ticos, nem na capacidade ética que modela 
as suas atitudes e as suas decisões. 

Numa palavra, o médico tem de ser 
perfeito, tem de conseguir ser perfeito. 

Ides começar hoje, uma viagem quase 
mágica, percorrendo o caminho que per
mite atingir essa perfeição. 

Que nenhum de vós fique, por como
didade ou por erro, no meio do caminho é 
o que vos desejo no dia zero da vossa vida
como médicos.



SANOSEGUROS 
o SEU consultor de seguros

Exmo. Médico associado da Ordem 

Vimos, por este meio, tecer algumas 
considerações sobre a SANOSEGU
ROS: 

O que é a SANOSEGUROS? 

SANOSEGUROS é a empresa me
diadora de seguros criada especialmente 
para toda a Classe Médica do nosso 
País. 

Nascida por iniciativa da ORDEM 
DOS MÉDICOS, que intervém maio
ritariamente na nova Sociedade, tem 
como parceiro único João Mata, Lda., a 
mais importante firma no campo espe
cífico do estudo dos riscos aleatórios e a 
sua transferência para o sector segura
dor, com capitais e quadros exclusiva
mente portugueses. 

Que serviço lhe oferece a 
SANOSEGUROS? 

A prestação de serviços de um 
Mediador especializado de seguros 
como a SANOSEGUROS compreende, 
entre outras, as seguintes atribuições: 
-Análise detalhada dos riscos, sua

quantificação e qualificação;
- Estudo rigoroso das acções a concre

tizar para o controle desses mesmos
riscos, estabelecendo o "package" ade
quado de seguros a contratar;

-Gestão integral da "carteira" de segu
ros, tanto no domínio do seu custo
global como na qualidade e âmbito
das garantias das apólices assumidas,
proporcionando um tratamento per
sonalizado e eficiente, sem qualquer 
custo adicional para o Médico; 

- Recomendação de produtos, cobertu
ras e/ou modalidades julgadas mais
convenientes e adeguadas às necessi
dades da Classe Médica; 

- Tratamento administrativo simplifi
cado, com apoio e intervenção directa
no que respeita à rápida regularização 
dos sinistros.

Trata-se, portanto, de um serviço 
profissional, prestado sem qualquer 
espécie de encargos adicionais, com a 
vantagem de uma elevada força nei:o
ci.a! de Sanoseguros e da Ordem dos 
Médicos, pelo número de Associados e 
possíveis aderentes de que dispõem, 
quer na nei:ociação dos contratos como, 
e essencialmente, na rápida liquidação 
dos sinistros. 

Outro aliciante deste grande pro
jecto da Ordem dos Médicos e de João 
Mata, reside no facto de os lucros da 
Ordem dos Médicos respeitantes a 
Sanoseguros serem, por imperativo 
legal, aplicados no FUNDO DE SOLI
DARIEDADE da Ordem dos Médicos, 
financiando assim as estruturas de soli
dariedade médica existentes. 

Assim, Sanoseguros possuindo ao seu 
serviço a mais evoluída capacidade téc
nica seguradora, é o Consultor de riscos 
da Ordem dos Médidos, utilizando as 
instalações desta em Lisboa, Porto e 
Coimbra. 

A intervenção de Sanoseguros, efec
tiva a partir de Abril/92. aplica-se a 
todos os sei:uros do Médico Associado, 
actuais e futuros, guaisguer que eles 
sejam (não apenas os relacionados com 
a sua actividade profissional, mas tam
bém os particulares) e independente
mente das Sei:uradoras onde estejam 
colocados, bastando para tal solicitar a 
mediação de Sanoseguros, através do 
contacto para as Secções Regionais da 
Ordem dos Médicos. 

Que novos produtos? 

Cumprindo uma das suas atribui
ções, a Sanoseguros tem à sua disposi
ção, desde Abril passado, o MULTI
SEGURO MÉDICO, "package" de 
seguros constituído por coberturas de 
Vida e Saúde, Vida Privada e Vida 
Profissional, estas duas últimas direc
cionadas para as suas necessidades 
familiares e profissionais (Multi-riscos 
da casa ou consultório, empregadas 

domésticas ou colaboradores, equipa
mento, Responsabilidade Civil Profis
sional, etc.). 

Desde Outubro, temos o prazer de 
anunciar quatro novos produtos, nego
ciados com o mercado segurador: 

-PPR/SANOSEGUROS

(Plano Poupança Reforma)

-MÉDICO/REFORMA SEGURA
SANOSEGUROS 

(Fundo de Pensões Aberto)

-MEDICAP SANOSEGUROS
(Investimento e Poupanaça)

produtos de capitalização e poupança 
vocacionados para o curto, médio e 
longo prazo, encerrando especificida
des próprias e vocacionados para a 
Classe Médica. 

-SEGURO AUTO-MÉDICO (Seguro
Automóvel) 

produto de seguro automóvel, cons
truído à medida das necessidades do 
médico e da exigência de que se reves
tem as suas solicitações da vida mo
derna. 

Renovamos a nossa total disponibi
lidadé para, com profissionalismo e 
dinâmica, resolver todos os seus pro
blemas que se prendam com a gestão 
da sua carteira de seguros. Contacte
-nos! 

Somos SANOSEGUROS, na Ordem 
dos Médicos: 

- Secção Reg. Sul: João Pestana
Tel. (01) 847 05 77/9
Fax (01) 847 12 15

- Secção Reg. Norte: M.g de Lurdes
Tel. (02) 410 79 35/410 74 60
Fax (02) 410 25 47

- Secção Reg. Centro: Carlos Pimenta
Tel. (039) 40 56 70/72 37 15
Fax (039) 72 37 27

EXCELENTE OPORTUNIDADE 

Médicos de Clínica Geral/Farmacêuticos, que possuam capital para investir têm agora oportunidade de 
adquirir todo o equipamento necessário à realização de Análises Clínicas, em excelentes condições, por um 
preço bastante razoável, que inclui uma cota no laboratório, que se encontra já em pleno funcionamento. 

Por favor, contactar pelo telefone 453 04 55, depois das 20 horas 


