e

ditor~a

ealizou-se no dia 14 de Agosto uma

contributo, !! ser tomado em conta pelo grupo de

nova reunião entre a Direcção da

trabalho ministerial que estuda a revisão dos Serviços

Ordem dos Médicos e a Ministra da

de Saúde. Algumas das ideias expressas nessa reunião

Saúde. Mais um passo na relação

serão publicadas na próxima Revista.

construti va qu e os médi cos

Destaque também para a participação da Ordem dos

pretendem manter, oportunidade

Médicos no forum "Saúde em Portugal", realizado na

sempre aproveitada para transmitir ao Ministério da

Assembleia da República e onde as propostas de

Tutela algumas das principais preocupações da classe e

reforma do Serviço Nacional de Saúde defendidas pela

manifestar a nossa insatisfação por algumas propostas

Ordem c\os Médicos ficaram expressas e são

governamentais.

apresentadas nesta edição.

É o caso do proj ecto de Regulamento do Concurso

Neste editorial quero também sublinhar agradecido o

dos Chefes de Serviço avançado pela Senhora Ministra à

trabalho desenvolvido pelos Conselhos Disciplinares da

Direcção da Ordem e que mereceu o nosso completo

Ordem dos Médicos. O seu labor tem sido eficaz, mas a

repúdio.

falta de espaço tem dificultado a divulgação atempada

É entendimento da Ordem dos Médicos que tal

dos acórdãos. No intuito de suprir essa falta procura-se

proposta, a ser aplicada, abriria as portas a novas

neste número pôr em dia o trabalho produzido pelos

injustiças nas carreiras Médicas.

Colegas desses Conselhos, de forma que no futuro se

Fica a esperança de que a Ministra da Saúde encontre

conheça, em tempo oportuno, as respectivas conclusões.

as soluções mais adequadas para este e outros problemas

Transparênci&e rigor: é o lema da ac tuação da Ordem

que urge resolver, a bem das condições da trabalho dos

dos Médicos.

médicos e da melhoria da saúde em Portugal.

Não podemos deixar de considerar no mínimo

De facto é tempo do Ministério passar à prática

estranho, que na altura em que surgem as informações

algumas das ideias e princípios defendidos enquanto

da Pró Teste sobre Farmácias: Saúde versus Caix.a

oposição, alterar lei s e pôr cobro a comportamentos tão

Registadora, voltem a público informações sobre

criti cados qu ando a responsabilidade política era

ligações " perigosas" entre médicos e indústria

exercida por ou tros.

farmacêutica.

Da parte da Ordem dos Médicos continu a a existir

O Ensino Continuado em Medicina e o seu suporte

dispo nibilidade para colaborar e desejo de aprofundar o

financeiro está em estudo na Ordem dos Médicos e será

debate público sobre as grandes questões relacionadas

suj eito a di scussão interpares e com as entidades

com a saúde dos portugueses. Prova disso foi o simpósio

envolvidas nesse proj ecto.

subordinado ao tema "Hospital, que futuro?",

Até lá só nos interessa actuar em casos concretos que

organizado pela O. M. e que representou mais um

teimam em não aparecer.
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Conselho Nacional Executivo

Reunião
com a Ministra da Saúde
No dia 14 de Agosto de 1996, a Ordem dos Médicos reuniu com a
Sr.a Ministra da Saúde.
Da agenda constavam, entre outros, dois assuntos principais: O
Mapa de vagas do Internato Complementar e os concursos de
provimento para Chefes de Serviço da Carreira Hospitalar.
Em relação ao Mapa de

vagas do Internato

Complementar, a Ordem dos Médicos, após uma análise
detalhada do número de concorrentes, da proposta da Comissão de
Internos e da proposta da Sr." Ministra da Sa úde, chegou a um acordo
de mapa de vagas com as seguintes co nsiderações :
l. Compele ao Ministério como entidade empregadora definir as condições para fazer o Internato Complementar em Portugal.
2. Não foram criados incentivos para alterar as opções nos candidatos.

concurso de provimento
para Chefe de Serviço da Carreira
Hospitalar, a Ordem dos Médicos manifestou à Sra. Ministra a
Em relação ao

sua completa discordância em relação às propostas apresentadas.
Não se tendo chegado a uma posição consensual a Ordem dos
Médicos propôs o adiamento da aprovação do novo regulamento,
sugerindo à Sra. Ministra que o mes mo fosse s ubstituído por uma
proposta geral dos concursos, aplicável a todos os graus e carreiras.
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Forum
jjSaúde em Portugal"
D ecorreu na Assembleia da República, de 28 a 29 de Maio, um Forum da Saúde.
O debate, onde participaram a actual Ministra da Saúde,
Ex-MinistPOs e vários técnicos, foi centrado no actual sistema de saúde.
Que sistema? Que Financiamentos? Que acessibilidade?
Que equidade? Que estatuto profissional?
Estes foram os temas centrais nesta discussão que teve também
a participação da Ordem dos Médicos. Neste número transcrevemos
a comunicação do nosso Bastonário nesse importante encontro.

diagnó s ti c o da Sa úd e
em Portu ga~ atravesso_u
a Assembleia da Republi ca d e 27 a 29 d e
Maio de 1996.
Foi dito e b e m qu e é pe ri goso
abordar a política de saúde isoladamente, sem con sid erar o país real
que temo s, com a s ua c ultura, as
suas tradi ções e economia própria .
Não podemos es qu ecer tod av ia a
evolu ção do s índic es sa nit á rio s
obtidos, comparados com os do espaço europeu em que nos integramos se
qui sermos ter uma perspecti va das
nossas realidades.
Foi int e r essa nte verifica r no
primeiro dia des te Forum que oito
do s Mini s tros respo nsáve is pela
saúde no pós-25 de Abril , tiveram
uma política de consenso em volta do
Serviço Nacional Saúde (SNS), tendo
todos identifi cado e bem os pontos
fr àcos e fort es do s is tema, ma s
ev id e n c iando difi c uldad es para
esboçar propostas, para ultrapassar
as deficiências encontradas.
Concluímos assim que o diagnóstico neste campo é mais fácil que a
terapêutica.
Foi també m cha mad a a atenção
para o facto dos observadores habitualmente focarem apenas os problemas negativos do SNS, e esquecerem

O

o passo positivo que representou a sua
criação para a saúde dos portugueses.
Só a minha geração fala hoj e do
25 de Abril. Para a geração dos meus
filhos e dos meus netos é um dado
adquirido.
O mesmo se passa com o SNS, que
se obrigou a mostrar equidade, que
pretendeu ser uni versal, representar
protecção financeira, ter eficiência micro e macro-económica, mas também,
permitir a continuidade na prestação
de serviços com au tonomia técnica,
proporcionando tanto quanto possível a
livre escolha do médico pelo utente.
Obviamente que os objectivos não
foram atingidos mas em relação ao
que havia - hospícios em vez de hospitais, uma consulta externa representada pelas caixas de previdência,
se m arti c ulação co m as r es tant es
instituições prestadoras de cuidados
de saúde - o progresso foi notável.
Os índices demográficos aí estão a
atestar esse progresso.
Por isso num país em part-time de
estatísticas (não são só os médicos)
as nossas conclusões devem ser sempre cautelosas e fundamentadas.
Em todos os países industrializados a situação conjuntural da saúde é
semelhante e pode ser exemplificada
pelos seguintes dados demográficos:
- Aumento assustador da taxa de
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idosos, com as repercussões
conhecidas no sistema,
Migração facilitada de
populações, criando problemas
graves de saúde pública,
.
Aumento do período de
morbilidade das doenças crónicas
e o reaparecimento de patologias
consideradas vencidas, como por
exemplo a tuberculose.
Ainda te mo s d e c on s id e rar a s
seguintes variáveis:
l. A evolução tecnológica aumentou o número de idosos e os custos
com a saúde, gerando todavia uma maior reali zação profi ss ional do s
médicos.
2. Aumentaram também ilimitadamente as expectati vas dos utentes,
que passaram a ter direito à "cura"
im e diata d e todo s os pro cess os
patológicos, justificando assim uma
maior procura de cuidados médicos.
3. Mas os recursos são finitos, no
estrangeiro e e m Portugal. Há uma
limitação real e não nos meteremos
na discussão da percentagem do PIB
que deve ser a tribuída à saúde no
nosso país, ta nto mais que o nosso
PIB é muito pequeno ....
Te mos ass im utiliza dore s mai S
exigentes; técnicas mais sofisticadas,
gastos mais elevados.

na administração de saúde a
nível local
na prestação de cuidados
16. Desenvolver uma hi erarquia
médica de compe tê n cia técn i ca
(tanto no sec tor público como no
privado).
17. Liberalizar o monopólio
corporativo das farmácias.
18. Instituir uma nova política de
comparticipação de medicamentos.
19. Redefinir os objectivos, estrutura e interligação dos serviços de
saúde pública com outros servi ços
(intra-sectorial e inter-sectotial).
20. Desenvolver um sistema de
garantia de qualidade
acreditação
formação
avaliação de resultados.

Não admira pois que em todos os
países industrializados existam sistemas de Saúde em crise e que as propostas para a sua conecção oscilem
entre atribuir total responsabilidade
ao Estado ou ao Cidadão.
Entre estes dois modelos existem
opções intermédias, baseadas em
conceitos éticos, científicos, técnicos
ou económicos.
Foi esta a orientação que pareceu
merecer a simpati a da maioria dos
intervenientes e que representa uma
pujante expressão de pluralidade.
Também foram aventadas aqui
muitas soluções para as deficiências
encorttradas no SNS que temos.
Eis algumas medidas para reformar o SNS que a Ordem dos Médicos
tem lançado para discussão:
l. Instituir um nível local para a
administração de saúde.
2. Criar um Cartão Individual e
um Registo Nacional de Saúde.
3. Estabelecer um sistema de
financiamento público, de base populacional, para necessidades de saúde.
4. Distinguir e dissociai· as funções :
Financiamento distributivo/
/administração de saúde.
Prestação de cuidados de saúde/
/administração de serviços.
5. Individualizar as verbas destinadas aos cuidados assistenciais per-

sonalizados e "proteger" as destinadas a programas gerais de promoção
da saúde e intervenções de âmbito
preventivo colectivo.
6. Avançar com contratos de prestação de cuidados médicos (volume,
qualidade e preço).
7. Dar ao cidadão capacidade e
possibilidade de escolha da entidade
que lhe assegura o acesso aos cuidados assistenciais (SNS; subsistemas
públicos ou privados e ainda seguros
de saúde).
8. Liberdade de escolha do médico e do serviço pelo cidadão.
9. Autonomizar o Serviço Nacional de Saúde e redefinir o papel do
Estado.
10. Rever o papel das administrações regionais de saúde (âmbito
estratégico).
11. Desenvolver um mercado
interno de prestação de cuidados.
12. Promover o exercício dos
direitos/deveres de participação dos
doentes e da comunidade nas decisões
sobre o sistema de saúde.
13. Criar um sistema de seguro/
/garantia de responsabilidade civil.
14 . In ce nti var os c uid ados no
domicílio e as ini ciativas da comunidade.
15. Desenvolver um sistema de
incentivos à eficiência:
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São quatro os princípios e valores a
observar de que a Ordem dos Médicos
não abdica1·á:
A liberdade de escolha do médico
pelo doente.
A igualdade (equidade) de
tratamento do doente,
independentemente das suas
cohdições de raça, credo, estatuto
sócio-económico, etc ..
A autonomia técnica do médico
para proceder da forma que, em
consciência, considere mais
apropriado para o seu doente.
o rigoroso respeito (sigilo e
confidencialidade) pela
informação que lhe é
pessoalmente confiada no
exercício da sua profissão.
Estes valores universais têm de
ser respeitados qualquer que seja o
enquadramento do exercício da medicina: liberal, convencionada, assalariada, etc ... Destes valores decorrem
implicações práticas como:
não ser admissível a prática da
medicina onde não existam as
condições mínimas
indispensáveis, definidas pelos
órgãos competentes da Ordem dos
Médicos para cada especialidade
e nível de intervenção;
não ser admissível a prática da
medicina em instituições cuja
organização e gestão
comprometam a qualidade da
medicina, a autonomia técnica do

médico ou qualquer dos
princípios da éti ca médica;
ser ao médico, e também ao doente,
no contexto de uma relação de
confiança mútua, (e só a eles) que
cabe optar pelos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos
(incluindo os medicamentos) a
eleger defendendo que desde que
proporcionem resultados
semelhantes devem ser eleitos os
de menor custo;
caber ao médi co a
responsabilidade de proteger o
doente da exposição a riscos de
procedimentos
diagnós ticos ou de
índole terapêutica
que seJam
desnecessários ou de
indicação duvidosa;
caber à classe
médica, através da
sua Ordem, regular o
exercício da
profissão tanto nos
subsistemas públi cos
como nos privados e
zelar pela qualidade
da formação e da
práti ca médicas.
Vou como médico dar
o me u ponto de vis ta e
completar provavelmente
o de outros técnicos.
Insisto, a saúde é sufi cientemente complexa
para necessitar da experiência de todos.
O SNS tem, quanto a nós, como
reguladores do sistema, fina nceiros e
gestores. Temos finalm ente de admitir qu e as pessoas mais :mportantes
numa empresa são as que forn ecem
um serviço, que fabricam ou acrescentam valor aos produtos e não os
qu e adm ini s tra m as actividades.
Assim , na sa úde são os técni cos de
sa úde: médi cos, e nfermeiros, paramédicos, os protagoni stas.
Viu-se neste Forum que as di scussões, sal vo honrosas excepções, se
centra ram nas estruturas e nos processos e raramente partiu do binómio
doente-médico, peça central de todo
o processo.
Ass im por formação a admini s tração é centralizadora, hierarqui zada

e definidora de resultados estatísticos.
Ev itar o a uti s mo do s teó ri cos da
saúde será o meu primeiro conselho.
Não deveremos privilegiar a discussão da estrutura representada por
normas e processos, mas dos problemas reais e finais, centrados em resultados clínicos e globais da saúde.
O diálogo entre medicina e economia é indi s pe nsável mas passa-se
numa área se ns ív el e e ivada d e
dogmas. Teremos de definir algumas
expressões muito ouvidas:
Descentralizar signifi ca criar
poder efectivo de decisão económica

a nível local, onde as relações ass istenciais são tangíveis.
Acessibilidade consiste em tornar
o sistema sensível às necessidades e
às expec tativas dos cidadãos o que
implica que es tes poss uam efec ti vo
poder de escolha e de participação.
Solidariedade objec ti va-se por
me4ani s mo s d e â mbito soc ia l d e
reco lh a d e fund os a montant e,
co nsoante as po ss ibilid ades, e d e
d is tri bui ção/a pli cação j ud ic i os a
desses fundos co nsoa nte as necessidades de sa úde dos cidadãos.
As r e forma s do s s i s te mas d e
saúde impli ca m ABORDAGENS
SISTEMÁTICAS que tenham simultan ea me nte e m co nt a os di ve rsos
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e lem e nto s, nív e i s e inter acç õe s
ac tu ais b e m como os previ s ívei s
efeitos de intervenções ou propostas
de mudança, a todos os níveis.
UM EXEMPLO
Numa unidade de saúde criam-se
regulamentos para a articulação entre
o Centro d e Saúde e o Ho s pital.
Fazem-se reuniões para a negociação
de quotas. Assim o clínico geral fica
com x consultas de especialidade no
hospital para gerir, que vai distribuindo entre os seus doentes ...
Até quando e para quê?
Para ter diagnósticos
correctos?
Para coleccionar listas
d e espera para as terapêuticas?
O problema é de facto
outro. O me u "negócio"
não são números. São
cataratas, hipertrofias da
próstata, arritmias ...
O meu problema consiste em saber quando se
suspeita de uma catarata,
duma hipertrofia benigna
da prós tata, que se deve
fazer:
-Enviar ao especialista?
-Com que exames?
- Receber da parte do
especialista a sua
informação sobre qual
a opção técnica.
A partir daí, tenho de
saber qual é o intervalo razoável para cum prir a opção técnica
do especialista.
Não estou a gerir listas de espera,
estou a cons tatar a capacidade do
sistema para me resolver um problema concreto. Assim não me estou a
servir de improvisações calculadas,
da in co mpetência simpá ti ca ou de
requintes de sagacidade para ocultar
as realidades.
O benefício do cidadão é assente
no serviço públi co que lhe é prestado , e não, na exis tê ncia de uma
orga ni zação mai s ou menos b em
es truturada para o prestar. Is to representa um símbolo duma frequente
contradição social.
O que se deve anotar e pagar é o
tratamento da hipertrofia benigna da

pr,óstata ou doutra situação aos pres' tadores desse acto, seja ao Hospital,
ao Serviço, aos profiss ionais. Estamos a defender o óbvio, recusamos a
inovação.
A ceitamos que o financiador
possa ser diferente do prestador.
Abrimos aqui a hipótese da existência de diferente~ prestadores com
es tatutos diversos, desde que o
dinheiro acompanhe o doente ...
A experiência antiga do médico
privado poder receitar a beneficiários
da ADSE, ADME e de outras convenções e ultimamente a beneficiálios do
SNS é um exemplo dessa filosofia.
A pergunta, se dessa forma vão
assim explodir os custos? Eu respondo: esse pagamento individualizado
não poderá estar a hipertrofiar os
custos, pois não permite o aumento do
número de hipertrofias da próstata
para operar. Posso sim aumentar a
qualidade dos serviços clínicos,
melhorando a acessibi l idade. O
médico de família deteria assim a
direcção e gestão do processo, conseguindo facilmente, a aderência do
doente, e assim que as suas expectativas não pudessem ser goradas.
Desta forma poupar-se-ram
muitos actos de recurso a meios
auxiliares de diagnóstico e como
tudo passaria a ser centrado no binómio médico-doente a indicação tornar-se-ia técnico-científica, mas com
repercussões sociais evidentes.
As listas de espera não podem
representar um meio de diminuir os
gastos com o sistema, mas o melancólico caleidoscópio da situação.
O bom exercício da medicina nem
sempre será o mais caro . Adiar uma
atitude é má praxis.
Quando se espera por um "pacemaker" pode acontecer que este se
tome desnecessário. A opção tem de
ser sempre técnica. Receito aspirina
na prevenção do reenfarte do miocárdio ou na prevenção secundária do
acidente vascular cerebral, não por a
aspirina ser mais barata que outros
fármacos, mas por mostrar maiores
benefícios na obtenção desses objectivos, que outros medicamentos.
Defendo sempre que a discussão
se centra no benefício/custo das nossas intervenções e não no custo/benefício das mesmas.

Os mé dicos disponibilizam-se
assim para assumirem a dimensão
política das s uas int e rvençõ es
técnicas.
Não dizemos que a saúde deve ser
centrada no doente, mas no binómio
médico-doente, relação pautada por
princípios éticos ancestrais que a
Ordem dos Médicos se obriga a
defender e a fazer cumprir. O médico
tem de finalmente as s umir o seu
protagonismo técnico-científico.
Por outro lado é necessário investir na qualidade, que neste campo
quer dizer poupar e rentabilizar o
meu "negócio" que é a saúde. O
"lucro" é representado pela obtenção
de melhores índices de saúde. Esses
passam pela investigação médica
básica e clínica que deve ser uma
preocupação dos estados que não
querem diminuir drasticamente no
futuro a qualidade da assistência
médica nos re~pectivos países .
Os internatos médicos portugueses
são dos melhores da Europa. Os

nossos especialistas tê m hoje uma
carreira de que se orgulham. A Ordem
dos Médicos e o Ministério da Saúde
souberam desde sempre trabalhar em
conjunto nesse sector, com os bons
resultados que estão à vista.
É necessário agora que o Mini stério da Saúd e , que tão b e m tem
encaraJu a problemática do Ensino
Pós -Graduado mé dic o e m Portugal
passe também a preocupar-se com a
investigação médica considerando-a
uma peça esse ncial para a boa
prática clínica. Temos de dar o salto
da suficiência para a excelência.
Queremos uma medicina que seja
vivida na sua essência e não torturadora da no ss a ex is tê n c ia , qu e
permita o desenvolvimento da nossa
comp e tê ncia téc ni c a , ge radora da
c onfian ç a do profi ss ional e do
utente.
Reclamamos o fim do nosso silêncio punitivo, em que arcámos com a
responsabilidade de todos os males do
sistema, por sermos a sua face visível.

ECO 2000
A Eco 2000 tem o prazer de anu nciar o lançamen t o do seu pri meiro
número no dia 24 de Setembro, terça feira, às 18 horas na Ordem dos
Médicos, Ava Gago Coutin ho, n° 151 , 1700 Lisboa, seguido de debate
presidido pelo Sr. Dr. M ário Soares.
Trata-se de uma newsletter mensal bilingue, sem fins lucrativcos, em
português e inglês, de actualização permanente em CIÊNCIAS DA VIDA SAÚDE, EDUCAÇÃO, BEM ESTAR SOCIAL numa perspectiva ECOLÓG ICA e com ENQUADRAMENTO ÉTICO e de DIREITO COMPARADO,
PENAL e de FAMILIA.

Temas do primeiro número e do debate:
SIDA, Apocalypse ow? Odete Ferreira
ÁLCOOL, Viver ou Morrer a Beber Carlos Manso
BIOÉTICA, Desafios Imprevisíveis J. Dias Cordeiro
Liberdades e Crimes da IMPRENSA Rui C. Pereira
Do Homem-Deus à NATUREZA-DEUS,
TELEMÓVEIS e outros Micro-ondas, inocentes e inócuos?
Manuel Ataíde Ferreira

Apostas e desafios na EDUCAÇÃO e na SAÚDE
Teresa Ambrósio/Carlos Ribeiro

ESPERANÇA de VIDA, Crendice ou Realidade?
Fábrica de EMBRIOES Humanos, que faz er?
Luis Ci. Sobrinho

A ECO 2000 conta com a sua participação no debate
e agradece, desde já a sua presença.
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Conselho da Região Autónoma dos Açores
da Ordem dos Médicos

Comunicado
Direcção do Conselho
da Região Autónoma
dos Açores da Ordem
dos Médicos (CRAA-OM) reuniu a 14 d e
Maio de 1996, na Secretaria R.S.S .
Social, com os Srs. Secretário Regional da Saúde e Segurança Social e
Director Regional de Sai1de, a fim de
expôr e discutir variados assuntos,
destacando-se:

A

1. Crise Financeira
da Saúde na Região
Autónoma dos Açores:
Foi expos ta a preoc upação d a
Classe Médica neste campo, não
esquecendo que a crise é também
nacional. Salientam-se alguns dos
pontos abordados:
a) A Direcção do CRAA -OM reconhecendo o esforço de investimento
na saúde, concretizado pela Região
n os último s 15 ano s, não
pretendendo tecer consideraÇões
sobre o plano e prioridad es do
mesino, (assunto a abordar noutra
altura), salientou não poder ficar
alheia ao actual sub-financiamento
da saúde e às suas graves consequências. É com preocupação que,
mantendo-se esta situação, prevê a
progressiva claudicação de sectores
mais carenciados em equipamento,
estruturas fís icas e/ou humanas, de
que já há indícios.
h) A Direcção do CRAA-OM lembrou que a Região deve assumir a
sua dispersão geográfica e baixo
índice populacional como agravan tes inevitáveis dos custos da
sa úde e condi cionantes da s ua
rentàbiiid ade . Por outro lado, o
afastamento e isolamento geográfi cos d eve m se r co n s id e rado s
como justificação plena para uma
política d e a uto- s ufi c i ê n cia
regional na Saúde. Esquecer estes

dados, signifi caria prejudicar a
população dos Açores num direito
básico, sendo inaceitáveis restrições orçamentais que os coloquem
em causa. De igual modo, não têm
cabimento tentati vas de responsabili zação da Classe Médica
pelo s elevados gasto s c om a
Saúd e. A ges t ão d es ta c ri se
financeira deverá ser devidamente
planifi cad a, não es qu ecendo a
au sc ulta ção d os pnn c ipai s
intervenientes, cuj a parti cipação
neste processo é necessária.
c) A Direcção do CRAA-OM
constata que o facto acima exposto
resulta, primeiramente, da incapacidade do ac tual Sistema Financeiro da Região custear o Serviço
Regional de Saúde sem comprometer a sua própria "saúde" financeira
global. Des te modo, es tando e m
jogo o acesso da população dos
Açores, em condi ções de igualdad e, aos c uidados d e sa úd e,
garantido na Constituição e na Lei
de Bases da Saúde, alertaram-se as
e ntid a d es c omp e te nt es para a
necessidade de rápida resolução
d es ta qu es tão, se m colo car e m
causa a autonomia políti co-administrativa regional.
d) Foi exposta uma legítima preocupação, manifestada por variados
e l e me nto s li ga d os à saúde e
susceptível de reflexo negati vo no
bom relac ionamento inter-ilhas,
res ulta nte das previsíveis repercussões, num sistema de saúde já
prev iame nte sub-fin anciado , do
acréscimo financeiro necessário à
abertura e manutenção das novas
instalações do Hospital de Ponta
Delgada.
A Direcção do CRAA-OM obteve
do Sr. Secre tário R eg ional da
S.S.Soc ia l a ga r a nti a d e que
alguns destes assuntos já estavam

e m es tudo com o Gove rno d a
República, àssim como o facto de
estar a ser programada a abertura
das novas instalações do Hospital
de Ponta Delgada de modo a não
prejudicar as outras institui ções.
A Direcção do CRAA-OM, ficará
atenta ao desenvolvimento destas
questões.
•

2. lei de Gestão Hospitalar/
Regulamento dos Centros
de Saúde/Posição
dos Médicos:
Foi c ha ma d a a a t e nção p ara
alguns pontos desta legislação que
preocupam os Médi cos, sali en tando-se, entre outros:
a) Necessidade de garantir, inequivocamente, a nomeação dum
Médico para a Direcção dos Hospitais e de corrigir a disparidade
existente entre as funções que lhe
são atribuídas e o grau de responsabilidade que lhe é imputada;
h) Necessidade de conigir o desequilíbrio existente entre a capacidade decisória do Director Clínico e
outros elementos do Conselho de
Admini stração (pelo me nos e m
assuntos técnicos), assim como oreflexo negativo desta situação sobre
os Serviços de Acção Médica, nomeadamente na relação entre Director de Serviço I Enfe1meiro Chefe;
c) Escolha democrática, pelos Médicos, do Director Clínico. Melhor
defini ção das suas funções e atribuições, como representan te dos
Serviços/Médicos, incluindo melhor
demarcação em relação as funções
do Administrador Delegado;
d) Necess id a d e d e r eforçar a
posição do Director do Centro de
Saúde face aos outros elementos
do Conselho de Administração;
e) Importân c i a da cri ação de
Regulamentos Internos Hospitala-

res, previstos na Lei, atenuando
algumas questões acima expostas
e promovendo a reorganização dos
Serviços, com definição clara das
atribuições dos seus Direc tores .
Foi fe ita uma propo s ta ao Sr.
Secretário Regional da S.S.Social,
no sentido de encarar a possibilidade de corrigir es tas questões,
utilizando a capac id ade legis lativa da R egião, fundam e ntada
na necessidade de adaptação das
leis nacionais às realidades regionais e no facto des tes problemas
se fazerem se ntir mai s inte nsamente a nível regional.
O Sr. Secre tário R egio n al da
S.S.Social aceitou analisar estes
pontos, com algumas reticências no
que respeita à dificuldade em conseguir as alterações legislat ivas
acima proprostas.

3. Declarações
do Sr. Secretário Regional da
Saúde e Segurança Social
nas X Jornadas de
Enfermagem dos Açores e
Madeira em P. Delgada:
Este assunto foi novamente abordado co m o intuito de a n ali sar
algumas das suas razões mais profunda s, qu e pensamos rel ac ionar-se com o facto de não terem
sido, nos últimos tempos, conseguid as via s d e comunicação e
diálogo, mai s abertas e efi cazes,
entre a Tutela e a Classe Méd ica,
o que certamente teri a permitido
outra form a ele abordar problemas
tão delicados como a falta de
Médicos na Região e a necessidade ele rentabilizar, el e uma form a
coordenada e articulada, as ac tividades médica e ele enfermagem,
na ass is tf\ nc ia às popul açõP.s.
Como o Sr. Secretário reafirmou,
e ra es ta < a s u a int enção nas
declarações acima referidas, não
pretendendo qu e os enfermeiros
pudessem praticar actos médicos.
- Ficou garantido o estabelecimento
de novas formas ele diálogo entre a
Tutela e os organismos representativos da Classe Médica, contemplando
consultas frequentes e reuniões para
discussão e resolução de assuntos de
interesse para a Saúde na Região e
para a Classe Médica.

4. Portaria 68/90;
Deslocação de Doentes
lnter-llhas:
Foi levantada a questão ela aplicação ela Portaria 68/94, que está a
manter problemas no processo ele
deslocação ele doentes inter-ilhas,
facil itando algum d ese nte ndimento entre Médicos, assim como
entre Médicos e Doentes.
A Direcção do CRAA-OM, mantendo a posição de considerar inaceitável a existência de legislação e
regulamentação passível de diferentes interpretações e permissiva
de conflitos, obteve a aceitação, por
parte do Sr. Secretário Regional, da
discussão de propostas de alteração
à Portaria , em nova r e uni ão a
marcar em breve.

S. Urgência de Cirurgia
Vascular do Hospital de
Ponta Delgada:
Sabendo da recusa da Secretaria
Regional da Saúde e S.Social em
autorizar a prevenção desta especial"idade e atendendo às graves
con sequências do prolongamento
d P.sta s ituação , qu e r pa ra os
doentes em emergê ncia vascular
(ri sco de vida ou de integrid ade
fís ica), quer para os Médicos envolvido s na s ua assistênc ia (respon sa bilidad e médi ca ), assim
co mo p e lo fa c to d e se r uma
especialidade de âmbito regional, a
Direcção elo CRAA-OM, entendeu
dever abordar este assunto com os
Srs. Secretário Regional S.S.Social
e Director Regional d e Saúd e e
outras entidades respo nsáveis, a
fim tentar solucionar a questão.
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- A OM teve a oportunidade de
expôr os seus pontos de vista, (de
âmbito técnico, ético/deontológico
e jurídico), ouvindo igualmente os
da Secretaria, congra tulando-se,
des de j á, pelo facto de ter sido
possível chegar-se a uma base de
entendimento comum, permitindo
desbloquear esta situação.
- Saliente-se ainda a boa vo ntad e
dos Colegas Cirurgiões V asc ulares, ao assegurarem a urgência,
sem quai squ er contrapa rtida s,
ev itando eve ntuai s dano s irreparáve is aos doe ntes em e mergência vascular, neste período.

6. Apoio Ecográfico

à Urgência do Hospital da
Horta:
Apesar de não apresentar tão
graves consequências como as da
Cirurgia Vascular, foi salientado
ser do ma ior int eresse para os
doentes da Urgência do Hospital
da. Hort a, o fac to de poderem
dispôr deste exame complementar
de diagnóstico tão importante .
O Sr. Sec re tá rio R eg ional da
S.S.Soc ial informou es ta r es te
assunto já em vias de resolução.

7. Prevenções Médicas;
Internato Médico;
Deslocação de Especialistas
lnter-llhas e outros
assuntos:
Por falta de tempo e por necessidade
de melhor estudo e reflexão sobre
alguns des tes temas, assim como
para evitar a dispersão de assuntos,
resolveu-se deixar a sua discussão e
resolução para outra altura.
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Conselho da Região Autónoma dos Açores
da Ordem dos Médicos

Relatório de Actividades
1ºSemestre (24 de Julho de 1996)

I - Introdução
A Lista B, concorrente à direcção
do CRAA-OM, como foi manifestado
na s ua candidatura e Programa d e
Acção, apresentou-se como 2" Lista
alternativa, definindo três obj ecti vos
principais a atingir rapidamente:
l 0 Dinamizar a Class e Médica
dos Açores, unindo-a em torno
da discussão e participação ac ti va
na resolução dos seus problemas,
aos quais, para além dos existentes a nível nacional, se somam os
decorrentes da rotura do sistema
regional de saúde;
2° Dinamizar o CRAA-OM, levando-o a adoptar uma actuação mais
participativa, interventiva e aglutinadora da Classe Médica;
3°Cumprir um P1·ograma de
A cção b e m d e finido , tal ve z
ambicioso nos obj ecti vos a atingir,
em que sobressaíam cinco pontos:
a) Necessidade de •·eformular e
r e or g anizar o CRAA-OM ,
adaptando-o melhor às realidades
regionais, através da cri ação d e
regulamentos próprios dentro do
espírito do Estatuto da OM (o Arto
l 0 , pontos 2° e 3 °, bem como a
deliberação do CNE de 12/05/89
dife r e nc ia ndo os Aç or es e a
Madeira das restantes delegações
distritais, contemplam esta possibilidad e). Cri açã o d e 3 polo s
(delegações) - Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, com
res pon sávei s locais. Cri ação da
fi gura de representante de Ilha do
CRAA-OM. Revisão do modo de
auscultação da Classe, visto uma
Assembleia Geral, pela dispersão
geográfica e dificuldade de comu-

nicações exi ste nte , nunca poder
atingir a r e prese ntatividade
necessária entre a Classe Médica
(Assembleias de Ilha ou de Zona
seguidas de Referendo à Classe,
provav elm e nte se rão a me lhor
alternativa). Defini ção do modo
de es colha d e mo c r á ti c a do s
responsáveis para os novos cargos
locais . da OM e s ua arti c ulação
com a Direcção do Conselho da
Região Autónoma;
h) Conseguir o r e conhe cimento
do CRAA-OM, através da sua
Direcção eleita, como entidade representante da Classe
Médica dos Aç01·es a ser ouvida
e chamada a dar parecer sobre
todos os ass untos, no âmbito da
Saúde, a legislar ou a regulamentar
pelos orgãos governativos regionais
ou centrais, quando tendo repercussões a nível regional;
c) Conseguir que o CRAA-OM
seja informado e participe nas
questões em que a OM-Nacional seja chamada a pronunciar-se
e que, de igual modo, possam ter
repercussões a nível dos Açores;
d) Dignificar a Classe Médica
dos Açores, seja na sua actividade estatal ou na ac ti vidade privada, tendo em especial atenção a
sua defesa perante os orgãos de
governo regional, a comunicação
social e a própria comunidade;
e ) Conseguir espaços ade quados e condigno s para a s 3
polos do CRAA-OM Angra do
Heroísmo, Horta e Ponta Delgada.
(Vd. Programa de Acção).
O primeiro obj ectivo da candidatura começou a ser atingido no próprio ac to eleitoral, em que, de uma
participação eleitoral à volta de 27%
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no tri é nio anterior se passou para
cerca de 55% . Por outro lado, a Lista
B obtendo uma significativa maioria,
d e mons trou te r uma boa bas e d e
apoio ao seu Programa de Acção.
Não pode deixar de se dirigir uma
palavra de apreço e respeito pelos
Colegas pertencentes à Lista A. Não
esteve em causa qualquer apreciação
ne ga ti va individual , qualquer
intensão de conflito, qualquer ideia
de confronto pessoal, mas sim o ter-se sentido a necessidade de desencadear a discussão das ideias e uma
melhor expressão de tendências ou
opções existentes no seio da Classe,
as quai s não são obrigatoriamente
coincidentes, permitindo assim uma
esc olh a c on sc ie nte por parte da
Classe e uma co-responsabilização,
neste processo, entre a Classe e a
Direcção escolhida. Co-responsabilização essa que deverá ser assumida
nos dois sentidos - da Classe para a
Direcção eleita e vice-versa.
Na estruturação da Lista B tentou-se conseguir o maior equilíbrio, em
termos de representatividade, entre
os 3 grupos d e ilh as servidos por
Ho s pit a is R eg ionai s (ocid e ntal ,
ce ntra l e ori e nta l) e e ntre a s
diferentes carreiras médicas, assim
como em relação à proporcionalidade
com a actual demografia médica.
Não foi possível, pela necessidade
de cumprir os prazos legais, assim
como pela difi culdade nos contactos
inter-ilhas, incluir um Médico de
Saúd e Públi ca, por r ec usa do
el e me nto c onvidado , as sim como
con seguir um te rce iro Médi co do
grupo central.
Tentou-se ainda equilibrar a distribuição de funções entre os 3 gmpos de
ilhas . Assim, a Mesa da Assembleia

ficou representada, no grupo central,
pelo seu Vice Presidente e no grupo
ocidental pelo 1° Secretário, fi cando
igualmente em cada grupo um vogal do
Conselho Directi vo. Pela sua proximidade e facilidade de deslocação, assim
como pelo facto da ilha do Pico ser a
mais populosa do grupo ocidental, incluiu-se na Lista, referentes ao grupo
ocidental, um elemento do Faial e outro do Pico. (Vd. Lista do CRAA-OM)
Após os trâmites legai s qu e, no
caso do s A ç ore s , s ofr e ram os
inevi táveis atrasos a nova Direcção
eleita tomou posse oficialmente a 17
de Janeiro de 1996.

cada ano para apresentação do Plano
de Acção Anual e discussão de outros
ass un tos de maior importância, para
além das Assembleias extraordinárias
a convocar pontualmente.
Atendendo à importância da Formação Médica na Região, destacou-se para esta tarefa o Dr. Fernando
Fagundes, apoiado pela Ora. Fátima
Brandão, fi cando esta ainda com a
res ponsabilidade d e organiza r um
pe qu e no Bol e tim Inform a ti vo do
CRAAOM. O Dr. Martins do Vale
fi cou res ponsável pela elaboração
das Actas das Assembleias Gerais e
Reuni ões da Direcção, assim como
p e la T es oura ria , a poi a ndo o Sr.

11 - Actividades
Após a tomada de posse, os
pri meiros passos foram para a
organização interna e a preparação da d esloca ção a Lisboa
de nma dele gação, para prime iro s c onta c to s c om os
dirigentes nacionais e regionais,
assim como para melhor conhecimento das diferentes estruturas
da Ordem dos Médicos.
Em termos de organização
interna, ficou estabelecido que,
pelo fac to de se conce ntrarem
e m Ponta De l gad a o maior
número de elementos da Direcção, entre os quais o Presidente
da Mesa da Assembleia e o Preside nte do Con selho e por se
dispôr aí de um funcionário em
part-time e de uma pequena Sala
cedida pelo Hospital de Ponta
Delgada/Santa Casa da Mi sericórdia (proprietária do edifício
do Hospital ), equipada com um
telefone I fax, máquina de escrever e e quip a me nto d e esc ritóri o,
desenvolver-se-ia af a principal actividade executiva, em estreito contacto
c om os outro s doi s pol os . Os
elementos da Direcção dos polos de
Angra e Horta exerceriam localmente
as funções da Direcção, assumindo a
representação da O.M. na sua área,
em estreito contacto com os restantes
elementos da Direcção.
Foi decidido que se efectuaria uma
Reunião Plenária da Direcção, anualmente, em rotati vidade pelos 3 polos,
assim como uma Assem bleia Geral
Regular em cada grupo, no início de ·

Fern~ ira (funcionário da Ordem), na
Contabilidade. O Membro Consultivo
do Co nselho R eg ion a l , Dr. Melo
Mota fi cou responsável pelos contactos entre os elementos da Direcção e
entre esta e a Classe Médi ca, assim
c omo, junta me nte co m os out ros
voga is d o Con se lho , pela parti c ipação direc ta nas ac ti vidad es d a
Direcção do CRAA-OM. Foi pedido
ao Pres id ente d a Mesa da Asse mbl e ia Ge ra l , Dr. Fra nc isc o R ego
Costa para assumir as fun ções represe n ta ti vas d o CR AA -OM, se ndo
igualmente soli citada a colaboração
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do Proponente da Lista, Dr. Almeida
Lima, no sentido de participar nas
di versas acti vidades da Direcção.
Foi ainda dec idido escolher um
Colega de cada ilha para elemento
d e li gaçã o c om a Direcção d o
CRAA-OM , a fim de serem facilitadas as vias de contacto entre esta e
todos os Médicos da Região.
No s di as 29-30-31/J an e iro /
/ 1996, deslocaram-se a Lisboa
três elementos da Direcção (Presidente, Vi ce-Pres idente da Mesa da
Asse mbl e ia Ge ral , Del ega d o ao
Conselho Regional), para re uni ões
com o Bas tonári o, o Conselh o d a
Secção R egion a l Sul , e c om os
elementos ligados aos di versos
pelouros - tesouraria, imóveis,
ética e deontologia, intem ato e
formação médica. Houve ainda
uma reuni ão com o Chefe do
Contencioso, Dr. Paulo Sancho,
a fim de ser organizado o apoio
jurídico à Direcção do CRAAOM. Foi, ainda, efectuada uma
visita aos di versos sectores e
instalações da Sede da OM.
Não se pode deixar de agradecer a forma como esta delegação foi recebida e o apoio e
simpatia que sentiu no decurso
deste primeiro contacto.
Dos vários pontos abordados, fi cou assegurado o apoio
às principais questões colocadas, e m es pec ial .aos c in co
pontos acima referidos, fi cando gar a ntid a ve rb a pa r a a
compra da sede da delegação
de Angra, já em fase avançada
d e aqui s ição pe la Direcção
anterior, assim co mo o apoio
para a compra de uma sed e
para P onta De l gada e eve nt ua l
aluguer de instalações na Horta.
Foi igualmente aceite o necessário aumento dos gastos desta Direcção, nesta fase de instalação e reorganização, mantendo-se o sistema de
pagamento das despesas efec tuadas
mediante a apresentação das fac turas, garantind o-se, para este efe ito,
um fund o de mane io renovável de
ce r ca d e 200 co nt os n a co nt a
bancária do CRAA-OM.
Após esta frutuosa re união, avançou-se com a efectuação de Assem bleias Ge rais em Ponta Delgada

(23/02/96), Angt·a do Het·oísmo
(22/03/96) e Um· ta (25/03/96) (V d.
Convoca tóri as), ass im co mo com o
início dos contactos pessoai s ou por
carta com os Ot·gãos de Govet·no
R egionais (P res id e nte do Gove rno
R eg ion al, Sec re tário R eg ion a l d a
Sa úde e Segurança Social, Director
R egional da Sa úd e, Pres id e nte do
Grupo Parlam e ntar da Ju ven tud e e
Ass untos Sociais, aguardando-se as
vis itas ao Mini s tro da R e públi ca e
Presidente da Asse mbleia Regional),
Ot·gãos de Commucação Social,
Conselhos Directivos de todas as
instituições de saúde da Região,
com apresen tação de cumprimentos e
proposta de participação e colaboração
mais activas na resolução dos assuntos
relacionados com a saúde na Região.
Foi dada es p ec ial a te n ção ao
con tacto com os re presentantes dos
Sindicatos Médicos dos Açores,
sen do de sa li e ntar uma ·p rim e ira
re união com o SIM, em Ponta Delgada, no d ia 22/02/96.
Neste período, foi ainda necessário inte rvir e m di ve rsas qu es tõ es,
e ntre as quai s se salie ntam:
l. Var iados ass untos relac ionados
co m ped id os de a poio e parecer
(p. e., e uroc irurgia, Reumatologia, Ped iatria, Tr a n spo rt e de
Doentes Psiqui át ri co agitados em
Ambulâ nc ias, pedidos de regulari zação da sua situação por parte
de estrange iros, ele .), assim como
problemas r e l ac ionados co m
queixas de doentes (p .e., deslocações inle r-ilh as, mau relacioname nto médi co/doente, e tc.);
2. Tomada de posição junto aos
órgãos de comunicação soc ial de
Ponta Delgada sobre uma séri e de
notíc ias s urgida s, denegrindo a
ima ge m da Classe Médica e m
geral e de alguns Colegas em partic ular. Optou-se pela vis it a de um
grupo da Direcção da OM Açores
aos res pec ti vos Direc tores, pa ra
troca de impressões sobre os referidos assun tos, le mbrando qu e a
OM passaria a tomar uma posição
ma is interve nti va nestes casos;
3. Reanálise das Portarias 68-69/94
e s uas co nseq uê nc ias na deslocação inle r-ilhas dos doe ntes para
consulta de especialidade e reperc ussões no relac ionamento en tre

4.

S.

6.

7.

8.

9.

as Carreiras de Clíni ca Geral e de
Medicina Hospitalar; (V d. Ca rta
aos Colegas). Foi efectuada, neste
â mbito , uma re uni ão com o
Presid ente do Grupo Parlamenta r
da Ju ve ntud e e Assu ntos Soci ais
da Assembleia Legislativa Regiona l e deu- se um parece r a um
Deputado do PSD que linha pedido opinião sobre o mesmo ass unto
(Vd. Do c um e nto a nexo) . Foi
e mitido um Co muni ca d o so bre
este assunto, genericamente.
Análi se ao Ante-Proj ec to do Serviço Regional de Saúde apresentado pelo Sec re tá rio Regional da
Saúde e Segurança Social em ...
Di s tribuíram- se pelo s Co legas
cópias deste ante-projecto, promovera m- se Re uni ões Médi cas, e m
Angra do Heroísmo, Pico, Horta e
Ponta Delgada, contac taram-se os
Colegas das outras ilh as através
do s represe ntant es d e ilh a,
ausc ultando a sua opinião. Está já
elaborada a respos ta do CRAAOM, ag uardan do ap r ec i ação
jurídica e técnico/deontológica;
Reunião, no dia 12/04/96, com o
Grupo de Trabalho Para o Estudo
das R e la ções Financeira s d as
Regiões, co njuntam e nte co m as
outras Ord e n s -En ge nh e iros,
Farmacê uti cos, Ad voga dos . Fo i
dada a opinião da Classe so bre
este ass unto (V d. Doe .)
Tomada de posição e m relação à
Urgência de Cirurgia Vascular no
Hos pital de P onta Delega da e à
Ecogra fi a e m ur gê n c ia no
Hospital da Horta;
Qu es tões relacionadas co m o Inte rnato Médico e a te nta ti va de
co n seg uir pr ee n c him e nto de
vagas e m sec tores com maio r falta
de ele me nt os;
Organi zação de "Curso de Gestão
de Saúde" nos Açores, adm inistrado pela eq uipa do Dr. S il ves tre
Ara nha, semelhan te ao já efectuado
e m Li s boa, p ela O.M., a se r
efec tu ado, e m prin c ípio , no fim
deste ano, em Angra do Heroísmo e
e m Ponta De lga da , diri g id os a
Médicos Hosp italares e Clíni cos
Gerai s;
Pedido de esclarec im e nto, às e ntidades responsáveis, sobre a falta
de exame ecográfi co de controle às
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grávidas de S.Miguel I Sta. Mari a,
por falta de resposta dos serviços
oficiais e dificuldade de acordo no
sentido de se efectuar um acordo a
nível de ecografia privada;
10. Foram e nviadas ca rtas aos Colegas exe rce ndo nos Aço res e não
inscritos como aqui reside ntes, a
fim r! P. se conseguir a regularização da sua s ituação. Foi pedido a
todas institui ções de saúde da Região a li s ta dos Méd icos aí colocados, a fim de ac tualizar a Li sta
dos Méd icos dos Aço res, assim
como os seus ende reços;
ll. Durante es te período manteve-se
um a pesquisa s is te máti ca d e
possíve is locais para aq ui s ição
pela Ordem para sede do seu polo
de Ponta Delgada;
12. A Ordem dos Méd icos foi convidada para vários eventos, nomeada me nte re uniões, inau gurações,
Procissão do S.S.Cri slo, e tc., em
relação às quais se tentou sempre
responder co m a pr ese n ça d e
alguém da Direcção;
13. Iniciou-se um processo de contacto sistemático com colegas com
Quotas e m a traso, lembrando da
faci li dade a nt er iormente co mb in ada com o Teso ure iro da
Ordem - SRS, de pagamento por
lO cheq ue pré-datados;
14. Nes te perío do manti ve ra m- se
co nt actos co m os Co l egas da
D irecção, da s ou tras ilh as, d e
modo a mantê-los inform ados do
qu e se ia passa ndo. Considera mos
que, apesar de ludo, será necessári o es tabelecer outras forma s de
contacto mai s estreitas, nomeadamente des locações e re uniõ es
mais frequentes inter-ilhas;
15. Ini c iou- se um co ntac to forma l
co m a T ut e l a, através ele um a
Reunião em Maio/96 na Secretaria
da Saúde e Segurança Social, com
o Secretário Regional da S.S.S. e o
D irec to r R eg iona l de Sa úd e,
abo rd an do- se vários ass unt os,
le ndo saído um Comun ica do
in fo rm a Livo aos Colegas . Co nse gu iu-se garan tir uma via de diálogo, que será aprove itada no se ntido de continuar a le nt ar resolve r
progressivamente os prin c ip a is
problemas co m a Classe Médica
se debate.
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Distrito Médico de Braga

nário em Braga
A Secção Distrital de
Braga da Ordem dos
Médicos promoveu,
no âmbito da sua
vertente cultural, uma
exposição de pintura e
fotografia de artistas
médicos que decorreu
na "Casa dos Crivos",
na cidade de Braga, de

'-
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.

-

- . ~~ ~-.::

.'

22 de Junho a 04 de
Julho de 1996.
inau g uração d es te
evento teve a honrosa
presença do Bastonário da Ordem do s
Médicos, Prof. Dr.
Carlos Ribeiro, do tesoureiro da S.R.
do Sul, Dr. Rasiklal Ranchhod e de
representantes do Conselho Regional
do Norte do Governo Ci vil e da
Câmara Municipal de Braga.

A

Foram divulgados trabalhos d e
quatro colegas:
Beatriz Lamas, 4 7 anos, natural e
residente em Braga, es.pecialista de
Sa úd e Pública e Autoridade de
Saúde no Centro de Sa úd e de
Barcelos. Participou em c in co
exposições de pintura, duas indivi duais e três colectivas.

e m Braga. Assistente de Clínica
Geral no Centro de Saúde de Terras
de Douro. Participou em doze exposições de fotografia, cinco individuais e sete colectivas.
Miguel Louro, 39 anos, natural da
Póvoa de Varzim e re s idente em
Braga. Assistente de Clínica Geral
no Centro de Saúde d e Braga.
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Gabriel Ferreira, 38 anos, natural
e res id e nte e m Braga, Assistente
Hospitalar de Pediatria no Hospital
de Vila Nova de Famalicão. Participou em três exposições colecti vas.
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MÉDICOS DE BRAGA
PINJURA- FOTOGRAFIA

Henrique Botelho , 39 anos,
natural de Vila do Conde e residente
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Participou e m diversas exposições
de fotografia individuais e colectivas
no Pai s e no estrangeiro.
Na sequência da sua visita à
cidade ele Braga e também no âmbito
das artes plásticas, o Prof. Carlos
Ribeiro visitou a "Galeria de Arte
Mário Sequeira", ond e d ecorria a
exposição colectiva do "l oE ncontro
Internacional d e Escultura" d e
Braga, organizado pela refe rida
Galeria e pelo Centro Internacional
de Escultura de Sintra e ainda uma
exposição colectiva de intura.
A "Galeria de Arte ário Sequeira" foi inaugurada em Novembro de
1994, situa-se na periferia da cidade
de Braga, Quinta da Igreja, Parada
de Tibães, pertence ao nosso colega
cardiologista Mário Sequeira, e é já
um ponto de referência com exposições ele artistas consagrados, nomeadamente Júlio Resende, Armanda
Passos, Lopez Herrera, Carlos Carreiro; Gabriel Seixas, Lucio Munõz,
Gonzalez Bravo; Paulo Neves,
Moisés, Kversiani, Alan Farr, John
Fisher, Barney O' Hara e Roman
Bard.
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Distrito Médico de Santarém
·Eleições Triénio 1 996/1 998
Nos termos do artigo 4º do Regulamento Eleitoral, a Mesa da Assembleia
Distrital de Santarém da Ordem dos Médicos, anuncia a data das eleições
- Triénio 1996/ 1998 - para os Corpos Gerentes abaixo indicados,
para o dia 07 de Novembro de 1996:
-Mesa da Assembleia Distrital, Conselho Distrital e Delegados ao Plenário dos Conselhos Regionais.

Agosto 24- Prazo limite para o anúncio da data das
eleições (rut 4°, § único R.E.)

Outubro 02 - Prazo para a verificação das condições

Setembro 06 - Data limite pru·a afixação dos cadernos
eleitorais (rut 6°, n°2, R.E.)

Outubro 07 -Prazo limite pru·a a regularização das

Setembro 11 - Data limite para as reclamaçõe!;l dos
cadernos eleitorais (art 7°, n°1, R.E.)

Outubro 23 -Prazo limite para o envio dos boletins de

0

0

de elegibilidade das candidaturas (art 14°, n°1, R.E.)

0

0

candidaturas (art 14°, n°2, R.E.)

0

voto, relação dos candidatos e normas do acto eleitoral
(art 15°, R.E.)
0

Setembro 16 - Decisão das reclamações e afixação
definitiva dos cadernos eleitorais (art 7°, n°2, R.E.)

Novembro 07- Constituição da Assembleia e Secção
de voto e acto eleitoral. Abertura das urnas e contagem
definitiva dos votos.

0

Setembro 2 7 - Prazo limite para a apresentação das
0

candidaturas (art 10°, R.E.)

Conferência Internacional

Encefalopatias Espongifortnes
e Saúde Pública
Porto, 21 de Outubro de 1996, 9.30h · Auditório do Seminário de Vilar
Com a presença prevista de especialistas e investigadores portugueses e estrangeiros.

DESTINATÁRIOS:
eurologistas, Psiquiátras, Médicos de Clínica Geral, Médicos de Saúde Pública, Médicos Veterinários.

OBJECTIVOS:
· Contribuir para o esclarecimento dos profissionais de aúde sobre a temática da BSE.
· Fazer o ponto da situação acerca da hipotética ligação BSE - Doença de Creutzfeld-Jackobs.
· Discutir o Riscos para a Saúde Pública.

SECRETARIADO:
Rua Delfim Maia, 405 · 4200 Porto· Tel.: 550 74 60 · Fax: 550 25 47
Apoio científico: Ordem dos 1édicos eterinários; Sociedade Portuguesa de
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eurologia; Sociedade Portuguesa de

europatologia
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Workshops do Colégio
da specialidade de Medicina
Geral e Familiar ·1 996
A prestação de cuidados de saúde a populações defmidas
independentemente do seu sexo, grupo· etário e tipo de problema é uma
das poucas características essenciais, e por isso defmidoras do perfil
profissional do médico de família, em Portugal e no Mundo.

D

esde 1982 que os médicos
de família trabalham clinicamente, tendo por base
listas de utentes organizadas por famílias, com pessoas que
seguem "do nascimento à morte".

A larga maioria dos médicos de
família tem o seu d ia a dia clínico
organizado tendo por base a prestação de cuidados integrados a adultos
mediante uma consulta diária de medi cina geral e familiar, a crianças,
mediante uma consulta de saúde infantil de periodicidade variável, a
grávidas, mediante uma consulta de
saúde materna, igualmente de periodi c idade variável e à mulher e m
idade fértil, mediante uma consulta
d e planeamento fam iliar. Alguns
médicos sentiram a necessidade de
organizar outro tipo de co nsultas,
para além deste grupo nuclear, caso
de consultas de idosos, adolescentes
ou de menopausa.
Este Colégio tem consciência que
o nosso trabalho intersecta o de outras especialidades e que, por vezes,
isso não é totalmente entendido, sobre tud o pelas especialidades hospitalares com mais apetência para o
ambulatório, quer pelo seu conteúdo,
quer pelos problemas de excesso de
oferta e falta de vagas d esses
especialistas nas grandes cidades.
Assim, o Colégio de Especialidade de Medecina Geral e Familiar

(CEMGF) da Ord em dos Médicos,
reafirmando a sua convicção profunda que o actual perfil profissional do
médico de fam ília é o mais conecto e
d esej ável para a população portuguesa e o desenvolvimento do Serviço Nacional de saúde, apela a todos
os médicos de família portugueses
que não claudiquem nesta reafirmação, e que não percam um a única
oportunidade de o concretizar pelo
modo mais eficaz que se conhece, ou
seja, pelo exemplo diário de trabalho
nos Centros de Saúde ou em qualquer outra Unidade de Saúde em que
trabalhem.
Neste se ntido o CEMGF dec ide
organizar até ao final do ano de 1996
quatro workshops s ubordinados aos
te mas - Saúd e Infantil , Saúd e da

Mulher/Planeamento Familiar,
Saúde dos Idosos, Modelos de Internato Complementar nos Centros de
Sa úd e , c uj os ob j ect ivos fundamentais são reunir os médicos de
família peritos nessas matérias, obter
o estado da arte, concertando conse nsos no mund o méd ico, le ia-se
Colégios das Especialidades afins e
divulgando a todos as conclusões dos
seus trabalhos .
Neste momento vital em que se
discute a reformas do ensino médico
e a reorganização do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, a relevâ nc ia do papel do s c uidados d e
saúde primários e de novas formas
de organi zar a prática dos médicos
de família, o Colégio apela à colaboração de todos nesta iniciativa.

CALENDÁRIO DOS WORKSHOPS

Local:
Secção Regional Centro da Ordem dos Médicos
Horário: 10.30 horas
Datas:
Saúde Infantil- 21/9/96
Saúde da Mulher/Planeamento Familiar - 24/10/96
Saúde dos Idosos - 28/11/90
Estágios no Centro de Saúde- 19/12/96
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Recenseamento da Burocracia
Indesejável nos Centros de Saúde
Uma iniciativa da Direcção do Colégio de Medicina Geral e Familiar

O

s médicos de Família continuam a clamar pelo excesso
de tempo que dispendem em
actividades burocráticas no seu dia a
di a de consulta. Tudo e todos lhe pedem afirmem isto, que atestem aquilo
qu e respon dam aqueloutro. São os
seguros as cartas d e condução , as
insenções, as incapacidades as escolas, as universidades privadas, os tribunais, os ginásios, etc, etc.
E o acto cl íni co? E a relação
médi co-doe nte? Quem é capaz de
dizer não, a um pedido de um nosso

paci ente, mes mo que esse pedido
no s pareça es tar for a d as no ss a s
atribuições ?
A Direcção do Colégio de MGF
pretende organizar um dossier com
os pedidos burocráticos/administrativos fe ito s ao s mé dicos d e família
portugueses para ser presente à Sr. n
Ministra da Saúde.
Envia todos os materiais factuais
a que tenhas tido acesso nos últimos
te mpo s - impress os, s uport es d e
informação, ·eceitas, etc, comentan-

Onco ogia Mé

do e classifi cando os circunstancionalismos do seu uso.
Responde e passa a informação .
Defende a tua carreira.
Dirige a tu a corres pondência até
31 de Outubro, ao cuidado do Presid e nt e do Co l ég io - Dr. A nt ó ni o
Manuel Rodrigues, para:
Secção Regional Centro da Ordem
do s Médicos - Av. D. Afo n so
Henriques, n" 39, 3000 Coimbra.

•

ICa

Critérios de Ad1nissão por consenso 1
l. Chefes de Serviço, Consultores e
Ass is tentes de Carreira Médica
Hospitalar de Hematologia Clínica
ou Medic in a Interna, com dedicaçã o excl us i va h á mais d e 3
anos, ao tra tam ento de tumores
sólidos e homeopatias malignas,
em centros considerados idóneos.*
2. Méd icos que tendo feito total ou
parcialmente a sua formação oncológica noutros países, aí tenham
obtido habilitação equiparável.

3. Todos os mé di cos qu e te nham
concluido com aprovei ta mento o
Ciclo d e Estudos Espec iais d e
Oncologia Médica, cri ado pelo
despacho ministerial 26/87, e que
comprovem estar a trabalhar em
Oncologia Médi ca.
Nos "cun'icula" deverão ser indicadas as características dos Serviços
em recursos humanos, materiais
(nomeadamente facilidades laboratoriais e outras), e, ainda, o volume

Hematologia Clínica
Assembleia Geral do Colégio
Convocam -se os Colegas para uma Assembleia Geral do colégio de
Hematologia Clínica a realizar na Secção Regional do Centro da Ordem
dos M édicos - Av. Afonso Henriques, 39, Coimbra, às 10.30horas do dia
29 de O utubro de 1996, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Balanço e discussão da actividade da Direcção do Colégio;
2. Apreciação do novo Programa de Formação Curricular.
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ap roxim ado de Patologia Oncológica, anualmente observada.
* Considera-se, para este efeito, Serviço Idóneo de Oncologia Médica,
aquel e qu e es teja in serid o nos
Institutos de Oncologia, Hospitais
Universitários, Hos pitais CEntrais
e Outros, des de qu e di s ponham
d e Núcleos d e Oncolo gia c om
capacidade de:
Internamento
Consulta Externa de Oncologia
Médica
Hospital de dia para tratamento
Citostático Amb ulatório
Serviços de Apoio Laboratorial
Pessoal Médico Especializado
Pessoal de E nfermagem com
treino de preparação e
administração de Citostáticos
Movimen to an ual de doentes
não inferior a 150 novos casos
oncológicos por ano
(1) Substitui a versão publicada
na Revista de Abril de 1994
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Sub-Es~ecialidade

de Medicina Intensiva
Na sua reunião de 9 de Março de 1996 o Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos decidiu criar a Sub-Especialidade de Medicina Intensiva
por proposta da Comissão Instaladora por ele mandatada para o efeito
em I 7 de Julho de 1994

D

este modo foi solicitado ao
C.N .E. qu e se de se ncadeasse m os meca ni smos
l egai s para o iníc io do
periodo transitório de admissão por
co nce nso à Sub-Especialidade d e
Medicina Intensiva.
De acordo com o documento aprovado no que respeita às disposições
transitórias a seguir se transcreve:
A - Para tal admissão será necessário a cada médico que considere
preencher as condições, fazer a entrega na Secção Regional respectiva
dos seguintes documentos:
l. Requerimento de admissão dirigida ao Conselho Nacioanl Executivo da Ordem dos Médicos.
2. Docum e nto comprovativo da
inscrição na O.M. como se encontra em pleno gozo dos seus
direitos estatutários.
3. Curriculum Vitae e m que
c on s te: data de nasc im e nto ,
a no da li ce nc iatura, ano da
c onclusão da es pec ialidad e,
Serviços e Unidades de Saúde
res pon sáve is pela forma ção,
local actual de trabalho, concursos e outros elementos biográfi cos consid erados importantes pelo candidato, até ao
máximo de três páginas.
4. Certificação d e obte nção do
grau de assistente hospitalar.
As dúvidas e casos omissos
serão resolvidos pelo Conselho
Nacional Executivo.
B - Critérios de Admissão por
conse nso à Sub-Espec ialida de de
Medicina Intensiva:

a) Médicos com a categoria de
Assistente, Assistente Graduado e Chefe de Serviço que pertencem aos quadros dos Serviços de medicina Intensiva ou
Unidades de Cuidados Intensivos Polivalentes com quadro
próprio das Instituições Hospitalares.
b) Médicos .que exercem funções
em te mpo completo de forma
continuada, por um período de
tempo superior a dois anos, em
Serviços ou Unidades de Cuidados Intensivos Polivalentes.
c) Médicos com aprovação no

Ciclo de Estudos Especiais em
Medicina Intensiva.
d) Mé di cos qu e obtiveram o
Diploma de Medicina Intensiva
da Sociedade Europeia d e
Me dicina Intensiva ou Diplomas de equivalência reconhecida , e que exercem funções em Serviços ou Unidades
de Cuidados Intensivos Polivalentes autónomas.
e) Médicos abrangidos nas alíneas
c) e d) e que não tenham interrompido a s ua actividade em
Cuidados Intensivos há mai s
de dois anos.

Colégio de Psiquiatria
Na sequência do processo eleitoral de 12/07/96,
foram eleitos para a Direcção do Colégio
os seguintes colegas:
Secção Regional do Norte :
- Dr. Rui Manuel de Almeida Mota Cardoso
- Dr. António Santos Pereira
- Dr.a Georgina Dias Cavadas Calado
Secção Regional do Centro:
- Dr. Francisco Eduardo Allen Barreto Gomes
-Dr. João Amilcar de Bengala Cardoso Teixeira
-Dr. José Augusto Fonseca Pimpão
Secção Regional do Sul:
- Dr. Afonso Abrantes Cardoso de Albuquerque
- Dr. Luís Manuel Pina Câmara Pe tana
- Dra. Maria Alice Medeiros Madeira obre
-Dr. Fernando Martins Areal
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Posição da Ordem dos Médicos*
1. Genéricos
l.l. Qualidade
Tal como acontece c om
todos os outros medicamentos, os genéricos devem
apresentar padrões de qualidade adequados. Se este
princípio se verificar, a
introdução dos genéricos no
arsenal fármaco-terapêutico
em Pmtugal não representa
nenhum problema acrescido para o médico.
1.2. Contribuição para
a redução dos custos
Os genéricos têm sido
apresentados por algumas
entidades como instrumento de resolução do problema da
contenção dos custos com os medicamentos. No entanto, devido à inexistência duma protecção da patente do
produto e à consequente proliferação
de cópias, a situação em Portugal é
diferente de outros países onde existe
protecção da patente. Por esta razão,
em Portugal, os medicamentos cópias
competem em termos económicos
com os genéricos existentes no mercado, existindo no mercado português
cópias de preço inferior ao dos genéricos . Deste modo, não existe de
momento fundamento para que seja

reclamado para os medicamentos genéricos o estatuto de solução para a
redução dos custos com os medicamentos.
A actual situação irá modificar-se a
médio prazo em virtude da adesão de
Portugal à patente do produto, passando então a existir no mercado farmacêutico apenas os medicamentos originais e os genéricos. Neste contexto, tal
como acontece nos países onde vigora
o sistema de protecção das patentes, os
medicamentos genéricos passarão a
apresentar indubitáveis vantagens
económicas face aos originais.
22

1.3. Prescrição
e substituição
A introdução de genéricos
em Portugal foi realizada sob a
pressão de um lobby interessado não só em produzir mas
também em comercializar
estes medicamentos (Associação Nacional das Farmácias).
Para além desta situação que
parece violar o princípio da livre concorrência, esta Associação propôs ainda que a
prescrição médica pudesse
ser substituida pelo medicamento genérico. A simulta- 6
neidade das duas propostas, •
estabeleceu abusivamente
uma inter-relação entre a
substituição da prescrição
médica e os medicamentos genéricos.
Importa desfazer este equívoco.
A Ordem dos Médicos nada
tem a opor à utilização de medicamentos genéricos desde que sejam identificados na marca pelo
nome do laboratório de origem e
apresentem padrões de qualidade iguais aos dos outros medicamentos . Para além do mais, reitera a liberdade de prescrição do
médico, opondo-se firme e terminantemente à substituição da
prescrição médica.

2. Política
de Comparticipação
dos Medicamentos
A comparticipação dos medicamentos pelo SNS não apresenta transparência e baseia-se quase exclusivamente em critérios de comparação de
preços.
Os critérios de comparticipação deverão ser estabelecidos de forma a que
seja considerada prioritariamente a
avaliação rigorosa do efectivo benefício
terapêutico dos medicamentos. A política de comparticipações deverá ainda
incluir preocupações de índole social
com vista a proteger as populações
mais carênciadas e os doentes com patologias graves e incapacitantes.

3. Farmácia Hospitalar
A dispensa de medicamentos aos
doentes ambulatórios da urgência e das
consultas hospitalares pela farmácia
hospitalar deve ser reconhecida pela
comodidade e economia que pode trazer aos doentes e ao Estado, respectivamente. Todavia, a escassez de meios
humanos e logísticos das farm ácias
hospitalares coloca reservas ao alargamento da actividade ambulatória destes serviços. Recomenda-se, assim, o
reforço dos meios humanos e materiais
das farmácias hospitalares para o efectivo desempenho das suas funções.

•

4. Formulário por Patologias
Um formulário normativo de prescrição imposto pelas estruturas da Administração não é aceitável. Igualmente se reprova a actividade administrativa repressiva baseada nos c us tos
económicos da prescrição e sem ter
em conta os benefícios do tratamento.
Em contrapartida a esta situação,
entende-se desejável aumentar a informação e a formação farmacológica
e terapêutica dos méd icos com o
objectivo de melhorar a qualidade de
prescrição, pelo que propõem as seguintes medidas:
l. Incentivar uma política
tendente à obte nção dum fot·mulário não normativo, o qual

deve set· realizado com a participação dos médicos prescritm·es
e baseada na morbilidade regional ou nacional;
2. Multiplicm· as confet·ências
de consenso transdisciplinar e de
caráctet· nacional a fim de apontat• comportamentos (guideli.nes)
que deverão ser referências ao
estado da arte em detenninados
campos da medicina;
3. Desenvolver um sistema de
informação que possibilite ao
médico um estatuto autocl"Ítico
do seu perfil de pt·escrição.

5. Farmacologia Clínica
O sentido do desenvolvimento da
Medicina exige uma articulação cada
vez mais fluída entre os serviços de
acção médi ca e os se rviços farmacêuticos . A cbmponente clín ica, sendo uma verten te essencial na opção
de aqui s ição de novos medi came ntos, a participação das nossas Unidades de Saúde em estudos multicêntricos de Inves tigação Clíni ca, designadame nte Ensaios Clíni cos nas s uas
diversas fases e, ainda, a necessidade
de apoio téc ni co às Comissões de
Ética institucionais, fazem recomendar a abertura de quadros hospitalares a especialistas de F ARMACOLOGIA CLÍNICA.

6. Medicamentos
de Venda Livre
Reco nhece-se que a a utomedi cação é uma realidad e qu e te nderá a
aumentar em fun ção do aumento dos
conhecimentos e da vo ntade das populações em intervir nos c uid ado s
individu ais de saúde.
A filosofia subj acen te ao medicame nto de venda livre é a de que a
sua aqui sição possa ter lugar sem o
co nselh o direc to do médi co ou do
farmacêutico. Daí que a publicidade
destes medicamentos junto do público reconh eça a capac idade de autodiagnósti co e de automedi cação. Estas cons ide rações justifi cam qu e os
critérios de autori zação no mercado
dos medicame ntos de ve nda li vre devam ter sempre presente a segurança
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dos medi ca mentos.
O Despacho W 95/94 de 21 de Dezembro triplicou o número de medi camentos de venda li vre (medicamentos de
receita médica não obri gatória) e inclui
fáJmacos obsoletos que já não deviam estar no mercado e fármacos de segurança
questionável para serem di spensados
sem receita médica. Fazem ainda parte
desta lista soluções inj ectáveis, o qu e
contraria frontalmente o disposto na alínea d), do ponto 2, do artigo 3o do O. Lei
n". 209/94. As indi cações terapêuti cas
de muitos dos me dicame ntos sem receita médicct que fazem parte desta lista são totalmente desaj ustadas do estatuto de dispensa e incluem doenças de
diagnóstico só acessível a médicos. Esta
situação em Portugal contras ta com o
cuidado e rigor das autoridades san itátias de outros países na inclusão de medicamentos de venda li vre.
Para uma políti ca conce rtada na
área dos medi camen tos de ve nda livre a Ordem dos Médicos co nsidera
que deverão ser adoptadas as seguintes medidas:
l. R evogação im e diata do
despacho N'-' 55/94 pm· colocar
e m risco a Saúde Pública.
2. Reclassificação dos medica m en to s de venda livt·e por
uma Comissão constituída pot·
téc nicos independentes.
3. Entrada ent ftmcionamento
do Conselho Nacional d e Publicidade d e Medicamentos, o qual
d everá Le r mna actuação t·ápida
e firme, e limina ndo a publicidad e enganosa ou incorrecta.
4-. Tendo em considet·ação a
t·ealização dos ]Wessupostos acima
refet·idos que garantem a maiot·
segm·ança na utilização dos medicamentos de venda livre, àqueles
a qne fot· autol"izada a puhlicidad e/promoção junto dos consmnidores deverá set· pernútida a sua
venda fm·a da farmá cia, dada a
maim· econontia (rue pode t·esttltm· da abm·ttu·a do met·cado concot-rencial.

*

Esta posi.,:ão su bstitui a pub licada
na rev ista de Julh o qu e saiu co m
algumas gralhas

actual
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III Workshop do Interno
Vai realizar-se mais mn "Workshop do Interno", no âmbito da formação
dos Internos Complementares de Clínica Geral da Zona Norte, este ano
a decorrer em Braga, no Auditório do Centro da Juvenlude de Braga.
Terá lugar nos dias 3 e 4 de Outubro.

E

stas terceiras jornadas têm
como objectivo porporcionar um espaço de trabalho,
abordar áreas técnico-científicas e promover ainda a troca de
ideias sobre o Interno Complementar
de Clínica GeraL
As principais áreas técnico-científicas que serão abordadas, dizem
respeito a Alergolog ia Infantil, Problemas Comuns em Pedopsiquiatria,
às carac terísticas peculiares do Idoso
e ainda a Corticoterapia Tópica.
Os palestrantes são profissionais
de reconh ec id o mérito , e que te m
colaborado es tre i la me nt e co m os
colegas da Carreira de Clínica GeraL

De realçar a conferência proferida
pelo Dr. Sampaio Duarte qu e terá
lugar no p1imeiro dia deste Workshop,
subordinada ao tema Ética Médica.
Tod as as mesas redondas foram
organizadas de modo a proporcionar a
troca de expe1iências entre as áreas dos
Cuidados de Saúde Primários e Cuidados Hospitalares, e onde a participação activa dos ln temos se faz sentir.
A Organização priveligiou ainda,
um espaço para que todos possam
divulgar os seus trabalhos, quer de
ordem científi ca quer de ordem interventiva ou opinativa com interesse
e pertinência para a Carreira de Clínica Geral, podendo estes ser apre-

sentados sobre a forma de Comunicações Livres ou Posters.
Estamos certos que os objectivos e
os temas a debater são de interesse
para os colegas em período formativo,
orientadores de formação, médicos da
carreira em geral, assim como para
todos os que estão em fase de optar
por uma área profissional, em que a
Clínica Geral poderá ser a escolha.
A divulgação será feita para todos
os Centros de Saúde e Serviços de
Saúde, onde os interessados poderão
inscrever-se remetendo a respectiva
fi cha de inscrição para Coordenação
do Internato Complementar de Clínica Geral da Zona Norte.

P.. .R. Q___ç _ _R..A. M . A....................... .................. .................................... ........ ................ ...................... . ....................... ....... . . ......
3 de Outubro de 1996
Intervalo
Mesa Redonda
P
m as Comw1s em Pedopsiquiatria
o'ile ador: Dr. Nelson Rodrigues
Partici an es: Dr." Alda Mira Coelho,
Dr. a Carmen Souto
Dr. a Hermtnia Campos

09.00 Sessão de Abertura
09.30
10.30
11.00 Comunicações Livres
12.30 Almoço
14.00 Grupos de Trabalho
Novos Contratos d
15.30 Intervalo
16.00 Novos contratos de Trabalho
-Apresentação d
dos trabalhos de

a

sse Doente Particular
: Dr. a Rosalina Arantes
tes: Dr. a Alda Mira Coelho,
Dr. Barbosa Leão
Dr. a Cristina Gomes

09.30 Mesa Redonda
Alergologia Infantil
- Problemas comrms na prática diári
Moderador: Dr. Raul Borges
Partic ipantes: Dr. Celestino Afonso,
Dr. Henrique Teles

icope1·apia tópica

oderador: Dr. a Isabel Alves
Participantes: Dr. Carlos Santos
Dr. " Lurdes Miguelote
20.30 Jantar de Encerramento
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Saúde, Privacidade
uma breve abordagem

e Informática
IJoão Labescat •
rec urso cada vez mai s
generalizado às tecnologias de informação e
à telemática veio abrir
um ca minho novo à
di v ulgação da c1encia médi ca e à
int e r ve nção do s profi ss ionai s d e
saúd e. Ac tu alm e nte, a li gação da
informática, às telecomunicações e
ao vídeo permite acompanhar doentes ou intervenções cirúrgicas de forma multidi sc iplin a r , simultan eamente, por vários médicos, em vários
pontos do globo.
E se aos médicos se coloca, em
primeiro lugar, o estado de saúde do
paciente, como base física e psíquica
do direito à vida e à dignidade humana, na relação médi co/doe nte não
de ixam d e es tar pre se ntes outro s
valo r es e dire ito s que d eve m ser
salvaguardados.
Entre estes estão seguramente os
que respeitam à privacidade, no seu
conceito genérico, e é neste quadro
que se pode a inda a utonomiza r o
direito à pro tecção dos d a do s
pessoais , em par ti c ul a r , quando
informatizados .
A Constituição da República (no
seu artigo 35°), ao integrar o direito à
protecção de dados pessoais informatizado s no capí tul o dos dire ito s,
liberdades e garantias dos cidadãos
veio conferir a este direito, que seria
à primeira vista instrumen tal , um
estat uto de eq uil í brio , co m um a
valoração id ên ti ca em relação aos
restantes, nomeadamente o direito à
saúde.

(é o caso dos serviços públicos de
saúde), autorização expressa do titular dos dados e da Autoridade Nacional de Protecção de Dados Pessoais.
Vejamos então quais são essas garantias, quanto aos ficheiros informatizados(l), aos direitos do titular(2) e
às obrigações do responsável dos
ficheiros(3) .

O

A c oerê ncia do sistema dos
dire itos fundamentais, enquanto
conjunto de direitos interrelacionados e interdependentes, constitui
garantia essencial dos cidadãos. Esta
integração tem também clara relevância no direito à saúde.
Este feixe de direitos foi desenvolvido, na parte da protecção das
pessoas face à informática pela lei n°
10/91 de 29 de Abril (alterada pela
lei n° 28/94 de 28 de Agosto) .
De forma resumida iremos procurar apresentar as principais questões
qu e se colocam aos tratam e ntos
informatizados atinentes ao estado de
saúde das pessoas.
O estado de saúde, tanto na legislação nacional, como em diplomas da
União E uropeia ou do Conselho da
Europa, desde qu e identificada a
pessoa a que o mesmo respeita, goza
de especial protecção. Ou seja, não é
possível o registo informatizado de
determinado estado de saúde sem um
co njunto de garantias e pro ce dimentos, a ter em conta por quem os
regista.
Em Portugal, os e le me nto s do
estado de saúde só podem ser detidos por quem tem autorização legal
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( l) Ficheiros Informatizados
Todos os ficheiros informatizados.
desde que contendo dados relativos
ao estado de saúde de pessoa identificada, estão sujeitos à regra da
transparência.
Esta consubstancia-se num
registo público de ficheiros, junto da
Autoridade com competência na
Protecção de Dados Pessoais Informatizados (Comissão Nacional de
Protecção de Dados Pessoais Informatizados).
Todos os ficheiros contendo dados
sobre o estado de saúde de pessoas
identificadas dependem de Autorização para o seu funcionamento. A
Autorização para o funcionamento (em
relação aos tratamentos existentes) ou
para criação (em relação aos que se
pretendam criar) é emitida caso a caso.
A Autorização inclui, entre outros,
os seguintes elementos : tipo de
dados pessoais recolhidos e tratados,
tipo de informação de saúde, tempo
de conservação dos dados, regime do
direito de acesso.
A título de exemplo, estão sujeitos
a autorização os ficheiros informá-

ticos d e um a clíni ca e m qu e são
registadas as doenças e as fich as dos
doen tes, as análi ses efec tuadas, os
tratam e ntos reali zados. Da mes ma
fo rma, e;tão depe nd e ntes de a utorização da (Comissão os ficheiros de
médico com o mesmo tipo de dados .
Este s is te ma d e registo, obrigatório, não LP.m tido, naturalmente por
fa lta d e informa ção, a necess ária
respos ta p or part e da s pessoas e
entidades qu e lid a m com dados de
saúde. É importante esclarecer que
n es ta mat ér ia aqu e l es que mantiverem, se m autorização, es te tipo
de ficheiros, poderão estar suj eitos a
eventual parti cipação criminal.

(2) Os Dir·eitos do Titular

\)

A relação d e co nfi a nça qu e se
es tab e lece e ntre o mé di co e se u
paciente ou entre o utente do sistema
de saúde e uma institui ção pú bli ca
ou privada é de extrema importância.
As regras deontológicas, as prá ticas
há mui to es tabelec id as, o segredo
médico e profissional são a base que
s us te ntam a grand e informalidad e
nessa relação, que fo ge a maior parte
das vezes à normatividade jurídica.
E para quem esc r eve so br e o
direito e o va l or d a normação
jurídi ca não pode deixar de diz e r
peremptori a me nte qu e a té hoje, na
históri a da medicina, especialmente
n es te últimos a nos d e evo lu ção
cie ntífica, é essa relação e esse siste ma informal que tem salvo muitas
vidas e contribuído para o avanço do
conhecimento huma no nesta área.
Mas na medida em que crescem os
sis temas de informação compl exos ,
com um conjunto de dados interconectados, que escapam à lógica da relação
pessoal méd ico/doe nte, aq ui se pude
colocar a razão de ser dos direitos do
utente face à informática.
Quais são eles?
Prim eiro , os dados do es tado de
saúde só podem ser tratados informaLicamenle por entidades privadas caso
haja autorização expressa elo próprio a
que res pe ita m. Es ta s e ntid ades,
incluindo as in s titui ções el e s olicla ri eclacl e soc ial q ue tratam dados
pessoa is info rma ti zados, lerão qu e
solicitar form almente tal autorização à
Comissão ele Protecção de Dados.

Quer is to di zer qu e salvo si tu ações limit e em qu e a p essoa n ão
pode dar o seu co nsentimento - em
ca so el e interv e nções urge nte s de
interesse vital para o titular - os
regis tos do es tado d e saúd e es tão
s uj e itos a a utorizaç ão do próprio,
com conhecimento do seu destino e
utilização.
Os Serviços Públicos , por outro
lad o, d eve m es tar habilit a do s a
ma nter o tra tamento informatizado de
dados de saúde, através de diploma
legal e nos termos aí definidos.
Mas o registo informático abrange
também o direito a ter os dados actualizados e prec isos, a serem apenas
recolhidos os necessários à intervenção médica em causa, e o direito de
acesso e de conhecer os dados que lhe
respeitam.
Este direito de acesso, no caso de
dados sobre o estado de saúde, terá
no e ntanto· qu e se r exe r c ido por
médico da confia nça do próprio por
si designado. Este direito de acesso
indirecto (que se põe em especial em
relação às gra nd es in s titui ções de
saúd e, co mo são os hospita is) tem
como fundamento a salvaguarda do
próprio paciente qu e pod e ria , por
ra zões da s ua índole, ser afec tado
p e l a r eve l ação de det e rminada
s itu ação do se u es tado e tamb é m
pela na tureza complexa dos fa c tos
descritos, que carecem geralmente
de explicação técnica adequada.
Para alé m do direito de acesso e
de rectifi cação dos dados de saúde,
pod ere mos ainda falar do direito à
con fid e n c ialid a d e ao tra ta me nto
informatizado não discriminatório, à
seg ura nça nos s is te mas, a acesso
restrito por parte de pessoal médico
ou para-médico, à definição de um
tempo de conservação de dados.
Estes são os direitos essenciais a
que os responsáveis de ficheiros - instituições privadas, hospitai s, centros
de saúde, méd icos - devem a tender
e m tod as as fases da con ce pç ão e
desenvolvimento elos seus sistemas de
informação.

(3) O Responsável do Ficheiro

programador que gere o sis te ma. O
respon sável, à lu z da lei, é a e ntidade, pessoa colectiva, com os seus
órgãos próprios, ou o médico ou o
ges tor qu e tratam a informa ção e
legalmente respondem pelo exercício
da empresa, institui ção ou acti vidade.
A eles incumbe garantir o direito
de acesso. A eles incumbe tam bém
asseg urar as ne cess árias med ida s
qu e impeçam ac essos ind ev idos a
ficheiros que têm dados de particular
sensibilidade.
A este propósito conviria salientar
a importân cia de distinguir sempre
os d ados ad mini s tr a ti vos o u d e
gestão (como são, o nome e a morada,
o n° de benefi ciário d e segurança
social, o estado civil, o n° de Bilhete
de Identidade), em princípio, acessíveis aos fun cioná rios administrativos
de de terminada instituição de saúde
ou consultório, dos dados médicos ou
clíni cos, introdu zidos pelo própri o
médico ou por sua indicação.
E ssa di s tin ção informát ica essencial na cmúiguração do sistema
- é releva nte para a co nfid e nc ialidad e do s dado s, se ndo pedra
basilar dos direitos do paciente face
à inform á ti ca, para qu e apontam
várias Convenções Inte rnacionais e
do Conselho da Europa.
Agora que crescem as preocupações na centralização de informação
por parte de várias instituições, na
c riação ele ca rtões de sa úd e inteli gentes, na melhori a da rede informacional, ainda incipi ente, que serve os
siste mas e sub-siste mas de saúde, os
respon sá ve is do s fi c he iro s deve m
proc urar qu e as soluções té c ni cas
ten h am e m c onta o fim a que se
destinam e a salvaguarda e compatibilização de tod os os dire itos e m
presença.
Ao c ontrário do qu e se pod e rá
pensar os s is te mas info rm á ti cos,
d es d e qu e be m utili zados, pod e m
garantir maior confidencialidade qu e
os trad ic ionai s s uportes d e papel.
Que o digam os cidadãos e cidadãs
qu e viram as s ua ficha s clínicas
deitadas ao li xo junto a um de te rminado centro de saúde.

O responsável do fi cheiro ou base
de dados não é o informático, fun cionário, pres tado r de serv iços, ou

(*) Juri s ta. Me mbro el a Comissão
Nacional ele Protecção de Dados
Pessoais Informatizados

27

ética

.

d

s

c

p

l

n

a

Acórdãos dos Conselhos
Disciplinares Regionais
Dando cumprimento ao artigo 42° do Dec.-Lei 217/94 que determina:
u As decisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados
e ao Presidente da Ordem dos Médicos e publicadas no órgão oficial
da Ordem dos Médicos", a Revista da Ordem dos Médicos publica
os seguintes pareceres e acórdãos dos Conselhos Disciplinares.

l. Da análise dos autos resulta que o
Dr. Benedito Raimundo Filho terá
praticado várias infracções· deontológicas que passamos a enumerar.
2. O referido médico inclui nos seus
recibos de honorários verbas muito
superiores às reais a fim de os seus
do e nt es poderem s er totalm e nte
indemnizados pelas Companhias de
Seg uro s ou outra s instituições de
Seg ura nça Soc ial e a fim de que
sejam estas, e não ele, a suportar integralmente o pagamento do seu IRS.
3. Ass im , a título de exemplo, se
uma Companhia de Seguros só
indemnizar 80% da despesa e se esta
for no montante de Esc.: 270.000$00,
o Dr. Be nedito Raimundo Filho
apr ese nta um re c ibo de Esc. :
600.000$00, pagando a Companhia
de Seguros Esc.: 480.000$00, (80%),
do s quai s Esc.: 210.000 $00 se
destinam a pagar o IRS do médico (à
tax a d e 35%) e os res tantes Esc.:
270.000$00 se destinam a indemnizar as despesas reais do doente.
4 . Ao proce der d es te modo o Dr.
Raimundo Filho, para além de burlar
as Companhias d e Seguros , viola
também os limites máximos fixados
na tabela de honorários da Ordem
dos Médicos.
5. A título d e exemplo, veja-se o
c a s o do do e nte J. P . S., que foi
s ubm e tido a interve nção cirúrgica
para correcção de fimose e a hemorroid ectomia a que correspondem os
códi gos de nomen clutura 41.01.02
no valor de K 15 e 39.12.05 no valor
de K 100.
Vari ando o valor K fixado em 1993
entre um mínimo de Esc.: 500$00 e

um máximo de Esc.: 1.500$00, o Dr.
Raimundo Filho deveria ter cobrado,
no máximo Esc.: 172.500$00 a título
de honorários, quando na realidade
cobrou Esc.: 500.000$00 (vide documentos a folhas de 6 e lO dos autos).
6. É de referir que estes factos não
carecem de prova, visto o Dr.
Raimundo Filho os ter confessado
com a maíor desfaçatez na carta que
enviou ao Conselho Regional do Sul
em 27.10.93 (vide folhas 2 a 4 dos
autos).
7. Nessa carta, o Dr. Raimundo
Filho diz explicitamente que uma
coisa é o preço real que o cliente
aceitou pagar, outra coisa é o montante a cobrar à Companhia de
Seguros.
8. Acrescenta o referido médico que
as quantias constantes dos recibos
nada têm a ver com as fixadas na
tabela de honorários da Ordem dos
Médicos, chegando ele ao ponto de
dizer o seguinte, e passamos a
transcrever: "Quanto aos K, nestes
casos não sei o que fazer com eles".
9. O Dr. Raimundo Filho comete
também uma outra irregularidade ao
incluir nos honorários as despesas
r e fe rentes ao internamento, aos
medicamentos , à assistência
paramédica e à alimentação.
1 O. Defend e -se o Dr. Raimundo
Filho alegando que o seu consultório
desempenha a função d e clínica
tendo uma sala d e es pe ra , duas
cozinhas e dois quartos onde ele
interna os doentes para "cuidados
intensivos e vigilância".
11. Diz o r eferido médico que
também se d e sdobra no papel de
enfermeiro, ministrando injecções e
soros, ajudado por uma empregada
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que trata da alimentação e pela própria esposa que o ajuda na "assepsia
dos panos" e o "apoia nas cirurgias".
12. Acrescenta ainda o Dr. Raimundo Filho que "cobra diária de Esc.:
25.000$00, normalmente três dias",
e que "antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e vitaminas são
despesas a somar".
13. Ao proceder deste modo, violou
também o Dr. Benedito Raimundo
Filho as regras legais sobre o
exercício da actividade das unidades
privadas de saúde (vide DL no 13/93
de 15.1) e infringiu também as regras
do Código Deontológico sobre a
matéria.
14. Com efeito, diz-se no art 18 no 5
do Código Deontológico o seguinte:
O Médico tem obrigação de comunicar à Ordem qual a actividade que
realiza no seu consultório quando ela
excede o estrito âmbito da consulta e
envolva qualquer espécie de tratamento cirúrgico ou endoscópio sob
anestesia geral ou risco equivalente.
Nesse caso, o consultório não poderá
ser utilizado para essas formas mais
diferenciadas de exercício profissional sem que previamente tenha sido
submetido à vistoria dos órgãos
competentes da Ordem dos Médicos.
Para esse efeito os Conselhos Regionais, ou por sua delegação os
Conselhos Distritais, o prazo máximo
de três meses para efectuar a vistoria
e apre s entar as respectivas
conclusões. Sem este parecer favorável é considerada falta deontológica
grave o exercício dos actos Médicos
acima referidos.
15. Na sua contestação de 23.06.94
o arguido, para além de negar que
alguma vez tenha praticado no seu
0

é

consultório acto cirúrgico com anestesia geral, não apresentou quaisquer
provas ou argumentos que de algum
modo enfraqueçam a sua c ulpabilidade ou diminuam a gravidade das
suas infracções.
16. Atendendo ao expos to, propomos ao Conselho Di sciplinar Regional do Sul que o Dr. Benedito Raimundo Filho seja conde nado nos Lermos do art 74 do Estatuto da Ordem
dos Médicos, na pena de s uspensão
por 3 me ses, com fundamento na
violação os artigos 12, 18 no 5, 81 n°
2, 92 e 133 no 1 do Código Deontológico de 1985.
17. É de salientar que na graduação
da pe na proposta está-se a atender
quer à gravidade das infracções quer
à s ua acumulação, a qual cons titui
circunstância agravante nos termos
do arto 16 no 5 do Regulamento
Disciplinar.
18. Com efeito, o referido mé di co
teve um comportamento profissional
pouco adequado à di gnidade da sua
profi ssão, exe r cendo a medicina
como se de um comércio se tratasse,
cobrando honorários muito acima dos
máximos previstos, ve ndendo medicamentos aos doentes, transformando
o seu consultório em Clínica Privada
sem respeitar os requisitos legais e
burlando as Companhias de Seguros
em vez de colaborar com elas como
era sua obrigação.
0

Lisboa, 12 de Julho de 1994
O Relator
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Fre ire de Andrade

ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul que o médico Dr.
Benedito Raimundo Fialho seja
condenado na pena de
suspensão por 3 meses, nos
te rmos e p elas r azões expost as
pelo Vogal-Relator no seu
parecer.

Lisboa, 1 2 de Julho de 1994

1. O Senhor Duarte Durão Guilherme Gaspar, doente cardíaco co m
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indicação para by pass coronário, por
razões de "total confiança", decidiu
consultar o Prof. Doutor Q. M. e ser
por aquele cirurgião operado e m
regime privado.
2. Seg undo a participante, Dra.
Lu c ília Gaspar, filha do do e nte ,
terminada a interve ncão e à saída do
Bloco, o Prof. Doutor Q. M. informou
a mulhe r do operado d as c irc unstâncias da operação.
3. No pó s-o p e ratório s urgiram
inesperadas complicações que levaram a sucessivas transferê ncias do
doente entre as Unidades de Cuidados Inte ns ivos e Intermédios e a
mais duas intervenções, executadas
por outro ou outros c irurgiões.
4. Perante is to a participante
queixa-se:
a) De não haver os habituais cuidados de assépsia (touca, má scara,
botas , lavagem de mão s) para se
e ntrar na "Unidade de Cuidados
Intensivos.
Responde o Prof. Doutor Q. M. que
não os cos tum a usar por os cons id era r d es nec essá rios e respond e
bem, porque parece provado que do
abandono de sse ritual , u sa do em
te mpos, não res ultou aumento das
infecções nosocomiais.
b) Da execução de obras em instalações contíguas ao Bloco.
Responde o Prof. Doutor Q. M. que a
zona das obras foi calafe tada co m
total isolamento do Bloco.
c) De grande insuficiê ncia no acompanhamento Mé di co, só te ndo se u
pai duran te o pós-operatório, s ido
observado por médicos de serviço à
urgê ncia interna , algumas vezes
(raras), devido a ini c iativa s que
nesse sentido foi forçada a tomar.
Queixa-se especialmente da falta de
acompanhamento pelo seu mé dico
assistente e m regim e privado Prof.
Doutor Q. M. antes de partir e depois
de regressar do estrange iro.
5. Quanto ao último ponto, a Dra.
Lucília Gaspar consubstancia a sua
afirmação referi ndo qu e o do e nte
es teve p er man e nt e m e nte acompanhado ou por s i ou por sua mãe.
6. Portanto, n este pro cesso es tá
especialmente e m causa assistência
prestada pelo Prof. Doutor Q. M. a
um doe nte que operou em regime
privado, durante um pós-operatório
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c he io de grav es complicações que
obrigaram a mai s duas intervenções
cirúrgicas, tendo a última culminado
com a morte.
7. Acerca dessa assistência, três
vezes informa o Prof. Doutor Q. M.
este Conselho Disciplinar.
8. Numa primeira informação (a fls.
3) assevera: "Toda a evolução clínica
foi regularmente acompanhada pelos
médicos que comigo trabalham".
Não há nes ta informação qualquer
referência a acompanhamento por si
próprio. Em face disto é lavrado pelo
relator deste processo um Despacho
de Acu s ação onde se afirma:
Infringiu, assim, o Dr. Q. M., o artigo
26° do Código Deo ntológi co da
Ordem dos Médicos onde se
determina: "O Médico que aceita o
enca rgo
de atender um doente
obriga-s e
a pres tação dos
melhores cuidados ao seu alcance
no exclusivo intuito de promover ou
r es tituir a saúde, s u av iz a r os
sofrim e nto s e prolongar a vida no
pleno respeito pela dignidade do ser
humano" .
Porém, numa segu nda informação (a
fl s. 26), não coincide nt e com a
precedente, o Prof. Doutor Q. M. diz:
"d iariamente visito os doe ntes que
operei na Unidade d e Cuidados
Intensivos ... há bito qu e estendo à
Unidade de Cuidados Intermediários
e co n c re tam e nt e no dia 4 de
Sete mbro , Dom in go, dada a
preocupação que o doente me
inspirava, as notas sobre o seu estado
foram por mim manuscritas". E do
facto apresenta (desnecessariamente)
várias testemunhas idóneas.
10. Depois de espec ialm ente
inquirido e numa terceira informação
(a fl s . 50) vai mais l onge, assegurando: "Vi o doente nos dias 30 e 31
de Agosto
Em Sete mbro nos dias
2 , 4 e 5. Após o meu regre sso do
estra ngeiro todos os dias".
E reafirma: "É- me fácil fazer es ta
declaração porque, desde que iniciei
a minh a actividade no Hospital de
Sa nta Cruz começo sempre a minha
ac ti vid ade diária na Unidade de
Cuidados Intensivos
Mais informo
que este hábito se manteve enquanto
director do Hospital.
11. Por sua vez, igualmente inquirida,
a parti c ipante Dra. Luc ília Gaspar,
00
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ta mbém médica, afirma peremptóriamente (a fls . 52): "Persisto na
afirmação de que meu pai nunca foi
observado no pós-operatório pelo Dr.
Q. M. o que pode ser confirmado por
minha mãe sempre junto de meu pai ...
eu própria ... nunca assisti a qualquer
visita médica pelo Dr. Q. M.... e meu
pai ... categoricamente me afirmava
que ainda nenhum médico o havido
observado e muito menos o Dr. Q. M.".
12. Ti-ata- se aqui da palavra da
parti cipante Dra . Lucília Gaspar
co ntra a palavra do arguido Prof.
Doutor Q. M..
13. Por um lado não é crível que a
Dra. Lucília Gas par, sua mãe e o
doente se te nham e ngan a do tão
grosseiramente; por outro lado não se
pode conceber, nem como hipótese,
que o Prof. Doutor Q. M. minta.
14. Numa situação destas em que
não existem provas concludentes só
nos r es ta propôr ao Conselho
Disciplinar Regional do Sul o
arq uivamento do processo com base
no princípio "in dubio pro reo".
15. Não podemos no entanto deixar de
notar que das últimas informações
prestadas pelo Prof. Doutor Q. M.
res ulta uma impressão de actuação
rígida e automática, guiada pelo hábito
- o que cita por duas vezes - onde,
como frequentemente acontece em
cuidados intensivos, talvez a tecnologia
se sobreponha à clínica e a maquinaria
à pessoa humana, logo distante do
doente, distanciamento que exagerou
quando, já regressado a Portugal, não
executou, co mo lh e co mp e tiria , a
terceira intervenção cirúrgica.
16. Finalmente, queixa-se o Prof.
Doutor Q. M. de que a Dra. Lucília
Gaspar, antes de participar à Ordem
dos Médicos recorreu a um jornal
para denunciar as falhas que atribuia
à sua actuação.
l 7. É verdade que o Código
Deontológico de 1985 determina no
artigo 107° - 2 que: "uma dissenção
profissional não deve dar lu gar a
polémica pública" mas é igualmente
verdade que a denúncia nos meios
de comunicação de casos conside rados de prática irregular é muitas
vezes a me lhor, senão a única,
reparação para qu e m os sofre u ,
sen do d e notar que n ão se trata
propriamente de um conflito entre
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médicos, mas sim entre um médico e
a filha de um doente dele que por
acaso é médica.

Lisboa, 4 de Julho de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Iisb oa, 4 de Julho de 1995

l. No di51 9.09.94 o participante Dr.
F. G. R.,, na altura Director do
Serviço de Vertebro-Medulares do
Centro de.Medicina de Reabilitação
d e Alcoi tão , ca nce lou o processamento da alta de um doente que
estava em curso por entender haver
atropelo ao direito deste à saúde.
2. Todavia, essa alta que tinha sido
assinada pela assistente hospitalar
graduada Dra. Fernanda Viegas veio
a ser confirmada pelo Dr. L. B. C.,
simultaneamente Director Clínico e
Director do Hospital, o qual emitiu
um despa c ho onde se dizia o
seguinte: "Em face dos acontecimentos verificados na noite de 6 para 7
de Setembro do 1994 tem hoj e alta
este doente".
3. No dia 12.09.94 o Vice-Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa deu por finda, por proposta do
Director Clínico, a sua comissão de
dir ec tor do Serviço d e Vertebro-Medulares e transferiu-o, como
Chefe de Serviço, para o Serviço de
Reabilitação Geral de Adultos.
4. Em 4.10.94 o ci tado doente a
qu e m tinha s ido dada alta foi
readmitido no mesmo Serv iço de
Vertebro-Medulares onde permaneceu até 27.01.95.
5. Entende o parti cipante que terá
havido obstinação administrativa na
execução de uma alta que, segundo ele,
agrediu o legítimo direito à saúde de
um doente intemado no seu Serviço.
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6. P a r a além di sso, co n s id era
também o queixoso que a proposta
d e ex on e ra çã o e laborada p e lo
Director Clínico assentou exclusivamente em juízos de valor organizados
de modo aviltante e que, pelo seu
teor, ofendem o seu bom nome profissional e a sua honorabilidade.
7. Apesar do participante ser muito
pou co explíc ito nesse ponto e d e
omitir factos r el evantes, ex iste m
documentos nos autos que revelam
que a alta do doente em causa e de
mais outros quatro se deveu ao fac to
d e e l es terem tido atitudes e
comportamentos incompatíveis com a
di sc iplin a ho sp it a lar qu e se
traduzira m, nom ea dam e nt e, no
arremesso pela janela da enfermaria
de uma cadeira de rodas, 6 cadeiras
do mobili ário e uma ventoinha na
madrugada de 7.09.94.
8. Na co muni cação interna qu e a
médica responsável da alta Dra. F.
V. diri giu ao participante no di a
9.09.94, é manifestada es tranheza
pelo facto de o queixoso se ter vindo
insurgir contra uma alta que tinha
sido decidida por consenso, numa
reunião em que participaram ambos
os médicos e o Director Clínico que
era simultaneamente Direc tor do
Hospital.
9. O participante nada disse acerca
disso mas alega que aquele doente se
e nco ntr ava e m es tado inicial d e
reabilitação sendo desaconselhável a
sua alta.
lO. A Dra. Fernanda Vingas objecta
dizendo que não comprendia então
por que é que o participante não se
opunha ta mb é m à alta d ada aos
outros quatro doentes quando é certo
que alguns deles ainda não tinham
concluído o seu processo de reabilitação.
ll. Face a es tes factos somos do
parecer que a matéria em apreço é
de ordem puramente administrati va,
da alçada dos órgãos de direcção da
instituição hospitalar, sendo de notar
que esse é também o entendimento
do Conselho Nac ional de Ética e
Deontologia Médicas formulado no
seu parecer de 3.01.95 (vide folhas 7
dos autos).
12. Com efei to, não é de excluir à
priori que, por razões de manutenção
da disciplina e para salvaguarda da

é

ins tituição hospitalar e dos outros
doentes, possa ser necessário tomar a
atitude drástica de transferir ou dar
alta a um ou mais doentes .
13 . Seja co mo for não parece ter
havido a intenção de lesar o doente
em causa mas apenas o propósito de
pôr um travão a actos incompatíveis
co m o funcionamento ho s pital ar,
sendo prova disso o facto de o doen te
t er s ido rea dmitido no mes mo
Serviço 3 semanas mais tarde.
14. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
S ul o arq ui vamento do presente
processo por no s parecer qu e os
factos ocorridos são do foro
administrativo e estão fora do âmbito
disciplinar da Ordem dos Médicos.
Lisboa, 4 de Julho de 1995
O Relator
Prof Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar R egional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
p elo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 4 de Julho de 1 995

-

L Neste processo o Sr. Gaudêncio
Fra~ c i sc o Pinh eiro qu e ixa- se dos
médicos Dr. J. P. A. P. C., Dr. H. J.
B. S. e Dra. M. L. F. L., que assistiram a sua filha no Hospital Garcia de
Orta em finai s de 1993.
2 . Considera o parti cipante que a
ac tuação negli gente dos referi dos
médicos terá sido a causa da morte
da doente em 22.12.93.
3. Para determinar se a queixa era
procedente, solicitou este Conselho
Disciplinar Regional do Sul esclarecimentos aos médicos visados bem
como ao Director Clínico do Hospital
Garcia de Orta.
4 . Para al ém di sso, foi também
analisado exaustivamente o processo
clín i co da falecida e so li cit ado
parecer ao Colégio da Especialidade
de Pediatria.
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5 . Nesse parecer e nviado a es te
Conselho Disciplinar em 3 .05.95 e
com o qual concordamos integralmente, conclui-se o seguinte:
a) O tratam ento in stituido es tá de
acordo com o preconizado internac ion alm e nte para c rian ças com
Lúpus Eritematoso Sistémico (LES)
quer no que respeita ao tratamento
espec ífi co qu e r no to ca nt e às
restantes medidas de suporte hemodinâmico e controlo anti-infeccioso;
b) A redução da mortalidad e e
morbilid ade qu e se te m vindo a
registar mercê dos novos fármacos e
es tra tégias imunosupressoras, não
permite concluir que o LES seja uma
doença benigna , de fácil co ntrolo.
Pelo contrário, particularmente nos
grupos e tá rio s mai s e l eva do s d a
adolescência, como no caso presente,
o LES pode ter evolução imprevisível
e resposta variável à terapêutica com
casos resisteptes a todas as medidas
adoptadas como , lamen tavelmente,
se confirmou no caso da adolescente
Vânia Teresa.
6. Atendendo ao exposto, somos do
parecer de que não terá sido praticada pelos médicos visados qualquer
infracção di sciplinar, não havendo
i~dícios de erro técnico ou de negligência.
7. Assim sendo, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o
arquivamento do presente processo
disciplinar.
8. Para total esclarecimento do queixoso, juntamente com este parecer
ser-lhe-ão enviadas cópias da carta
dos médicos acusados (folhas 4 a 8
dos autos) e do parecer do Colégio da
Especialid ade de Pedi a tria (folhas
481 e 482 dos autos) .
Lisboa 12 de Setembro de 1995
O Relator
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Freire de Andrade
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 12 de Setembro de 1995
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l. Neste pro cesso a médi ca Dra.
Gilda Grave Baptista queixa-se dos
médicos Prof. Doutor J. F. L., Dr. J.
A. C. e de outros médicos do Serviço
de Hematologia Clínica do Hospital
de Santa Maria.
2. Alega a parti cipante te r s ido
perseguida durant e o internato
co mpleme ntar pelo facto de haver
mudado do sexo.
3. Segundo a queixosa o Prof. F. L.
pediu-lhe que abandonasse a especialidade de Hematologia, e, em data
ulterior, ameaçou-a de que a reprovaria, tendo a mesma a titud e sido
tomada pelo seu orientador Dr. A. C.
que, ainda segundo a participante,
boi cota ra d e form a sú btil a s ua
formação.
4 . Acrescenta a Dra. G. G. B. que foi
vítima de persegui ção no Serviço,
di scriminad a e colocada sistematicamente numa posição de subalternidade.
5. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao Prof. F. L. e ao Dr. A. C.,
am bo s negara m as ac usações que
lhes eram dirigidas, dizendo que são
falsas.
6. Ouvida uma das tes te munhas
indi cad as pela p arti cipant e Dra.
Letícia Matthioli Mateus - es ta
afirma que quer na Consulta Externa
de Hematologia - Piso 1 - quer no
Hospital de Dia de Hematologia Piso 1 - a Dra. G. G. B. nunca foi
di scriminada mas antes tratada em
pé de igualdade com os outros internos. Salienta também, a testemunha
que a participante sempre teve um
comportamento irrepreensível.
7. Acrescenta todavia a Dra. Letícia
Matthioli Mateus qu e, j á no que
respeita ao Serviço de Internamento
-Piso 7 -, ouviu dizer que a Dra. G.
G. B. tinha si do marginalizada por
alguns colegas que não a ensinavam
a observar doentes, a pôr hipóteses
de diagnóstico e a medicar, nem lhe
atribuíam o trabalho normal do um
interno.
8. A Dra. Letícia Matthioli Mateus
faz, porém, uma ressalva, salientando
que se trata de um testemunho por
ouvir dizer, não conhece ndo directamente quaisquer factos que permitam atestar a veracidade ou a falsi-
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dade do tais afirmações.
9. Por sua vez, o enfermeiro Fernando Luis Nunos Teixeira - outra das
testemunhas indicadas pela participante - diz ter co nh ecido a Dra.
Gilda Grave Baptista em Janeiro de
1992 quando ela se apresentou no
Serviço do Medicina 3 D - Piso 7 para fazer urgência interna.
10. Diz o referido enferme iro ter,
desde logo, verificado que a médica
não tínha sido minimamente integrada pelos colegas para o desempenho
daquela função.
11. Acrescenta a tes temunh a que,
ao longo do tempo, e, embora os seus
serviços fiquem em sectores diferentes, continuou a aperceber-se que a
Dra. Gilda Grave Baptista era marginalizada pelos co l egas e outro
pessoal do Serviço .
12. Se bem que nada haja de muito
palpável não se pode deixar de ficar
com a impressão de que Lerá efectivamente havido, pelo menos de início, um boicote subtil à actividade da
Dra. Gilda Grave Baptista assim
como uma certa marginalização
desta, embora também pareça que a
situação terá melhorado com o correr
do tempo.
13. No fundo, qu ere -no s parecer
que terá havido por parte de algumas
pessoas uma certa falta de generosidade, de compreensão e de tolerância, qualidades que, todavia, não são
expressamente exigidas pelo Código
Deontológico e cuja ausência, consequentemente, não é punida pelo
Estatuto Disciplinar.
14. Atendendo ao exposto, propomos ao Conselho Disciplinar
Regional do Sul o arq uivamento do
presente processo.

l. Neste processo a Senhora Maria
Armandina Qu elhas queixa-se do
médico Dr. J. M. A ., qu e ela
qualifica d e "irrespo nsáve l"
"incompetente" e "aldrabão".
2. Segundo a participante, o Dr A.
t er -lhe-ia feito um lifting facial
contra a sua vontade, visto que o que
estava combinado era apenas uma
intervenção cosmética no pescoço.
3. Te ndo sido solicitado por es te
Conselho Disciplinar Regional do
Sul parecer ao Colégio da Especialidad e d e Cirurgia Plástica e
Reconstrutiva, este Colégio analisou
o proc esso clíni co da doente e
ouviu-a pessoalmente, elaboran do
um re latório exa us tivo cu jo teo r
subscrevemos integralmente (vide
folhas 41 a 43 dos presentes autos).
4. Nesse relatório, que ficará anexo
ao presente parecer, conclui- se o
seguinte: a) "Não se comprova ter
havido negligência médica e, muito
menos, actuação propositada em
prejuízo da doe nte; b) Trata-se de
uma situação de mau entendimento
médico/doente, num fundo, provavelmente, de instabilidade psicológica".
5. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento do pre se nt e
processo por não te r ficado
de monstrada a prática de qualquer
infracção técnica ou deontológica.
6. Para total escla recimento da
participante, anexa-se a este parecer
cóp ia do relatório el aborado pelo
Colégio da Especialidade de Cirurgia
Plástica e R eco ns trutiv a , a que
fizemos referência nos pontos 3 e 4
do presente parecer.

Lisboa, 12 de Setembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida

Lisboa, 12 de Seternbru de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida

ACÓRDÃO
Acordam os Membros d o
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no eu
p arecer.

Lisboa, 12 de Setembro de 1995

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relato r n o seu
parecer.
Lisboa, 12 de Setembro de 1995
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l. Neste processo a Senhora Maria
Fernanda Baptista Ribeiro solicita
que se averiguem as circunstâncias
em que teve lugar a morte do seu
irmão Angelo Viegas Baptista, a qual
ocorreu no dia 30.01.94.
2. Pre ten de nom eadamente a
participante saber se o seu irmão terá
sido devidamente encaminhado desde
os primeiros exames pela sua médica
de família Dra. A. P. B. e se a sua
situação não terá sido negligenciada.
3. Depois de analisados o processo
clínico do doente, os esclarecimentos
prestados pela Dra . A. P. B . e o
relatório el aborado pel o Dr. José
Hipólito Sousa Franco do IPO,
concluímos o seguinte: a) A situação
clínica do doente era "ab initio"
muito grave, de prognóstico fechado;
b) A análise da situação pela leitura
dos relatórios médicos revela um
provável carcinoma de células renais
com metastização hepática e ganglionar. A agravar a situação existia um
aneurisma aórtico; c) Não encontramos qualquer sinal de negligência
neste caso que, pela sua próptia natureza, não tinha solução terapêutica.
4. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul o a rquivam e nto do presente
processo por não ter ficado demonstrada a prática de qualquer infracção
técnica ou deontológica.
Lisboa, 12 de Setembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam o Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
p elo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 12 de Setembro de 1995

l. Neste processo o Sr. José Manuel
Amaral Augusto queixa-se do médico Dr. J. M. C. M..
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2. Segundo o pruticipante, aquando de
uma entrevista que teve com o Dr. J.
M. em finais de 1989, este ter-lhe-ia ·
receitado medicamentos , o que,
segundo o queixoso, "não vinha nada a
propósito", visto ele ter ido a essa
consulta apenas para conversar com o
psiquiatra acerca do caso de um colega
Dr. Trincão, "licenciado em psicanálise" que, segundo o participante,
andaria há 8 anos a tentar matá-lo,
assim como a outros colegas, o que, na
opinião do queixoso, seria contrário à
Constituição Portuguesa.
3. Na sua participação o Sr. José
Manuel Amaral Augusto diz ainda
"estar na posse de dados que confirmam que Freud mentiu e os
psiquiátras é que têm razão".
4. Tendo o Conselho Regional do
Sul, solicitado pru·ecer ao Colégio da
Especialidade de Psiquiatria, este
concluiu, como era de esperar, que a
queixa não tinha qualquer fundamento, só sendo explicável atendendo ao
quadro psicológico do patticipante.
5. Atendendo ao exposto, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento do presente processo
por não haver indícios da prática de
qualquer infracção deontológica.

Lisboa, 12 de Setembro de 1995
O Relator
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Freire de Andrade

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
p elo Vogal Relator no seu
parecer.
Lisboa, 12 de Setembro de 1995

l. A participante Senhora Maria
Lourdes Monteiro Loureiro, por
indicação do seu médico assistente,
fez a 23.02.94 uma mamografia e a
4.03.94 uma ecografia mamária.
2. A mamografia revela uma
distrofia de tipo fibroquístico, referindo-se ainda no relatório que nos
quadrantes externos de ambas as
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mamas e mais à esquerda se palpam
formações nodulares sem tradução
categórica no estudo mamográfico.
A eco grafia revela no quadrante
inferior externo da mama esquerda
uma formação nodular, sólida,
hipoecogénica de 14,2 mm de
diâmetro.
3. A 8.04.94 a patticipante recorr-e à
Consulta de Senologia do Hospital de
D. Estefânia onde a Dra. Isabel Nery
diagnostica nódulo na mama esquerda para extrair e indica citopunção
mamária.
4. A 12.04.94 a participante
dirige-se à Consulta de Triagem do
Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil (IPOFG) onde é
observada pelo Dr. Pinho David e
enviada a consulta da especialidade.
5. Aí, é observada por um médico
que a informa de "que não tinha nada
e por isso não precisa de fazer uma
punção mamária e extrair o nódulo",
recomendando que deveria repetir a
mamografia dentro de 6 a 8 meses.
6. Verificando, entretanto, que o
nódulo aumentava de volume repetiu
a mamografia a 31.08.94, observando-se "lesão atípica do QIE da mama
esquerda".
É então aconselhada pelo médico
que fez o exame a consultar com
urgência um especialista em Senologia.
7. A 5.09.94 volta ao IPOFG onde é
observada e informada pelo Dr. J. M.
M. A. de que ali nada se poderia fazer
porque a lesão tinha cerca de 4 cms
de diâmetro e o IPOFG só aceitava
tratar doentes com lesões até 2 cms.
Envia-a então ao Dr. António
Pargana do Hospital de Santa Marta,
acompanhada por uma carta onde o
nódulo é classificado como "fortemente suspeito" e confirma que
tendo a lesão cerca de 4 cms "de
momento não podemos admitir estas
doentes para tratamento".
8. Desesperada e desnorteada consulta a 5.09.94 o Dr. Miguel Pires Alves
que lhe afirma ser necessário intervir,
e marca exames pré-operatórios.
9. A 16.09.94 aquele cirurgião fez
uma mastectomia radical esquerda
modificada. O exame histológico da
peça conclui que se trata de "carcinoma duct a l infiltrante se m
metástases ganglionares axilru·es".
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Dias depois inicia cobaltoterapia e
Nolvadex D.
10. Em Janeiro de 1995, começa a
sentir dores na coluna vertebral e no
membro superior es qu e rdo . Os
exames radiográfico s revelam
osteoporose.
Inicia fisioterapia e a medicação
apropriada.
11. Refere que, desde então, a sua
estabilidade emocional, a s ua vida
famíliar, a sua actividade profissional estão gravemente afectadas.
12. Perante a hi s tória da evolução
deste caso é evidente que o e rro
inicial se deu quando a 12.04.94, na
Consulta de Cirurgia CII do IPOFG,
para onde tinha sido en.viada pelo
médico da Consulta de Triagem do
mesmo Instituto, segundo o depoimento da própria e também o oficio
do Dr. José Bivar Weinholtz, adjunto
do director clínico onde se diz:
-"Parece não terem considerado
necessário o diagnós tico citológico
que havia sido pedido a 8.04.94 nos
Hospitais Civis de Lisboa".
13. Ainda no me s mo ofício e
também num segundo ofício de
5.07.95, também assinado pelo Dr.
José Bivar Weinholtz e quando
inquirido pelo relator deste processo
qual a identidade do médico que na
Consulta de Cirurgia CII observou a
doente, se afirma: "Não há registos
das observaçõe s dos doentes não
inscritos no IPOFG",
14. ou seja, facto espa nto so, no
IPOFG não fica qualquer registo dos
doentes que ali recorrem, são observados e não são in scritos, corno se ··
para todos os efeitos não se tratasse
de um acto médico que, e mbora ,
chegando a uma dec isão negativa,
implica uma his tória, uma observação, um diagnóstico, um prognóstico
e uma orientação.
15. A Senhora D. Maria de Lourdes
Monteiro Loureiro protesta contra a
decisão do Dr. J. M. M. A. de não a
assistir no IPOFG, mas percebe-se
que o visado es tava apenas a
obedecer a normas daquele Hospital.
16. Apoia-se inteiramente o direito
à Senhora Maria de Lourdes Monteiro Loureiro a ser indemnizada pelo
IPOFG, devido à incrível rotina de
omissão do registo de actos médicos
ali praticados.
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17. Em face do exposto, conclui-se
que por parte do médico visado terá
havido negligência passível da pena
de censura ou talvez mesmo de
suspensão.
18. Porém, na impossibilidade de
apurar a identidade do infractor,
vemo-nos na contingência de propôr
o arquivamento do presente processo
disciplinar, sem prejuízo deste poder
ser reaberto em qualquer altura se
por acaso o médico visado vier
alguma vez a ser identificado.
19. Para que se tomem as provi dênci~s adequadas propõe-se o envio
deste processo à Inspecção Geral de
Saúde.

Lisboa, 26 de Setembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas r azões expostas
pelo Vogal R elator no seu
parecer.

Lisboa, 26 de Setembro de 1995
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4 . A pedido do participante a Dra.
M. I. R. S. visitou (graciosamente) a
doente em sua casa onde verificou a
ausência de condições mínimas e
constatou que a assistência à doente
era prestada pelo marido também um
idoso, que a descia da cama para um
banco e levava para a casa de banho,
do que, muito provavelmente, terão
resultado as lesões descritas - mas
que ainda seguido a arguida, se
limitam a um hematoma na região
glútea esquerda.
5. Parece-nos que foi pretsda pela
arguida não só a assistência adequada
como também apoio humanitário na
visita domiciliária que fez, razão pelo
qual propomos o arquivamento do
presente processo por não se ter
provado a prática de qualquer
infracção técnica ou deontológica.

Lisboa, 26 de Setembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Re gional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
p elo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 26 de Setembro de 1995
1. Neste ·processo o Senhor António
G. Rosa queixa-se da médica Dra. M.
I. R. S., acusando-a de haver ministrado a sua mulher tratamentos
incorrectos e inadequados.
2. A doente de 74 anos, com hemiplegia pós acidente vascular cerebral, recebeu assistência fisioterápica e de terapia ocupacional na
Consulta de Geriartria do Hospital
Garcia de Orta (HGO), mas o seu
marido queixa-se de violência nos
tratamentos, referindo qu e aquela
ficou em "grande sofrimento, com
um rego transverso nas nádegas, um
osso saliente, um inchaço e torta".
3. Ouvida a Dra. M. I. R. S., Directora
do Serviço de Medi c ina Física e
Recuperação dp HGO, esta confirma
que a mulher do participante ali foi
seguida, recebendo 17 sessões de
fisioterapia, após o que abandonou o
Serviço.

1. Em 16.08.94 a participante
Senhora Maria Jo sé Nuria Abril
Guardeno sofreu " intoxicação alimentar" enquanto hospedada num
hotel em Lisboa.
2. Tendo o arguido Dr. Á. M. S. sido
chamado para a assistir, administrou-lhe uma ampola IM de Primpéran (metoclopramida) qu e não
consta na receita e prescreveu, para
além de Buscopan e Paracetamol, 2
comprimidos de Primpéran de 4 em
4 horas (vide receitas passadas pelo
arguido -folhas 13 dos autos).
3. A doente apresenta então alterações neurológi cas que doi s dias
depois no Hospital Di s trital d e
Portimão (HDP) são diagnosticadas
como síndrome extra-piramidal. Tra36
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tada, considera que houve remissão
do síndrome e que algumas sequelas
desapareceram 3 dias depois.
4. Por atribuir a do ença a do se
excessíva de metoclopramida, queixa-se à Ordem dos Médicos.
5. Em 12.04.95 o Presidente da
Ord em do s Médicos solici ta ao
arguido que no prazo de 15 dias
forn eça os esc lar ec im en to s que
julgar convenientes so bre o caso,
mas não houve qualquer resposta a
esta solicitação.
6. Em 4.07.95, pelo vogal relator e
por haver indícios de que poderá ter
cometido infracção di sc iplinar é
deduzida acusação contra o arguido.
7. Em 18.07.95 (mais de 3 meses
depois) chega à Ordem dos Médicos
uma carta dirigida ao Bastonário
onde o arguido relata pormenorizadamente todo o processo, sem precisar
a dose de metoclopramida administrada por via parentérica.
8. E em 26.07.95 chega à Ordem
dos Médicos, dirigida ao Presidente
do Conselho Disciplinar Regional do
Sul, outra carta onde o arguido desta
vez informa sob palavra de honra - o
que era desnecessário - que a dose
de metoclopramida inj ectada por si à
doente foi lümg.
9. Conclui-se assim que o síndroma
do que sofreu a participante não
resultou de excesso de do se mas
provavelmente da idiossincrasia que
algumas pessoas têm para com a
metoclopramida.
10. Atendendo ao exposto, propomos ao Conselho Disciplinar
Regional do Sul o arquivamento do
presente processo por en tendermos
que não terá havido por parte do
arguido nem erro, nem negligência.

Lisboa, 26 de Setembro de 1996
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam os ~lembro,; do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 26 de Setembro de 1995

é

l. Em Maio de 1987 foi publicado o
livro "Síndromas Dolorosos Regionais do Aparelho Locomotor" Ed. M.
V . Q. e c ol a bora dores . CPER ,
Li s boa , 1987" qu e incluia um
capítulo " O Pé Doloroso" de que era
co-autor o participa nte Dr. J a ime
Cunha Branco.
2 . Em 1994 a revista " Cad ernos de
Reumatologia" de qu e é Direc tor o
Prof. M. V. Q. publicou no seu n° 2
do Vol. 5 p. 37 a 72 o artigo "Exame
Obj e ctivo da s Articula ç ões do s
Membros Inferiores" da autoria do
Dr. L.G ..
3. Ne sse arti go ve rifi c a- s e uma
tra nsc ri ção de exte nsa s partes do
s upram e ncionado capítulo "O Pé
Doloroso" sem mencionar a obra de
referência nem os autores desta.
4 . Em 27.07.94 o parti cipante Dr.
Jaime Cunha Branco solicitou por
escrito ao Dr. L. G. uma retratação e
pedido de desculpas pelo fac to de ter
sido plagiado.
5. No número seguinte da Revi sta
foi publi c ada uma correcção
assinada pelo Dr. L. G., a qual foi
todavia considerada " manifestamente insuficiente" pelo parti cipante.
6. Soli citado parecer ao Colégio de
Reumatologia es te recomen.dou em
3.12.94 que o autor do plágio fizesse
um formal pedido de desculpas duma
forma clara e com o devido destaque
na referida Re vi s ta, s uges tão ess a
a que em 13.01.95 mereceu o inteiro
~ a c ordo do Con se lho Na c ional de
Ética e Deontologia Médicas.
7. Por sua vez o Dr. L. G., em carta
datada de 21.04 .95, ve io declarar
que não teve intenção de prejudicar
moral ou materialmente o queixoso e
assegurou qu e iri a a prese ntar um
novo pedido de desculpas nos termos
prec onizado s p e lo Col é gio de
R e um a tolo gia e pe lo Con se lho
Nac ional d e É ti ca e De ontolo gia
Médicas.
8. Entre tanto , e m carta e nviada a
este Conselho Disc iplinar Regional
e m 5.0 5 .95 , o parti c ipant e ve io
d e cl ar a r qu e ap e na s pre te ndia a
retratação e o pedido de desculpas
d o Dr. L. G., nã o visa ndo e l e a
in s tauraç ão d e qu alqu er pro cesso
disciplinar .
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9. Tendo e m conta que o Dr. Luís
Gaião fez a sua auto-critica e que a
verdade foi reposta, e tendo também
em conta que é o próprio Dr. Jaime
Cunha a afirmar que não pretendeu
participar disciplinarmente, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente processo.
10. Quanto à actuação do Prof. M.V.
Q., não vislumbi·amos nela nada de
censurável, pelo que também quanto
a ele o processo deve ser arquivado.
11. Com efeito , a relação de
confiança que ele tinha com o Dr. L.
G. fe z com qu e nem s equer lh e
ocorress e qu e o arti go a publicar
pud es se con ter tran sc rições não
devidamente ressalvadas do capitulo
de um livro que tinh a sido el e
próprio, aliás, a editar 7 anos antes.
12. Quanto à re paração da falta
cometida pelb Dr. L. G., o Prof. V. Q.
limitou-s e a deixar qu e fo ssem os
próprio s mé di c os em confl it o a
acordarem o modo de se proceder à
retratação.
Lisboa, 1 O de Outubro de 1995
O Relator
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Freire de Andrade

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e p elas razões expostas
p elo Vogal R elator no seu
parecer.
Lisboa, 1 O de Outubro

de 1995

l. Em 2.05 .95 proferiu e s te
Con selho Di sciplin ar Regional do
Sul despacho de acu sação con tra o
médico Dr. M. C. A. com fundamento
na violação dos artigos 6 n° 1 e 26 do
Códi go Deontológico d e 1985 qu e
impõem ao médico o dever de prestar
ao doente os melhores cuidados ao
seu alcance.
2. Na base desta acusação estava o
.facto de o arguido haver submetido
um rapaz de 5 anos de idade a raio X
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da bacia da frente, tendo em vista a
suspeita diagnóstico de uma artrite
da anca (Doença de Perth es) , sem
haver colocado sobre os orgãos genitais da crianca uma placa protectora
de chumbo.
3. Dizia-se no despacho de acusação
que o arguido procedeu incorrectamente, visto que em prin cípio todos
os radiogramas da bacia devem ser
feitos com protecção gonadal naquele grupo etário, sendo imperativo ter
em mente que o controle da Doença
d e Perthe s obriga a prot ecç ão
atendendo ao efeito cumulativo da
radiaç ã o (vide n es te se ntido o
Parecer do Colégio de Radiodiagnóstico de 17.02.94 - folhas 23 e 24 dos
presentes autos).
4. O arguido, que até então não tinha
dado qualquer resposta aos s uces sivos pedidos de esclarecimento dos
órgãos da Ordem dos Médicos, veio
na s ua cont es taç ã o s al ientar o
seguinte:
a) O exame radiográfico efectuado ao
menino Nuno Henriques foi efectuado sem protec ção gonad al porqu e
nem sempre é possível pela falta de
colaboração.
h) Este era um daqueles casos em
que, como aliás o admite o parecer
do Colégio de Radiodiagnósti co de
17.02.94, a protecção gonadal prejudicava a leitura do radiograma;
c) Não s e tra tava de c ontrol e d e
doença de Perthes, mas do seu despiste, obrigando a uma leitura completa da bacia.
d) É o próprio parecer do Colégio de
Radiodiagnóstico que apenas considera imperativo o rec urso à protecção no caso de controle da Doe nça
de Perthes devido ao efeito cumulati vo da radiação - o que não e ra o
caso visto tratar-se do primeiro teste
de despistagem.
5. Con sid eramo s convin centes as
ex pli c açõe s do arguido por sere m
compatívei s com o qu e é dito no
parecer do Colégio de Radiodiagnóstico , razão pela qual propomos ao
Cons elho Di sciplinar Regional do
S ul o arquivam e nto do prese nt e
processo.
6. Todavia, não podemos deixa r de
lamentar mais uma vez o facto de não
terem sido prestados atempadamente
os esclarecimentos soli citados pelos
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órgãos da Ord e m do s Médicos - o
que teria evitado a instauração deste
processo di sciplinar.

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995
O Relator
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Freire de Andrade
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em qne o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995

l. Neste processo o Senhor Adelino
Longo queixa-se do médico Dr. D. R.
M. por este se ter recusado a passar
um ates tado comprovativo de que o
parti cipante não sofria de doenças
infecto-contagiosas, apesar dos testes
e análises haverem demonstrado cjue
não existia qualquer anomalia.
2 . O Médico ac usado fundamentou a
sua recu sa alegando qu e não tinha
competência para o efeito por não ser
o Médico de família do queixoso,
mas apenas um médico de recurso a
pres tar serviço na Extensão do Forte
da Casa do Centro de Sa úd e da
Póvoa de Santa Iria.
3. Compreendemos perfeitamente a
perplexid ade do participante mas o
facto é que, como sali enta o Colégio
da Espec ialidade de Saúde Pública
no se u parecer d e 4. 11.94, a l e i
tipifica a passagem de atestados por
parte da Autoridad e de Saúde, não
pre e n c h en do o caso e m apreço
nenhum dos critérios previstos para
aquele efeito (vide Parecer - folhas 2
dos autos) .
4 . Com efeito, não sendo o ac usado
médi co de famíli a do queixoso mas
ape nas um méd ic o que es tava a
c um pr ir uma fun ção d e r ec urso,
cabia ao director do referido Centro
tom a r a decisão adeq uada à salvaguarda dos interesses do utente.
5. Ora tal decisão terá sido tomada ,
visto qu e o parti cipante acabou por
ver o se u ped id o d e ates tado
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sati sfeito por um outro médi co da
Extensão, segundo informação do
Director do Centro Dr. José Manuel
Baptis ta Marques na s ua carta do
21.10.94 (vide folhas 3 dos autos) .
6. Em conclusão, entendemos que o
Dr. Daniel Rodrigues de Matos se
limitou a cumprir a lei pelo que não
é pass ív el d e sa nção disciplinar,
razão pela qual propomos o arq ui vamento do presente processo.

Lisboa, 10 de Outubro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Manuel Braz
Nogueira
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da Tiroideia, que se encontra referida em todos os Centros e literatura
quo tratam desta cirurgia e fazendo
parte de todas as estatísticas significativas a ela referidas;
d) Que tendo a Cirurgia sido executad a por um c irurgião idón eo e
compe te nte, o aparecimento desta
compli cação é uma eve ntualid a de
que não trad u z negli gê ncia, nem
incompetência profissional.
4. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
S ul o arquivamento do prese nt e
processo por não ter ficado demonstrada a prática de qualquer infracção
deontológica.

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em qne o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas r azões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995

l. A Senhora Maria Lurdes Veras da
Silva Melo Correia queixa-se da
ass is tê n c i a médica qu e lh e foi
prestada no Hospital Distrital de Vila
Franca de Xira pelo médico Dr. N. L.
M. que ela ac usa de negligência.
2. Tendo sido feito pela Inspecção
Geral da Saúde (IGS) um inquérito à
actuação do referido mé di co, o
processo acabou por ser arq uivado
em virtude da IGS ter concluído que
não havia indício s d e negli gê nc ia
Médica (vid e R e l a tório Final do
Processo de Inquérito da IGS - folhas
3 1 a 34, dos presentes autos).
3. Pela parte quo nos toca, subscrevemos integralmen te os termo s do
Relatório Final do referido Processo
d e Inqu é rito, onde se c onclui o
seguinte:
a) Que as alterações da voz da utente
são presumi velmente consequência
da cirurgia da Tiroideia;
b) Que existindo um exame Otorrinola ringológico evidencia ndo a paralisia de uma corda vocal à esquerda
esta é a causa da alteração;
c) Que es ta c omplicação é uma
eventu alidade possível na Ci rurgia
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Lisboa, 1O de Outubro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Feneira

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em qne o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.
Lisboa, 1 O de Outubro de 1995

l. Neste processo o Sr. Álvaro Rita
Oliveira queixa-se dos médicos Drs.
E. F. M. X. e M. J. A. L. que assistiram a sua mulher nos Hospitais de
Santiago do Cacém e Pulido Valente
de Lisboa, respectivamente.
2. Tendo sido soli cita do por es te
Con se lho Di sc iplin ar Regional
parecer ao Colégio da Especialidade
de Gastrenterologia, este enviou em
28.07.95 para a Ordem dos Médicos
dois pareceres e l abora do s pelos
p e ritos Drs. Carne iro Chaves e
Maximino Correia Leitão.
3. Co nclui- se d a l e itur a d esses
par ece r es que não t erá h av ido
negligê nc ia ne m erro técn ico por
parte dos mé dicos ac usados (vide
pare~eres - folha s 47 a 52 dos
autos). '
4. Essa é também a nossa op ini ão
apó s ponderada s as exp li cações
dada s pelos mé dico s visados nas
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cartas que e nviaram à Ord em dos
Médicos (vide folhas 14 a 27 do s
autos).
5 . Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
S ul o arquivamento do pr ese nt e
processo.
6. Para total esclarec im e nto do
qu e ixo so, e nvi e-se- lhe có pia s dos
pareceres referidos no ponto 3 deste
parecer.

ACORDAO
Acordam os Mf'mhro" do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e
p elas razões expostas pelo Vogal
Relator no seu parecer.

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Manuel Braz
Nogueira

1. A Senhora Maria Matild e
Parr e ira Garcia d e Carvalho
solicitou à Ordem dos Médicos que
av eriguasse as circuns tâ nc ias qu e
es tiv eram na origem d a mort e do
seu filho - bebé recém-nascido - na
Maternidad e Alfredo da Cos ta para
ond e foi tran sfe rido pou cas hora s
d e poi s d e ter nasc ido no H os pi tal
Di s trital d e Évora (vid e carta d a
participante de 14.08.95 - folhas 6 e
7 dos autos).
2. Em 28.08.95 d e u e ntra d a na
Ord e m dos Médi cos um a ca rta da
queixosa onde se dizia textualme nte
qu e "a morte do be bé se e nco ntra
expli cada a través da Maternid a de
Alfredo da Costa" .
3. Assim se ndo , e por não haver
s us p e ita d e qualqu e r infracção
téc ni co-d eo ntológica, propomos ao
Conselho Di sc iplin ar Region al do
Sul o arquivamento do prese nt e
processo.

1. A Senhora Rosária Maria Alves dos
Santos queixou-se da assistência que
lhe foi prestada pelos médicos Drs. J.
A. G. C. e D. P. A. na sequência de
uma qu eda da qual res ultou traumatismo do membro superior direito.
2 . A queixa de u entrada na Ordem
d os Mé di cos e m 16 . 12.9 1 mas,
lamentavelmente e por razões a que
somos alheios, só foi remetida para
es te Con se lho Di sc iplin ar e m
29.06.95, ou· seja, já depois de es tar
prescrita e também amni sti ada pela
Lei da Amni stia de Maio de 1994.
3. Acresce que quaisq uer eventuais
in vestigações estariam prejudicadas
pelo facto de terem decorrido vá rios
anos e a qu eixosa ter fi cado entre tanto totalmente recuperada.
4 . Assim sendo, limitamo-nos a fazer
no ssas as palavras constan tes do
parecer da delegação do Colégio da
Especialidade de Ortopedia que no dia
24.03.95 ob ser vo u a parti c ipa nte,
palavras essas qu e tra nsc reve mo s
textualmente:
a) " Lamentamos o prejuízo causado
pela lesão durante a fase de cura até ao
restabelecimento completo da função
do membro superior direito.
b) Dos dad os e m nosso pod er não
exis te prova de qu e tenh a exis tido
qualquer ac to de negligência médica.
c) Julga mos opor tun o inform a r os
Co lega s e m qu es tão so bre o d escontenta mento da doe nte em fa ctos
pontuai s ocorrid os ao longo d es te
processo, para qu e possam tirar as
ilacões que julgarem convenientes".
5. Atendendo ao exposto propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arqui vamento do presente processo.

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira

Lisboa, 7 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Manuel Braz
\"'ogueira

•

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e p elas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parece r.

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995

Lisboa, 1 O de Outubro de 1995
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Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do ~ui em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecet·.

Lisboa, 7 de Novmnbro de 1995
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1. Neste processo o Presidente do
Conselho de Administração da Fundação Nossa Senhora da Esperança
queixa-se do médico Dr. J. T..
2 . Da referida participação retira-se
os seguintes factos:
a) A Fundação Nossa Se nho ra da
E s pe ra n ça mant é m e m fun c ion amento um lar de idosos;
b) Em Junho de 1994 o referido lar
tinh a co mo ut e nt e a Se nhor a D.
Isabel Barata, de 104 anos de idade,
q u e no d ia 2 0.06 se e n c ontrava
doente, tendo tal facto sido comunicado ao seu médi co de família Dr. J.
T. , o qu al lh e marco u co ns ulta no
Centro de Saúde de Castelo de Vide
para dia 23.06;
c) A doente foi efecti vamente observada no dia 23.06 no Ce ntro d e
Saúde de Castelo de Vide para onde
foi trans portada em ambulância;
3. Cons id e ra o parti c ip ante grave
falta d e solid a ri e dad e hum a n a e
in cumprim e nto da s obri gações que
um médi co de famíli a tem para com
os seus doentes o fac to do Dr. J. T.
não se ter deslocado ao lar obrigando
a doente a deslocar-se de ambulância ao Centro de Saúde.
4·. P e l a part e qu e no s to ca não
vislumbramos qu alquer facto passíve l d e se r co ns id erado infracção
deontológica por parte do Dr. J. T.,
sendo também este, aliás, o parecer
do Co l ég io da Espec ia lid ade d e
Clínica Geral.
5. Co m efe i to, como mé di co d e
família o Dr. J. T. corres ponde u ao
ped ido de consulta solicitado, sendo
o período de 3 dias decorrido entre a
so li c it ação e a conc r e tiza çã o da
co ns ulta pe rfeit a me nte ace itável ,
uma vez que, como cons ta dos autos,
a Sen hora D. Isa bel Barata jà tinha
si do observada pela Sen hora Dra .

é

Teresa Aguiar, médi ca d e Clín ica
Geral, e es tava a faz er tratamen to,
tendo-se o Dr. J. T. logo nesse dia
20.06 e no dia 22.06 inform ado
te l efoni ca me nt e da evo lu ção
favoráv e l do estado d e sa úd e da
doente.
6. Sali e nt e-se o fa c to d e o filho
único da do e nt e Se nhor A ntónio
Peixoto Barata ter s ub sc rito e m
27.12.94 uma d eclaração tece ndo
elogios ao modo como o Dr. J. T. tem
prestado assistência à sua mãe e o
fac to de a Directora do Centro de
Saúde abonar a actuação do Dr. João
Transmontano , certificando qu e
aquele médico "tem a se u cargo a
maior lista de utentes do Centro de
Saúde, o que demonstra que estes o
preferem".
7. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
S ul da Ordem dos Médicos o
arquivamento do presente processo
por não ter ficado demonstrada a
prática de qualqu e r infra cção
deontológica.
Lisboa, 7 de Novembro de 1995
O Relator
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Freire de Andrade

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.
Lisboa, 7 de Novembro de 1995

l. Neste processo o Senhor Vi to r
Manuel César Ferreira d e Moura,
recluso do Estabelecimento Prisional
de Li s boa e e ntre tan to transferido
para o Estabelecimento Prisional de
Caxias, queixa-se do médico Dr. J.

R. A. R..
2. Afirma o p a rti c ipant e que o
referido mé dico terá violad o os
deveres de correcção e de delicadeza, faltando-lhe ao respeito.
3. Segundo o participante, o Dr. A.
R., talvez irritado por o queixoso lhe
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haver solicitado a prescrição de uma
análise ao colesterol, ter-lhe-ia dito o
seguinte: "Se fosse dócil, humilde e
pequenino as co isas tal vez se
tratassem e imediatamente" .
E terá acrescentado: " Ponha- se a
a ndar daqui para fora qu e e u não
ten h o paciência para o a turar".
Seguidamente terá chamado o guarda
e dito: " Olhe lá, tire-me este gajo já
daqui para fora antes que eu perca a
cabeça".
4 . Visto o médico visado ter negado
peremptóriamente as ac usações que
lh e era m feitas, so li c itámo s ao
participante qu e fundam entasse a
sua queixa apresentando provas, mas
ele não respondeu aos nossos vários
ofícios.
5. Assim sendo, vemo-nos na contingênc ia d e propor ao Conselho
Disciplinar Regional do S ul o
arquivamento do presente processo
por não ter ficado provada a prática
de qualquér infracção deontológica
por parte do Dr. J. R. A. R ..
Lisboa, 7 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Manuel Braz
Nogueira

ACÓRDÃO
Acordam os .Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relatot· no seu
parecer.
Lisboa, 7 de Novembro de 1995

l. Neste processo o médico Dr. Rui
Cardoso é acusado de haver violado
o art0 83 do Código Deontológico ao
cob rar honorá rio s a uma do e nt e,
mulher de um colega médico.
2. No di a 30.05.95 o arguido cobrou
à Sen hora M. J. A., mulh e r do
mé di co participante Dr. Rodolfo
Maria de Albuquerque Azevedo, uma
co ns ulta médica reali zada , apesar
des ta não te r e nvolvido gas to s e
despesas em virtude de não ter sido
utili zado qualquer material.
3. Tendo o Dr. Rodolfo Maria de
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Albuquerque Azevedo a lertado o
arguido para o fac to d e co m essa
conduta es tar a violar o art 83 do
Código Deontológico de 1985, aquele
insistiu em cobrar honorários com o
argumento de que "agora é prática
corrente".
4. Em resposta ao despacho de ac usação o arguido enviou à Ordem dos
Médicos e m 1 7 .10 .95 um a carta
onde afirma que também a ele próprio vá rio s co l egas têm co br ado
consultas.
5. Junto com essa carta, e nviou o
arguido um c h eque de Esc .:
10.000$00 à ordem do participante,
acompanhado por um pedido para
qu e es te só volte a cons ultá-lo se
houver uma situação de urgência.
6. Ao responder desse modo, o arguido mostra continuar a não perceber que o arto 83° do Código Deontológico lhe impõe um dever de gratuitidade, sendo de notar que o arguido
não invocou em sua defesa qualquer
das excepções prev istas no mesmo
artigo.
7. Assim sendo, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul a
condenação do Dr. Rui Cardoso na
pena de censura nos termos do art
16° do Estatuto Disciplinar dos
Médicos, por ter violado consciente e
deliberadamente o art" 83o do Código
Deontológico.
8. Quanto ao chequ e enviado pelo
arguido para que fo sse entregue ao
partic ipante, ser-lhe-á devolvido a
fim de que seja o próprio Dr. Rui
Cardoso a dar-lhe o destino pretendido , visto não ser a tribui ção do
Conselho Disciplinar se r vir de
intermediário em transacções deste
tipo.
0

0

Lisboa, 7 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida

ACÓRDÃO
Acordam 010 membro~> do
Conselho Di!-~ciplinar Regional
do Sul em que o Dr. Rui
Cardoso seja condenado na pena
de cen ura, pelas razões
expostas pelo Vogal-Relator no
seu parecer.
Lisboa, 7 de Novembro de 1995

é

1. Neste processo a Senhora Maria
Cloti ld e Matos Ramalho pede que
seja feito um inquérito à actuação dos
médicos que no Hospital Garcia de
Orta assistiram o seu marido Senhor
Júlio Ramalho, por suspeitar que eles
terão ac tuado com negligência.
2. Depois de analisado o processo clínico do doente e lido o relatório clínico
elaborado pela médica assistente do
Serviço de lnfecciologia Dra. M. L. C.,
concluimos que não terá havido eiTo
técnico nem negligência por patte dos
médicos que tratat·am o doente.
3. Este último era um doente de 70
anos que , um dia após ter s ido
objecto de uma polipectomia nasal,
ofreu um a h e morra gia s ubaracnoideia qu e se comp rovo u duma
meningite por Serratia marscecens.
4. Da análise dos elementos médicos,
pat·ece resultat· que a hemoiTagia nada
terá tido a ver com a cirurgia prévia do
doente, devendo-se por s ua vez a
meningite a uma bactéria opottunista
que e n con trou terre no favorável
naquele con texto clínico onde se
conjugavam vários factores predisponentes tais como a idade avançada,
o internamento prolongado, a cirurgia
nasal e a hemorragia subat·acnoideia.
5. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
S ul o arqu i va men to do presente
processo por não ter ficado demonstrada a prática de qualquer infracção
técnica ou deontológica.
. Para tot a l esclarec im e nto do
queixoso, envie-se- lh e cópia do
relatório clínico referido no ponto 2
deste parecer e que se encontra as
folhas 4 e 5 dos presentes autos.

Lisboa, 7 de Novembro de 1995
O Relator
Dr. Francisco Man uel Canelhas
Freire de Andrade

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Con:;elho Di;;ciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e
pelas t•azões expostas pelo Vogal
R elator no se u par ecer.

Lisboa, 7 de Novembro de 1995

~ca · d~sc

l. Neste processo a Senhora D.
Maria Clara Silva Caetano Gaidão
qu~ixa-se do médico Dr. Ma nuel da
Conceição Dias, a qu em imputa a
prática de várias infracções deontológicas.
2. Os fa c to s, já narrado s no despacho de acusação, são os seguintes:
3. A participante, já mãe de dois
filhos, ficou grávida pela terceira vez
aos 37 anos.
4 . Foi assis tida perio di camente a
partir da 8" semana de gestação pelo
arguido, seu médico assistente.
5. Durante a gravidez fez as chamadas análises de rotina e ta mbém 7
ecografias, uma em cada consulta.
6. As ecografias foram realizadas
pelo arguido, que possuía um
aparelho no seu consultório, tendo as
7 ecografias fjcado gravadas numa
cassete que a participante comprara
para o efeito e que ela levava e trazia
sempre que ia as consultas.
7 . Ao realizar a 7" ecografia, já no 8°
mês de gestação, o arguido detectou
pela 1" vez uma hidrocefalia.
8. Findo o exame, o arguido solici tou
à participante que lhe emprestasse a
cassete a fim de ele poder examinar
com mais calm a as ecografias
anteriores nela gravadas.
9. Tendo posteriormente a participante consultado outros médicos que
mostraram interesse em examinar as
ecografias anteriores, ela solicitou ao
arguido que lhe devolvesse a cassete,
mas este disse-lhe que << tinha ficado
tão chateado que resolvera limpar a
casse te >>, de modo a ev itar qu e
a mbos sofressem mais.
10. Em carta que enviou ao Presidente da Ordem dos Médicos, o arguido alega que não se via, ou que
pelo menos ele não viu na ecografia
de referência a anomalia que só mais
tarde viria a detectar.
11. Alega também o arguido que as
ecog r a fi as gravadas tin h am um
carác ter não téc nico mas sim afectivo, destinando-se a reforçar a ligação filho/m ãe e restante família ,
sendo essa a razão que o levou a desgravar a cassete.
12. Perante estes factos foi decidido
lavrat· despacho de acusação contra o
Dr. Manuel da Conceição Dias, tendo
41
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este e m 9.06.95 apresentado a sua
defesa e em 3.08.95 as suas alegações.
13. Nessas duas peças processuais o
arguido preocupa-se fundam e ntalmente em tentar demonstrar que não
houve negligência da sua parte e de
que e l e tinh a qualificações e
experiência suficientes para realizar
os exames ecográficos.
14. Quanto à acusação relacionada
com a destruição da cassete, o arguido limita-se a dizer que <<O apagamento da cassete resulta de um acto
emocional, irrefl ectido e de angústia
que não teve intenção perversa, pois
se assim fosse negaria a existê ncia
da mesma>>.
15. Analisados todos os factos, conclui-se que o arg uido agiu duplamente mal.
16. Em lo lugar foi neglige nte na
aprec iação d as ecografi as, o que
conduziu a um diagnóstico tardio ,
sendo esse o entendimento do Colégio da Especialidade de Ginecologia
e Obstetrícia, no se u parecer de
29.12.94 (vide folhas 51 dos autos).
17. É certo que há casos de hidrocefalia só possíveis de diagnos ticar
tardiamente, mas certamente que não
terá sido este um desses casos porque
senão o arguido teria conservado preciosamente a cassete como meio de prova em vez de se apressat· a desllui-la.
18. Em 2° lugar o arguido cometeu
uma infracção muito grave ao destruir deliberadamente as provas
reveladoras do seu erro, sendo ai nda
agrava nte o fa c to de a cassete não
lhe pertencer mas sim à participante .
19. Ao não diagnosticar atempadàmente a hidrocefalia violou o arguido
o disposto nos artigos 6 no l e 26 do
Código Deontológico de 1985, que
impõem ao médico o dever de prestar
aos doentes os melhores cuidados ao
seu alcance.
20. Ao destruir os exames complementares de diagnóstico contidos na
casse te que o incriminava e que nem
sequer lhe pertencia, violou o arguido os artigos 12 e 77 do Cód i go
Deontológico.
21. Com efei to, em vez de observar
e facultar à participante tais exames
compl e me ntares de di agnós ti co, o
arguido destruiu-os, tendo um comportamento que não é adequado à
dignidade da sua profissão e que

ética .
pode se r considerado c rime no s
termo s do s artigo s 23 1 e 232 do
Código Penal que pre vêem o crime
de destruição, danifi c ação ou
s ubtracção de docum e ntos e notações técnicas .
22. É d e sali entar qu e o próprio
a r gu id o reconhec e , na cart a qu e
enviou ao Presidente da Ordem dos
Médico s , que com e te u uma falta
grave d e c ujas im pli c a ç ões s ó se
apercebeu quando a participante lh e
reclamou a devolução ela cassete.
23. Atendendo à cumulação de inii·acções e à s ua gravidade, proponho ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
a condenação elo arguido na pena ele
suspensão por 30 dias nos termos elo
rut" 74 alínea c) do Estatuto ela Ordem
dos Médicos de 1977.
24. Pru·a concluir, cha mamos a atenção para o facto ele que, nos termos elo
art" 34, n" 2 do Esta tuto Di sciplin ar
dos Médi cos, prescindi mos de ouvir
as testemunhas abonatórias indicadas
pelo arguido porque a sua audição era
manifestamente dilatória e desnecessária para o apuram e nto elos fa c tos
vis to o arg uido já te r confessado o
apagamento da cassete e visto não se
ter posto e m cau sa no despac ho de
acusação a experi ênc ia ou as qualificações profissionais do a rguido para
poder realizar ecografias.

Lisboa, 21 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor José Manu el Braz
Nogueira
ACORDAO
A(•ordam os membros do
Con,.,eJho Disciplinar Regional
do Sul em que o médico Dr.
:\lanuel da Conceição Dias seja
condenado na pena de
suspensão por 30 dias nos
termos e pelas razões expostas,
pelo Vo gal-Relator no seu
relatório.

Lisboa, 21 de Novembro de
1995
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não continuar a pagar ao médico Dr.

J. M. W. F . de terminadas quantias
rel acionadas com o trata me nto dos
dentes de dois netos seus.
2. Entendi a o Eng. Gonzale z que
tendo sido combinado o pagamento de
700 contos pela correcção ortopédica
dento-facial ele ambos os seus netos,
não se justificava a exigência feita pelo
Dr. J. M. W. F. de que ele pagasse à
prute as chamadas consultas de revisão
e controle.
3. Alegava també m o Eng. Gonzalez
qu e o médi co e m causa teria agi do
d e modo ce ns urável ao d e ixar os
seus ne tos sem tratamento durante 3
meses devido a uma viagem que fez
ao estrangeiro.
4. A leitura ela pruticipação e ela cruta
enviada pelo Dr. J. M. W. F. permite
concluir que não terá havido negligência nem abandono dos doentes.
5. Também não terá havido cobrru1ça
em excesso el e honorários de acordo
com o pmecer do Colégio de Estomatologia d e 13.02.95 ond e se diz
textualmente o seguinte: «O valor dos
actos médicos praticados pelo Colega
J. M. W. F. estão dentro dos valores
das tabelas da Ordem dos Médicos em
vigor para a es p e c i al id ade de
Estomatologia>>.
6. Atende ndo ao exposto propomos
ao Conselho Di sciplinar Regional do
S ul o arqu i vam e nto do pr es en te
processo por não ter ficado demonstrada a práti ca de qualquer infracção
técnico-deontológica.

Lisboa, 21 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodri gues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam O!' !\lemhros do
CorueUto Dil!lciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 21 de Novmnbro de
1995

l. O Senhor Eng. António Avelino ela
Silva Gonzalez solicitou ao Gabinete
do Doente parecer sobre se deveria ou

l.

este processo a Assoc iação Pro-
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fissional dos Mé dicos D e nti stas
(APMD) queixa-se do médico Dr. F.

A. L..
2 . A APMD in s urg e -se contra o
fac to de a Clínica Médica das Torres,
na s ua publicÍdade, afirma r que a
ass is tê nc ia aos doentes é exclusivamente prestada por espec iali stas
form ados na Faculdade de Medicina
Dentária de Lisboa quando na
reali dade o Director Clínico Dr. F. A.
N. L. é médico .
3. Para além d a p a rti c ipação ser
muito pouco explícita, é de notar que
a publicidade em causa foi feita em
finai s d e 1993, es ta ndo qualquer
e ve ntual infracção deontológica
amnis tiada pela Lei n° 15/94 de ll
de Maio aplicável a todas as infracções anteriores a 16.03.94.
4. Acresce que, segundo informação
da Gerê ncia da Clínica Médica das
Torres , o Dr. F. A. N. L. nunca lá
te rá pres tado serv iço e m qualqu er
data ou função - o que retira fundamento à participação.
5. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
S ul o a rquiv a me nto do prese nte
processo.

Lisboa, 21 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam o Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
te rmos e pelas razões e xpostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 21 de Novembro de
1995

l. Neste processo a Senhora Sandra
Maria Santos Porffrio Correia queixase da médica Dra. C. L., acusando-a
de não ter tra tado ~onveni ente mente
a sua filha de 2 anos .
2. Segundo a participante a Dra. C.
L. diagno s ticou à cr ian ça um a
am igdalite mas terá sido negligen te
ao não te r diagnos ticado e tratado

é

uma infecção urinária para cujos
s intomas teria sido no entanto
alertada pela queixosa.
3. Diz a participante que a Dra. C.
L., se bem que tenha mandado fazer
análise à urina da criança, deu a
indicação de <<sem urgência», o que
implicou que só 6 dias depois é que
se tivesse podido tomar conhecimento de que tinha sido encontrada
uma Escherichia Coli com o número
de colónias entre 10000 e 100000.
4. Acontece todavia que, de acordo
com a informação prestada pelo
Director do Hospital de S. Francisco
Xavier, a colheita da urina foi feita
em condições não consideradas as
ideais para essa análise.
5. Com efeito, foi explicado à mãe
da criança que para a urina não vir
conspurcada teria de se limpar
convenientemente do creme e pó de
talco o períneo - facto esse que foi
mal interpretado pela participante
que considerou que estavam a
sugerir falta de cuidados de higiene.
6. Resulta do exposto que o facto de
se ter encontrado uma Escherichia
Coli com o número de colónias entre
10000 e 100000 deve ser consi derado apenas suspeito de infecção
urinária e não confirmativo da
mesma, sendo de notar que o Serviço
de Patologia Clínica recomendou que
tal resultado foss e valorizado
conforme a situação clínica.
7. Tendo em conta tudo o que ficou
dito, não vislumbramos indícios da
prática de qualquer infracção
técnico-d e ontológica , pelo que
propomos ao Conselho Disciplinar
Regional do Sul o arquivamento do
presente processo.

Lisboa, 21 de Novembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado n os
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
pare ce r.

Lisboa, 21 de Novembro de
1995
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1. Neste processo o Senhor Reginaldo Albert Brown qu e ixa-se da
empresa Anjos da Noite - Serviços
Médicos Nocturnos, Ld", bem como
do médico Dr. A. C. R ..
2. Segundo o participante, estando
ele mal disposto e com febre na
madrugada do dia 3.09.94, a sua
mulher telefonou volta da 1h da
manhã para os Anjos da Noite de que
eram filiados.
3. Duas horas mais tarde a referida
empresa contactou o queixoso informando-o de que o Dr. A. C. R.,
médico destacado para fazer a
consulta domiciliária, não tinha
dado com a casa e tinha ido satisfazer outros p e dido s de at e ndimento.
4. Em consequência do sucedido, o
participante a c abou por não s er
observado por nenhum médi co dos
Anjos da Noite apesar do contrato
lhe dar direito a visita médica
domiciliária nocturna e gratuita em
caso de urgência.
5. O médico visado, bem como os
directores geral e clínico dos Anjos
da Noit e , c onfirmaram os fa c tos
narrados p e lo participant e mas
afirmaram que tudo se deveu a um
problema de localização d e residência do queixoso.
6. A morada indicada corresponde a
um arruamento não contínuo nem
íntegro, dado que, dispondo de duas
entradas distintas e não diametralmente opostas, não possui continuidade nem passagem e ntre as duas
partes.
7. Diz o Dr. A. C. R. que na noite
em questão abordou a referida rua
pelo seguinte caminho: Av. de Roma,
Rua Fre i Am a dor Arrai s e Rua
António Ferreira e que, uma vez no
local, ele e o motorista procuraram
desde a placa que anuncia o princípio da rua Uunto à placa que anuncia
o fim da Travessa Henrique Cardoso)
até ao fim desta (umas obras) de lanterna em punho e de porta em porta,
mas não encontraram uma úni c a
porta ide ntificada com lote ou com
número, não tendo também vislumbrado qualqu er quarto andar com
luzes acesas.
8. Acresce nta o médi co em causa
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qu e, como n ão havia tel efon e no
carro nem havia cabines telefóni cas
perto, não pôd e contac tar direc tamente com o doente, tendo por essa
razão ido ao Ce ntro Clíni c o do s
Anjos da Noite comunicar a situação
ao telefoni s ta de servi ço e prosseguido as restantes visitas.
9. Diz ainda o Dr. A. C. R. qu e
soube posteriormente que o telefonista contactou o doente informando
este da situação, não lhe tendo sido
dada a ele, médico, qualquer informação a ce r ca do r es ultado d esse
c ontacto n e m lh e te ndo s ido
formulado qualquer novo pedido de
consulta.
10. Afirma o médico em causa que
só doi s meses mai s tard e é qu e
tomou conh ecimento da exis tência
de uma outra parte da mes ma rua
com início na A v. de Roma ao lado
do Hotel Roma, parte essa onde mora
o doe nte e qu e não te m qualqu er
comunicação com a prim eira parte
da rua.
11. As explicações dadas pelo Dr.
A. C. R. afi guram- se-nos perfeitame nt e ac e itáv e is e con vin ce ntes ,
razão p e la qual. propomo s ao
Con selho Di sc iplinar Regional do
Sul o arquivamento do processo que
lhe foi instaurado.
12. Já no que respeita à empresa
Anjos d a Noit e, p e n s amo s qu e
quando voltou a c onta c ta,r o
parti cipante naqu ela mes ma noite
volta das 3h da manh ã deveri a ter
provid e n c iado o e n v io d e outro
médico (ou do mesmo) ao domicílio
do do e nt e, apó s te r obtido vi a
telefónica as informações necessárias
para se poder locali zar a residência
do participante.
13. Em no ssa opinião a e mpresa
Anjos da Noite não terá rh~sP- nvol v ido
todos os esfor ços razoáv eis ao se u
alcance para proporc ion a r a o
participante aquilo a que ele tinha
direito por força do contrato, ou seja,
uma vi s ita mé di ca domi c ili á ria
nocturna.
14. Toda via, d a d o a viol açã o do
contrato não poder ser imputada ao
Dr. A. C. R. ou a qu alqu er outro
médico, entendemos que se trata de
um litígio que terá qu e ser dirimido
nos tribunais cíve is caso as partes
envolvid as não ch egue m a aco rdo

é

acerca de alg uma forma de compensação ao lesado.

Lisboa, 5 de Dezembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Con,.f.'lho Disciplinar Regional
do Snl em qne o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no sen
parecei·.

Lisboa, 5 de Dezembro
de 1995

l. Nes te processo o Eng" Olavo Pires
Paulo que ixa-se da médica brasileira
Dr" I. C. H. F., a exercer medicina
em Portugal.
2 . O part i c ipant e é um c idadão
português residente no Bras il que, no
decurso de 1993, aquando das s uas
d eslocações a Portugal , c on s ultou
várias vezes a Dra. I. C ..
3. Segundo o queixoso, a Dra. I. C.
terá praticado os seguintes factos:
a) Cobrança de honorários excessivos
sem querer passar recibo;
b) Encaminhame nto do doe nte para
outros mé di c os no Bras il sem no
e ntanto qu e rer facultar ao part ic ipante um relatório médico que facilitasse a continuação do tratame nto
no Brasil;
c) Afirmação profe rida pe rante a
própria mulh e r do parti c ipante de
que este era doente, quando é certo
que a médi ca sabia que os dois se
encon trava m e m in s tância de
divórcio;
d) Recusa sistemática da Dra. I. C.
em di scutir o ass unto da doença do
participante com o próprio.
4 . Pela parte que nos toca e depois
d e analisados todo s os e l eme nto s
co n s ta nt es do s autos , s omos do
parecer de que a Dra. I. C. não terá
co m e tido qualqu e r infracção
deontológica.
5. Com e f e ito , para a l é m do s
escla r ec im e nto s pr es tado s p e la
médica visa da na s u a ca rta d e
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18.04.94 se nos afigurarem absolutame nte convincentes, constatamos
ainda qu e o participant e ent rou
várias vezes em contradição.
6. Enquanto qu e na participa ç ão
en viada e m 14.1 1.93 à Ordem dos
Médicos o queixoso se insurge contra
o fa c to de a médica ter conversado
com a s u a mulh e r acerca da s ua
doença apesar de saber que estava a
decorrer um processo de divórcio, já
na carta que o participante enviou à
Dra. I. C. precisamente na mesma
data ele queixa-se exac tame nte do
contrário, ou seja, de que ela se terá
recu s ado a falar acerca da doen ça
com a sua mulher, apesar desta ser
médica e a ter procurado a pedido do
próprio participan te.
7. Também quanto aos honorários o
participante queixa-se de lhe terem
s ido co brado s 80 c onto s por 8
consultas, quantia essa que não é de
modo algum,exagerada e que, aliás, o
queixoso nunca c h ego u a paga r ,
sendo pois natural que não tivesse
recebido o correspondente recibo.
8. Atende ndo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento do pr ese nte
processo por não ter ficado
de monstrada a práti ca de qualque r
infracção deontológica.

Lisboa, 5 de Dezembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferre ira
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em qne o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no sen
pai·ecer.
Lisboa, 5 de D ezembro
de 1995
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modo d esa brido e co m extrema
agressividade e rudeza o seu filho de
2 anos de idade no decurso de uma
consulta de oftalmologia no Hospital
Egas Moniz.
3. Diz a qu e i xosa qu e a criança
tinha queimado o olho esquerdo com
uma ponta de cigarro, tendo o Dr. G.
ao examiná-lo berrado várias vezes
c om e l e e agido co m g rand e
brusquidão .
4 . Para além de considerar tal comportamento indigno de um médi co, a
participante insurge-se ainda contra
o facto de o Dr. G. lhe ter cotúessado
não poder comunicar-lhe o res ultado
da s ua observação por ne m sequer
ter conseguido ver o olho da criança.
5. A confirmare m- se es tes factos,
te ria o Dr. G. co m e tido uma
infracção deontológica que o tornaria
passível da pena de censura.
6. Acontece toda via que o referido
médico desme nte as afirmações da
qu e ixo sa, não hav e ndo quai sq ue r
tes temunhas que possam confirmar
ou infirmar as versões das partes em
litígio.
7. Assim sendo, ma is não podemos
fazer do qu e propor ao Conselho
Disciplinar do Sul o arquivamento do
prese nt e pro cess o com ba se no
princípio uni versalmente consagrado
<< in dubio pro r eo>>, d a do n ão ter
fi cado provada a prá tica de qualquer
infracção téc nico-de ontológi ca por
parte do Dr. A. G ..

Lisboa, 5 de Dezembro de 1995
O Relator
Prof. Doutor Alberto Rodri gues de
Matos Ferreira
ACÓRDÃO
Acordam os !\lembro"' do
Conselho Disciplinar Regional
do Snl em qne o presente
processo seja arqui' ado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no sen
parecei',

Lisboa, 5 de Dezembro
de 1995
L Neste processo a Senhora Paula
Sofia Pinheiro Martinho Ribeiro dos
Santos queixa-se do médico Dr. A. G ..
2. Segundo a participante, o Dr. G.
teria tido um comportamento pouco
digno e pouco human o ao tratar de
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l. Neste processo o médico Dr. Eugénio das Dores Pais Cardoso é acusado

ét ica .
de encobrimento do Exercício Ilegal
da Medicina.
2. Tal acusação deve-se ao facto de
que, no consultório do arguido, na
R ua Prior do Crato, n° 99-1° e m
Lisboa, dá també m consultas médicas um indivíduo chamado Carlos
Carvalho que se arroga abusivamente
o título de médico e de "Dr.", fazendo crer a quem o consulta tratar-se
de profi ss ional habilitado para o
exercício daqueles actos .
3. O referido Carlos Carvalho diz-se
médico de Oncologia Geral, Clínica
Geral, Bioterapêuti cas e Medicina
Alternativa, dizendo-se ainda especialista em Medicina Ecológica e em
Homotoxicologia - Medicina Ortomolecular.
4. Para além de exercer ilegalmente
a medicina sem ser médico, praticando o crime de usurpação de funções, o supracitado Carlos Carvalho
arroga-se ainda a qualidade de especialista relativamente a especialidades que ne m sequ er existem visto
não estarem reconhecidas pela Ord e m do s Médicos (v.g. Medicina
Ecológica, Bioterapêuticas, Medicina
Ortomolecular, etc.)
5. Atendendo ao exposto a Ordem
dos Médicos participou criminalmente do Sr. Carlos Carvalho, te ndo a
queixa sido apresentada em 23.12.94
ao De l ega do do Procurador da
República junto do DIAP de Lisboa.
6. Por sua vez o Dr. Eugénio Pais
Cardoso foi acusado pelo Conselho
Regional do Sul de encobrimento do
exercício il ega l da me di c in a por
nada ter feito, apesar de estar a par
da situação, para fazer cessar a prática ilegal do referido Carlos Carvalho, a qual tinha lugar no seu próprio
consultório.
7. Na s ua defesa o arguido alegou
estar plenamente convencido de que
o dito Carlos Carvalho era médi co,
não só pelo teor do se u discurso
como pelo facto de es tar fili ado na
Associação Médica Mundial, o que,
segundo o arguido, era motivo para
acreditar que ele tinha forçosamente
de ser médico.
8. Acrescentou o arguido que acreditou no Sr. Carlos Carvalho quando
este lhe disse, aquando da primeira
conversa entre eles, que a sua céd ula
profissional es tava na Ordem dos
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Médicos para actualização porque
ele tinha feito pouco tempo antes
exames de equivalência em Coimbra,
devido ao facto de se ter licenciado
em França.
9. Disse ainda o arguido que não se
dava praticamente com o Sr. Carlos
Carvalho e que o via muito pouco,
visto que o contrato de arrendamento
deste apenas previa que ele utilizasse
o consultório 1 manhã por semana.
10. Segundo o arguido, foi para não
faltar à solidariedade médica que ele
disse à PSP quando esta foi ao seu
consultório que só proibiria o referido Carlos Carvalho de exercer no seu
consultório quando a Ordem dos Médicos lhe cornunicasse que ele não
era médico - o que a Ordem nunca
terá feito, visto jamais o ter contactado e alertado.
11. Finalmente, chamou o arguido a
atenção para .o facto de ter 81 anos,
es tar aposentado e ter sempre tido
uma carreira limpa.
12. No que respeita ao alegado desconhecimento de qu e o Sr. Carlos
Carvalho não era médico, as explicações do arguido afiguram-se-nos
convincentes quanto à sua inocência,
ou, pelo menos, susceptíveis de nos
deixarem dúvidas.
13. Também rec onh ece mos uma
certa razão ao arguido quando se
queixa que a Ordem dos Médicos poderia perfeitamente tê-lo contactado
e alertado para o facto de estar a albergar no seu consultório um indivíduo não médico, usurpador ilícito de
funções - o que não fez .
14. Assim sendo, não nos parece
qu e tenha ficado demons trado ter
havido por parte do arguido um encobrimento deliberado de exercício
ilegal de medicina que a comprovarse, seria fundamento para uma pena
de suspensão não inferior a 2 anos,
conforme preceitua o art 0 17 n° 2 do
Estatuto Disciplinar dos Médicos.
15. Poré m, afigura-se-nos que o
arguido não deixa de ser merecedor
de crítica, na medida em que sabia,
como ele próprio reconh ece na sua
contestação, que o Sr. Carlos Carvalho se arrogava titular pe rante os
doentes de múltiplas especialidades,
algumas delas inexiste ntes ou não
reconhecidas pela Ordem dos Médicos (v.g. Medicina Ecológica,
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Bioterapêuticas, Medicina Ortomolecular, etc.).
16. Terá pois o arguido viola do o
art 0 95 do Código Deontológico de
1985 que diz ser dever indeclinável
do Médico comunicar à Ordem, de
forma rigorosa, objectiva e confidencial, as atitude s fraudulenta s no
exercício da medicina, de que tenha
conhecimento
17. Assim sendo, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul a
condenação do Dr. Eugénio Pais
Cardoso na pena de advertência nos
termos do art 0 16 do Estatuto Disciplinar dos Médicos.
Lisboa, 5 de Dezembro de 1995
0 RELATOR
Prof. Doutor Alberto Rodrigues de
Matos Ferreira

ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o Dr. Eugénio
Dias Cardoso seja condenado na
pena de advertência nos termos
e pelas razões expostas pelo
Vogal Relator no seu parecer.

Li.sboa, 5 de Dezembro de 1995

DISCIPLINAR N° 12/95
Participante: Dr. Anibal Manuel
Morais Abrantes
Arguído: Dr. J. J. P. G.

RAZÕES DA PARTICIPAÇÃO:
l. Desvio de doentes (1"s e 2"s cons ultas) da consulta do Dr. Anibal
Abrantes para a do Dr. J. G., na Casa
de Saúde de Guimarães;
2. Publicação de um anúncio no semanário "No tíc ias de Vizela" de uma
"Unidade de Psiquiatria" que nunca
existiu ou existe, constituindo "publicidade enganosa".

RESUMO DAS DECLARAÇÕES:
- O Director Clínico à altura, o actual,
uma médica de clínica geral, citada
pelo pruticipante e o ru·guido todos negrun a existência de encaminhalllento

de d oe nt es p a r a a co n s ulta do
arguído;
- Todos concordam em classificar de
desajus tada da realidade o a núncio
no semanário "Notícias de Vizela" e
o anterior director clínico, Dr. O. R. ,
declarou inclusivé que manifestou,
em ac ta de reunião à altura, a sua
di scordância com tal tipo de a nún-

cw;
- A publi cação do anúncio foi da
responsabilidade da Administração
da Casa de Saúde;
- A Dr" A. A. e o Dr. S. M. prestaram
d e clarações qu e indi c i a m o Dr.
Aníbal Abran tes co mo um profissional que desrespeita os códigos de
ética e deontológicos.

PROPOSTA:
l. Dado não se ter provado que o
arguido, deste processo, ti vesse tido
uma conduta profissional re provável,
proponho o arquiva mento do mesmo.
2. Que seja feita uma c ha mada de
atenção à Direcção Clínica da Casa
d e Saúde d e Guim arães , para qu e
respeite os princípios deontológicos
da Ordem dos Médicos na redacção
dos seus anúncios pulicitários.
3. Que seja aberto um processo disc iplinar ao Dr. Aníbal Abran tes para
se in vestigar a existência de condutas irregulares como foram descritas
pela Dr" A. A. e pelo Dr. S. M..

Porto, 18 de Dezembro de 1995
O RELATOR
Dr. Alcindo Maciel Barbosa

DESPACHO
O Consellio Disciplinar
Regional do Norte da Ordem
dos llédicos, em sua sessão de
18 d e Dezembro de 1995,
apreciou o parecer que
anteced e, elaborado pelo
Exmo Senhor Relator e,
concordando com o respectivo
conteúdo, decide arquivar o
processo disciplinar instaurado
ao Senhor Dr. J. J. P. G . .
O Consellio Disciplinar

O presente processo disciplinar foi
instaurado à Senhora Dr." M. G. M.,

na se quên c ia d a p a rti c ip ação da
Senhora D. Adelaide Maria Ferreira
Gomes Maia, constante de folhas 4 a
8 dos autos, a qual aqui se dá como
int egralm e nte r e produzida para
todos os efeitos legais.
Na sua carta datada de 3 de Fevereiro de 1995 (fls . 19), a partic ipante
d eclara não te r testemunhas qu e
co mprovem os factos rel a tado s na
sua participação; por outro lado, em
declarações pres tada s e m 8 d e
Novemb ro d e 199 5 (fl s. 26), a
partic ipante afirma não te r provas
daqu e l es fac to s e que p a rti c ipou
para, pelo menos, conseguir alertar a
Ord e m do s Médicos para uma
situação que julga imoral .
Resultando do exposto não poderem
ser dadas como provadas ac usações
imputadas à Senhora Dr." M. G. M.,
proponho , à luz d o princípio "in
dubio pro reo", o arq uivamento do
presente pn1cesso disciplinar.

Porto, 18 de Dezembro
O Relator
Dr. Hugo Meireles

Despacho
O Consellio Disciplinar
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, na sua sessão de
18 d e Dezembro d e 1995,
apreciou o P arecer que
antecede, elaborado pelo Exmo
Relator, e, concordando com o
respectivo conteúdo, decide
arquivar o presente processo
disciplinar, instaurado à
Senhora Dr.º M. G. M.
O Consellio Disciplinar

L O presen te processo disciplinar
foi instaurado à Senhora Dr." M. J .
M. F., na sequência da participação
constante de fls. quatro e c inco dos
autos, s ub sc rita pela Se nhora D.
Clara Maria Carrilho Costa.
2. Referia aquela participação, e m
resumo o seguinte:
- No dia 9 de Junho de 1994, pelas
lO horas e vinte minutos, a Senhora
D. Clara Maria Carrilho Costa, acometida de forte cólica re nal , deslo. cou-se ao Centro de Saúde de S. João
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da Pesqueira, acompanhada por sua
mãe;
-Na recepção não estava ninguém e
na sala de urgênc ias e ncontrava-se
um enferme iro a fazer um penso de
rotina , não ha ve ndo s inai s de
qualquer médico;
- Os lamentos da doente, derivados
das dores de que padec ia, tiveram
por consequência o aparecimento da
mé di ca Dr. " M . J. , a qual lh e
c omuni co u qu e d e veria ag u ardar,
pois a sala d e urg ê ncias es tava
ocupada pe lo e nferme iro, com um
penso;
- Como a doente co ntinuas se a
gemer co m as fortes dores de qu e
es ta va aco me tid a, a mé di ca di sse
que ela era uma histérica e que, se
não quisesse esperar, a solução seria
recorrer a outro hospital;
- À doente não restou outro remédio
senão suportar a viagem até ao Hospital d e Lamego, di s ta nte 60 Kms
onde foi pronta e eficazmente atendida, te ndo ficado a receber so ro e
internada até ao dia seguinte.
3. Tomadas decla rações à partic ipante e a sua mãe, as mesmas confirmaram os fa c tos consta ntes da participação e juntaram aos autos cópias
de uma exposição que, sobre o mesmo assunto, a Se nhora D. Cl ara
Maria Carrilho Cos ta dirigiu ao
Senhor Ministro da Saúde, bem como
de uma informação, versando ainda o
assunto e m ca u sa , diri gida p e lo
Coordenador da S ub-Re gião d e
Saúde de Viseu ao Chefe de Gabinete do mesmo Ministro .
4. Entretanto, foram juntas aos autos
cópias das declarações prestadas no
Gabinete do Utente pela Dr." M. J.
M. F ., Enfermeiro J. S. M., Auxiliar
M. C. A. C., e pelos utentes que se
encontravam nu Centro de Saúde e
presenciaram os fa ctos, Senhora D.
M. A. S e Senhor A. A. J..
5. Tais declarações de forma alguma
confirma m a versão dos factos relatado s n a participação, p ermitindo,
antes, concluir que o que se passou
foi o seguinte:
- No dia 2 de Junho de 1994, pelas
10,15 horas, a parti c ipante e s ua
mãe e ntraram na sala de espera do
SAP do Centro de Saúde de S. João
da Pesqueira;
-A parti c ip an te queixava-se de
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for tes dores, refe rindo s ua mãe qu e
já se e ncontrava ass im desde as três
horas da manhã;
- Logo p e r g unt a r am aos o utro s
doentes, e m número de quatro, qu e
se e ncontrava m na sala de es pera se
não h av ia m é di co n o C e ntro d e
Saúde;
-Ao ouv ir e~; la p e r g unt a, qu e fo i
fe ita e m voz alta, o Se nhor Enferm eiro M., que estava de ntro da sala de
urgência do SAP , veio dizer à participante que, logo que possível seria
a te ndida;
- Co m ef e ito , a qu e l e e nfe rm e iro
e ncontrava-se na sala de Urgências,
onde acabava d e faz e r um pe nso a
um do e nte idos o qu e tinh a úlce r a
ex te n sa na perna dire ita , fa l tando
apenas pôr a ligadura;
- A mãe da parti cipante, em voz alta,
exigia que a s ua fil ha fosse ate ndida
de imediato;
- Ao ouvir o ba rulh o provocado por
tal exaltação, a Dr." M. J. dir igiu-se
ao hall de e ntrada e pediu à Senhora
para es perar só uns minutos, o te mpo
s ufi cie nte para pôr a dita ligadura no
penso do do e nte, mai s lhe com unicando que, e m virtude de a s ua filha
estar tão aflita , a atenderia à fre nte
dos outros qu a tro doe ntes qu e tinham
c h eg ado prim e iro e que ta mb é m
esp erava m ser atendidos;
- A participante re torquiu qu e não
deixava qu e ne m o e nfermeiro ne m a
médica lhe mexesse m porqu e e ram
uns incompe te ntes e, sempre e m tom
exaltado, exigiu qu e a médi ca lhe e ntregasse os papeis necessários para ir
para o H os pi tal de Lamego;
-Respondeu a Dr." M. J. qu e só passaria tai s pape is depoi s de a observar
e no caso de e ntender que se jus tifi cava a ida pa ra Lamego;
- E s tes fa c tos não duraram mais de
cinco minutos e, e ntre ta nto, o doe nte
qu e fazia o pen so ía já a sa ir, pelo
qu e, de seguida, e ntraria a participante;
- S imples me nte, depoi s d e a mã e
des ta ter també m afirmado qu e e ram
todos in co mpe te ntes, foram a mba s
e mbora, ameaçando fazer qu eixa da
Dr." M. J..
6. De notar qu e estes factos e ncontram- se pro vados po r d ecla rações
esc ritas d e c inco pessoas, du as das
qua is comple ta me nte ind e pe nde ntes
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d e ambas as part es, vi s to s erem
me ros ute ntes que ali ocasionalme nte se e ncontra va m; o mes mo j á não ·
se podendo dizer da versão cons tante .
da partic ipação, ali cer ça d a apenas
no de poimento da própria participante e de s ua mãe.
7. Cha ma-se ainda a a te nção de qu e
ne nhum a das m e n c ionad as tes te munhas ouv iu a Dr". M. J. c ham ar
" hi s té ri ca" à participante.
8. Não res ulta també m provado qu e
fossem tão ins uportáveis as dores da
participante, uma vez qu e es ta tenha
prefe rido percorrer sesse nta quilómetros a té ao Hospital de Lamego do
qu e se r atendida , no máx imo , e m
cinco minutos.
Em face d o expos to, e n ão te ndo
res ultado minimam e nte provados os
facto s r e l a tado s n a parti c ipação,
propo nho o a rqui va m e nto d es t e
processo .

Porto, 18 de Dezembro de 1995
O R ela tor
Dr. António Carvalho Santos

O Conselho Disciplinar
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, na sua sessão de
18 de Dezembro de 1955,
apreciou o parecer que
antecede, elaborado pelo
Exmo Senhor Dr. António
Carvalho Santos e,
concordando com o respectivo
conteúdo, decide arquivar
o pre ente proces o,
instaurado à Senhora
Dr.ª M. J, M. S . D. F ..
O Conselho Disciplinar
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por outro médi co.

4. Pretende a qu e ixosa ser inde mniza d a p e l a Dr" O. M. B. , a quem
escreve u duas cartas sem nun ca ter
rece bido res posta .
5. A médi ca visada contrapõe qu e o
exa me qu e fez à pa rticipante é um
tes te s ubj ectivo c uja correcção d epe ndia da colaboração d a doe nte, a
qu al apa re ntava estar c on sciente e
no uso das s uas capacidad es.
6. Diz a Ora. O. M. B. qu e " o exame
esqu iascópico r evelava uma esfe ra
de"- 0. 75 - OD" e " -1.00- OE", que
se mos trou a me lh or correcção no
teste s ubj ecti vo com 10/10 de visão
e m cada olho e e m visão binocular" e
q ue o " resta nte exame oftalmológico,
in cl uindo fundoscop ia, mo vimen tos
oculares, cover e biomicroscopia não
revelou alte rações".
7 . Acresce nta a referida mé di ca
qu e, te ndo e m conta qu e a paci e nte
estava ca pacitada me ntalme nte, lhe
receito u a correcção por ela mesma
prefe rida, já qu e é essa a essência do
teste s ubj ectivo.
8. Conclui a Dr." O. M. B. dize ndo
qu e se hou ve erro não te rá sido devido à s ua ac tua ção, não pode ndo ela
se r res pon sab ili zada por e ventuai s
danos adv indos d e qualqu er atitude
ulte rior tomada pela qu e ixosa.
9. Conside ra mos aceitáveis as ex plicações da Dr." O. M. B. e por isso
propomos ao Con selh o Di sc iplinar
R egional do Sul o arquivamen to do
presente processo por não haver inclícios da prática de qualque r inJracção deontológica.
10. A prove itamos pa ra le mbrar à
a rguid a qu e te ri a s ido mai s urb ano
não te r deixado sem res pos ta as du as
cartas qu e a doe nte lh e escreve u.

Lisboa, 9 de Janeiro de 1996
pro cesso a
Maria Cl e m e ntin a S u zana Cinza '
qu eixa-se da médi ca Dr" O. M. B ..
2 . Segundo a parti cipan te a refe rid a
mé di c a te r-lh e-á rece itad o óculos
com os qu ais nun ca viu nada e qu e
lhe c us tara m Esc.: 60.000$00.
3. Diz a qu e ixosa qu e nun ca pôd e
utili zar os refe ridos óc ul os, que ópti cas qu e cons ultou lhe di sseram haver
div e rgê nc ias na graduação e que vê
b e m c om outro s óc ulo s rece itad os
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O RELATOR
Prof. Doutor José Migu el Ra mos de
Alme ida

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Dieciplinar Regional
do Sul em que o preeente
processo seja arqui~ ado nos
termos e pelae razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 9 de Janeiro de 1996

é

l. Neste processo a Senhora D. Paula
Alexandra Nunes Baptista queixa-se
do médico fisiatra Dr. A. E . B. C. ,
por sus peitar que nos exames efectuados neste consultório é utilizado
material invasivo não es terilizado, e
pretende que a Ordem dos Médicos
fi scalize as condi ções em que estes
exames são realizados.
2. A parti c ipante deslocou-se ao
consultório do arguido , si to na Av.
... , com a finalidade de acompanhar
um familiar que ia faz er um exame
de electromiografia.
3. Preocupada com o que tinha ouvido dizer acerca de falta de higiene
com que os exames são feitos no referido cons ultório, perguntou à empregada que executava o exame se as
agulhas utilizadas eram descartáveis,
tendo como resposta que eram desinfectadas e, depois, perante a admiração da queixosa que eram esterilizadas.
4. A queixosa suspeita que o material in vasivo utilizado no referido
exame não era esterilizado, pelo que
ficou insegura e ansiosa, pelo qu e
pede à Ord e m elo s Médicos qu e
investigue as condições de esterilização do referido material.
5. Confrontado com a qu e ixa, o
arguido refere qu e nos exa mes de
electro miografia utiliza ou agulh as
elec trodos descartáveis ou agulh as
esterilizadas . Diz ainda que para ter
maior segurança é ele qu e superintende à esterilização.
6. Assi m se ndo , não é co mpree nsível que a funcionária que atendeu
a utente e também um enfermeiro do
co ns ultório te nh a m res pondido à
pergunta acerca de es terilização do
material dum modo pouco tranquilizador.
7. É de notar que o próprio Dr. B. C.
critica a sua empregada, dizendo que
es ta teve um comportamento deplorável para com a participante ao não
ter permitido que esta viesse ao seu
encontro para um esclarecimento ou
verificação objectiva dos pro ce dimentos que a inquietavam.
8. Tendo em conta as explicacões do
Dr. B. C quer-nos parecer que não se
justifi ca o prosseguimento do procedimento disciplinar.
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9. Com efeito, o Dr. B. C. cumpriu
os procedimentos de segurança em
matéria de desinfecção e esterilização, não se tendo afastado dos padrões usuais nem violado quaisquer
regras sanitárias.
lO. Tamb é m e ntendemos que,
apesar de ser da responsabilidade do
médico seleccionar conveni en temen~
te o seu pessoal e instrui-lo acerca
do relacionamen to com os doentes,
será forçado responsabilizá-lo disciplinarmente pela ansiedade causada
à participante pelas informações
pouco concretas prestadas pela sua
empregada de consultório.
ll. Atendendo ao exposto, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente proc esso por não ter ficado
demonstrada a prática de qualquer
infracção técnico-deontológica.
12. Para total esclarecimento da participante euvie-se-lhe cópia da carta
do Dr. B. C. - folhas 2 dos autos onde este descreve os procedimentos
que adopta em matéria de esterilização e se disponibiliza a receber pessoalmente a queixosa no seu consultório, a fim de lhe prestar todas as informações que esta entender por bem
solicitar-lhe.

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Dr. Luiz António Duarte Fino

ACORDAO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.
Lisboa, 6 de Fevereiro
de 1996

l. Neste processo o Senhor Gualter
Graciano Duarte Ribeiro qu eixa-se
dos médicos do Hospital de S. Bernardo em Se túb al por s uspei ta de
negli gênc ia durante a gravidez de
sua mulher e na assis tência ao seu
filho recém nascido.
2. Os factos relevantes referidos pelo
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queixoso na sua participação são os
seguintes: a) que desde os 8 meses e
meio ele gravidez, sua mulher perdia
abundantemente líquido acastanhado
e depois amarelo esverdeado, o que
não teria sido considerado, b) que um
CTG feito no dia do pruto apresentava
aspecto suspeito, o que também não
teria sido ponderado e que a cesariana
não foi feita com a urgência qu e
aqu e le CTG obrigaria, c) que o
recém-nascido não recebeu a assistência que a asfixia ao nascer impunha,
pois foi para o berçário, tendo ulterimmente sido transferido em estado
crítico para o Hospital Garcia de Orta.
3. Resulta dos autos que a mulher
do participante, Senhora I. M. M. ].
foi seguida na Consulta Externa de
Obstetrícia do Hospital de S. Bernardo desde o lo trimestre de gravidez A razão para a r efe rência para
aquela Consulta deve-se a cesariana
anterior.
4. Ali foi observada 5 vezes havendo
apenas a salientar uma suspeita de
pielonefrite.
5. No dia 2.07.95 fez CTG que mostrava "alguma alteração do normal",
pelo que foi inte rnada e iniciada
perfu são com soro gli cosado hipertónico. O CTG incluindo uma prova
de stress passou então a ser normal
estando a bolsa de águas intacta.
6. Por não haver evolução elo trabalho
de parto e o CTG apresentar pouca
variabilidade foi indicada cesariana.
7. O líquido amniótico estava tinto de
mec ónio velho (acastanhado) e o
recém-nascido apresentava pele apergaminhada e impregnada de mecónio.
8. A criança nasceu em "morte aparente". A reanimação iniciou-se imediatamente com boa resposta, passando o índice de Apgar de l ao l ' a
9 aos 10', apesar de as vias respiratórias estarem obstruídas por secreções espessas e esverdeadas.
9. A evolução inicial foi favorável,
mas com cerca d e 6 horas de vida
houve um agravamento da si tuação
que obrigou a ventilação mecânica e
à transferência ela criança pelo INEM
para o Hospital Garcia de Orta, tendo
a mãe e o pai contactado o recémnascido antes da transferência.
lO. Em conclusão: a) a bol sa d e
águas estava intacta, logo as perdas
referidas não seri a m d e líquid o
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amniótico, b) havia uma alteração do
CTG, mas não uma alteração grave
que indicasse a necessidade de uma
intervenção urgente. c) A maneira
como o recém-nascido respondeu à
reani mação indi cav a vigilância e
med idas gerais de es tabilização e
não uma imediata transferência para
uma UCI. d) O agravarpento que se
deu apesar de o recém-nascido ter
respondido bem à reanimação deve-se, . provavelmente, ao gradual estabe lec im e nto de uma hip e rtensão
pulmonar persistente, resultante da
asp iração meco ni al. e) O aspec to
envelhecido da placenta, o aspecto
do mecónio e a maceração e impregnação da pele falam a favor de um
p~ocesso arrastado que poderá ter
os seus agravamentos antes do
internamento , logo não de tec táveis
com meios disponíveis.
lL Ouvido o Colégio de Obstetrícia
e Ginecologia este emitiu o seguinte
parecer em 4.12.95:
"Perante a análise dos dados obstétri cos, qu e co nstitu e m a ba se da
qu e ixa aprese ntada, e nte nd e es te
Colégio que, face aos dados clínicos
apres~ntados no process o, não há
indícios de má conduta prénatal e/ou
negligê ncia médi ca, por parte dos
médicos da Consulta Externa de obstetrícia do Hospital de S. Bernardo
de Setúbal, bem como a actuação dos
médicos que assistiram a paciente no
Servi ço de Urgência e Maternidade
do mesmo Hospital".
12. Atendendo ao exposto , propoemo~ au Conselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente processo por não haver indícios
d a prá ti ca de qualquer infracção
técnica ou deontológica.

os

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam os Membro do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
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L Neste processo a Senhora D. Elsa
Coelho do Amaral queixa-se d a
médica Dra. A. B. R ..
2. Segundo a participante a referida
médica teria sido incorrecta com ela e
co m a s ua filha aquando de um a
consulta de urgência no Centro de
Saúde de Cascais, Extensão do Estoril.
3. Diz a queixosa que a médica declarou que não havia razão para uma
consulta de urgência e que a doente já
tinha idade suficiente (16 anos) para ir
às consultas sozinha a fim de eventualmente poder contar coisas que a
mãe não tinha necessidade de saber.
4. Ainda segundo a versão da pruticipante, esta, ao decidir retirru·-se com a
filha terá pedido à médica que lhe indicasse um lugar onde a filha pudesse
ser atendida em co ndi ções, te nd o
aquela, completamente a despropósito,
recomendado que fossem ao Hospital
de Cascais onde lhes poderiam dizer
se a rapru·iga tinha SIDA ou hepatite.
5. Perante esta resposta, a filha da
participante terá começado a chorar
e esta última ter-se-á exaltado e dito
à médica qu e ela era doida e não
deveria estar a ver doentes.
6. Ainda segundo a queixosa, a médi ca ter-lhe-á re torquido que ela é
que deveria estar no Júlio de Matos,
tendo acrescentado que não era drogada, alusão essa que a participante
relacionou com o fac to de no processo da família constar que um filho
da queixosa teria tido no passado um
problema de toxicodependência.
7. Ouvida por este Conselho Disciplinar Regional a Dra. A. B. R., es ta,
explicou que a finalidade da consulta
era a requisição de determinados exames "de cru·ácter bastante específico"
que requetiam consulta pormenorizada
que decidisse da sua indicação- o que
não iria fazer numa consulta de urgência e se propôs fazer no dia seguinte o que foi recusado pela parti cipante
que se retirou do consultótio.
8. Começamos por constatar que a
úni ca t es t ~ munha do ocorrido é a
doente que, pru·a além de ser filha da
pruticipante, também é menor de idade, razões pelas quais entendemos que
não a devemos ouvir como testemunha.
9. Verificamos também que a médica
não desmentiu as frases que a prutici-
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pante colocou na boca, se bem que também não as tivesse confirmado, limitando-se a não se pronunciru· sobre elas.
10. Todavia, perante a ausência de
provas concludentes e se bem que com
algumas suspeitas, propomos ao Conselho Disciplinru· Regional do Sul o ru·quivamento do presente processo com
base no princípio "in dubio pro reo".
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam os Membro" do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996

L Neste processo a Senhora Maria
Lúcia da Costa Santos Melro queixase do médico Dr. M. J. M. B. que
ac usa de in compe tê nc ia e des in teresse para com uma doen te.
2 . No dia 20.04.94 a participante
l ev ou a s ua filha d e 16 anos ao
co nsultório do Dr. M. B. a fim de
fazer uma Topografia Electroencefalográfi ca Computorizada (TEC).
3. Para a realização desse exame foi
necessário colocar um produto chamado Omni Peptra no co uro cabelud o da doe nte, produto esse qu e
segundo a queixosa terá provocado
nos dias seguintes uma violenta reacção alérgica à paciente.
4 . A parti cipan te considera que o
Dr. M. B. foi negligen te, na medida
em que ela o teria avisado do fa cto
de a sua filha sofrer de graves reacções alé rgicas des de qu e nasce u,
tendo-a o referido médico tranquilizado dizendo que o produto colocado
no couro cabeludo era argila e que
não ficasse preocupada.
5. O Dr. M. B. alega que nun ca se
tinha verificado qualqu er problema
com os produtos utili zados e que a
reacção alérgica da filh a da queixosa
era imprevisível, visto ser a primeira

é

vez que a doente fazia aquele exame
e não se saber se era alérgica àquele
tipo de produto.
6. Afirma também o Dr. M. B. que
nem sequer é possível afirmar que a
reacção alérgica da doente foi provocada pelo produto abrasivo utilizado.
7. Com efeito, a crise alérgica, iniciada cerca de 24 horas de poi s da
aplicação, ter-se-á agra vado com a
colocação, pela mãe, no couro cabeludo da doente de Lactacid.
8. Acresce nta o Dr. M. B. qu e "é
necessário ter prese nte que, segundo
a mãe informou , as crises alérgicas
s ão d ese n cad ea da s por produto s
alimentares ou medi camentos e não
por outro produto, nomeadamente o
usado para os TEC's".
9. Ouvido o Colégio da Especialidade de Dermatologia, este concluiu ,
no seu parecer de 28.09.94, " não ser
po ss ível es tabel ece r um a relaç ão
causa/efeito" .
I O. Pela nossa parte pensamos que
mesmo que se admiti sse ter exis tido
reacção alérgica ao produto utilizado
no TEC, ela seria improvável dada a
exp eri ência ex is tente com o citado
produto.
II. Atendendo ao expos to , propomos ao Con selho Disciplin ar Regional do Sul o arquivamento elo presente processo por não ha ver indícios
da prática d e qu alqu er infrac çã o
deontológica.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor Jo sé Ma nu e l Braz
Nogueira

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Re!P.onal
do Sul em que o pre!iiente
processo seja arquhado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996

I. Neste processo o Senhor Fernando António A morim qu e ixa-s e elo
médico Dr. D. M., acusando-o de
negli gê ncia e/ou in competência.
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2. O parti cipante alega que o Dr. D.
M. protelou uma cirurgia el e descolamento da retina até a um ponto que
esta se tornou imposs ível, daí tendo
resultado invalid ez e sofrimento para
O queiXOSO.
3. Para uma correc ta co mpreensão
ela s itu ação, vejamos os facto s tal
como eles vêm descritos no parecer
do Co l ég io ela Espec ia lidad e el e
Oftalmologia de 19.07.95
4 . No início de Setembro de 1991,
foi diagnosticado ao qu eixoso senhor
Fernando Antón io Amorim , um triplo
quadro clín ico, composto por uveíte,
catarata e descolamento ela retina elo
olho direito (11. 12).
5. Para o seu tratamento terá sido escalona da uma terapêuti ca em três
fases:
a) controle médi co da infl amação
ocular;
b) remoção cirúrgica da catarata após
a acalmi a ela situação precedente;
c) cirurgia elo descolamento da re tina, após se conseguir uma boa visuali zação ela mes ma, ou seja após a
extracção da catarata (fl. 13).
6. O doente foi operado à catarata
em 17.10.91 , não tendo havido compli cações peroperatórias (fl. 13).
Todavia , durante o intern ame nto e
seg undo as nota s elo p essoa l el e
e nfe rm agem el e 2 1 e 30 .10.9 1, o
doe nte mos trou- se " pou co colaborante na manutenção do repouso" (11.
36 e 37).
Além di sso, não cumpriu as indi cações médi cas de posicionamento no
le ito, tendo em 4.11.91 sido encontrado em decúbito ve ntral (fl. 29)
7. E m 6.11.91 fo i-lhe diagnosticada
uma hemorragia para o vitreo, qu e
poderá ter sido provocada ou fac ili tada pelas anomali as desc ritas no
número anterior, qu e levou à impossibilidade de visualização do fundo de
olh o (fl. 13) e por consequ ência da
cirurgia do descolamento da retina.
8. Em face des ta situação no va, os
médi cos ass is te ntes terão dec idido
ag ua rdar algumas se ma nas pe la
reabsorção espontânea de hemovitreo,
e reavali ar o be nefi cio da cirurgia,
dado o mau prognóstico da situação.
9. No in íc io de 1992 verificou-se
que só parte do sa ngue tinh a s ido
rea bsorvido, tendo-se orga nizado na
metade inferior da retina e a situação
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complicado com proliferação vitreoretiniana (fl. 14)
10. Os médicos terão então concluído, que poderia ser tentada a cirurgia
de vitrec tomia, mas que em todo o
cas o não estava m h ab ilitad os a
fazê-la, uma vez que o Hospital onde
os fac tos se desenvolveram não dispunha das condições técnicas necessárias para o efeito (fl. 10,11 e 14).
II. Este facto foi explicado ao queixoso, que foi aconselhado a recorrer
a outro Centro (11. 5, 6 e 11).
I2 . Perante o exposto, subscrevemos
inteiramente o parecer do Colégio da
Especialidade de Oftalmologia onde
se afirma que " nomeadamente quanto à correcção e oportunidade da sua
ac tuação, não se pode concluir que
tenha havido negli gência por
do arguido Dr. D. M." .
I3 . Assim sendo, propomos ao · Conselho Disciplinar Regional do Sul o
arquivamento do presente processo.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Dr. Franc isc o Manu e l Can e lha s
Freire de Andrade

ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Dil'ciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996

I. Nes te processo a Senhora D. Ferna nda Maria d e Castro Go nça l ves
qu eixa-se da médi ca Dra. M. L. T.
R., a qu em acusa de negli gência e
responsabiliza pela morte de sua mãe
ocorrida no Se rviço 6- Ci rurgia
Plás ti ca do Hos pital de S. José em

12. 12.93.
2. A mãe da participante Senhora D.
Benta Gonçalves, foi s ubmetid a em
9.12.93 a dermolipectomia bilateral da
face interna das coxas, com lipo-aspiração d e dua s ·massas adiposas,
localizadas na face interna dos joelhos.
3. Segundo a participante, no dia
10.12.93 a pa c ien te es tava be m,
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apesar de se queixar de que as ligaduras dos membros inferiores estavam muito apertadas e de dores na
coluna por es tar acamada e na
mesma posição há várias horas.
4. No dia 11.12.93, ainda segundo a
participante, a doente continuava
com exce l e nt e aspecto, e mbora
persistissem as dores na coluna e nas
pernas devido à pressão das ligaduras, queixando-se também de sentir
muito frio nos pés.
5. No dia 12.12.93 a doe nte continuava aparentemente bem, segundo
informação prestada à partic ipante
por uma senhora internada no mesmo
Serv i ç o (D. Deo linda), até qu e a
enferme ira sub-chefe do Serviço,
resolveu l evantar a paciente, qu e
segundo a versão da parti c ipante,
caíu depois de dar dois passos, tendo
falecido poucos minutos depois.
6. Na certidão de óbito a causa da
morte foi diagnosticada como sendo
embolia pulmonar, referindo-se no
relatório do exa me n ecró p s i co:
" Flebotrombose do membro inferior
direito. Embolias pulmonares múltiplas bilaterais, d e 2" e 3• ordem,
mais acentuadas à esquerda". ·
7. Fundamenta a participante a
acusação de negligência que dirige à
Dra. M. L. R., dizendo que sua mãe
não só foi abandonada pela médica
que a operou, como tamb é m foi
privada de cuidados pós-operatórios,
não tendo sido observada por qualquer mé di co nos dias lO e ll de
Dezembro de 1993.
8. Responde a arguida que nos hospitais estatais ou públicos, como é o
caso do Hospital de S. José, o seguimento pós-ope ratório não compe te
n ecessáriame nte a qu e m operou,
podendo ser levado a cabo por qualquer equipa que esteja de serviço.
9. Diz a Dra . M. L. R. que não visitou a doe nte nos dias 10, ll e 12,
porque no primeiro desses dias estava a tra balhar no Hospital Militar
Principal na Estrela e nos dois outros
estava de folga visto ser fim de semana e ela não ter qualquer obrigação
de se deslocar ao Hospital de S. José.
10. Alega ainda a arguida que teve o
cuidado de se informar telefonicamente acerca do estado clínico da doente e
que no dia 10.12.93 esta foi visitada
por outros médicos pertencentes à

ica · d~sc
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.
mesma equipa que a operou, os gurus
se inteirru-am do seu estado clínico.
11. Acrescenta a Dra .. M. L. R. que
nos fins de semana e fora das horas
de serviço, fazem parte das equipas
de urgência do Hospital de S. José
quer mé di cos especiali s ta s em
cirurgia plástica, quer e m reanimação, não sendo pois a presença dela
imprescindível, nem tendo tido a sua
ausência qualquer influência na
morte da doente.
12. Afirma també m a arguida que,
dada a natureza da inte rve nção , o
levantamento precoce poderia provocar a deiscência imediata das suturas, não podendo, pois, a doente ter
tido um trata me nto pós-operatório
diverso no que se refere ao acamamen to e à co mpressão d as coxas
pelas ligaduras.
13. Finalmente alega a Dra. M. L.
R. que não existe qualquer causalidade necessária e/ou adequada entre
uma intervenção cirúrgica e a ocorrência de uma embolia pulmonar.
14. Solicitado parecer ao Colégio da
Especialidade de Cirurgia Plástica e
Reconstmtiva este confirmou integralmente as ideias expressas pela arguida
nos pontos 13 e 14 deste parecer.
(vide folhas 73 dos presentes autos).
15. Também o Director Clínico do
Ho sp ital de S. Jo sé, Dr. S. F.,
confirmou as alegações da Dra. M. L.
R. , de que a do e nte teria se mpre
recebido acompanhamento mé dico
especializado, feito por um Colega da
me s ma equ ipa, co nforme se pode
verificar no diário clínico. (vide
folhas 7l dos presentes autos).
16. Esclarece ainda o Dr. S. F. que
no dia 10.12.93 teve também lugar a
visita habitual das sextas-feiras feita
pela chefe da tira Dra. E. M. acompanhada por todos os seus colaboradores, que observaram a doente em
conjunto . (vide folhas 7l dos autos)
17. Finalmente é de referir que o
diário de enfer mage m (folhas 45
verso e 46) confirma a afirmação da
a rguida de que se teri a mantido
informada acerca da doente através
de contactos telefónicos.
18. Tendo em conta tudo o que acaba
de ser di to, propomos ao Conselho
Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente processo por não
ter ficado demonstrada a prática de
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qualquer infracção técnico-deontológica por parte da Dra. M. L. R ..

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida

Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996

l. Neste processo a Senhora Aid a
Ferreira de Almeida pretende que
lh e seja dada uma expli cação por
escrito !?ara o facto de ter tido uma
hemorragia vaginall6 dias depois de
ter sido submetida a uma histerectomia abdominal total com conservação dos anexos.
2. A participante garante que não
fez qualquer esforço físico e diz ter
ficado chocada pelo facto de a
médica que a operou Dra. A. P. P. ter in s inu ado que ela tinh a tido
relações sexuais, não respeitando o
período d e abs tin ê n cia ordenado
pelos médicos.
3. Tendo sido solicitados esclarecimentos à Dra. A. P. P. , es ta enviou
ao Presidente da Ordem dos Médicos
uma longa carta onde faz o historial
da doença da queixosa e dos tratamentos ministrados.
4. No que respeita ao pe dido de
esclarecimento da participante, diz a
Dra. A. P. P. que se lhe afigura que a
causa da hemorragia vaginal, consequência do facto da metade direita
da cúp ul a vaginal s e apre sentar
aberta, com bordas sangrentas e sem
fio de s utura visível, terá res ultado
de um traumatismo da vagina.
5. Tal traumatismo poderá ter tido
como causas, quer um esforço físico
intenso (nomeadamente um esforço
no acto de defecação) quer relações
sexua1s.
6 . A esse propósito, informa a Dra .
A. P. P. que quando visitou a qu eixo-

é tica

sa na manhã do dia 10.08.95 a paciente negou ter tido relações sexuais,
mas referiu ter tido um&defecação de
fezes duras, algum tempo antes.
7. Consideramos a explicação dada
pela Dra. A. P. P. para a hemorragia
plausível e entendemos . que não poderá ser considerado ofensivo o facto
de a médica ter começado por suspeitar que a causa da hemorragia se
teria devido à prática extemporânea
de relações sexuais .
8. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento do presente processo por não haver indí~ios da práti ca de qualquer infracção deontológica.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor Jo sé Manuel Braz
Nogueira
ACÓRDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
p elo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 6 de Fevereiro
de 1996

l. Neste processo a Senhora D. Anabel a Gonçalves Jorge da Si l veira
Barbeiro Nunes queixa-se dos médicos que assistiram o seu filho falecido no dia 27.06.92 no Hospital Distrital de Beja com apenas 16 anos çle
idade .
2. Na sua parti cipação a que ixosa
coloca várias interrogações, desejando nom ea dam e nt e saber porqu e
razão:
a) Não houve da parte dos médi cos
de serviço maior empen hamento na
tentativa de fazer o diagnóstico certo
ou mais próximo da realidade;
b) Não a deixaram fa lar impedindo
qu e, sa bendo como o se u filho se
sentia, pud esse ter forn ecido pi stas
para alertar os médicos.
3. No processo d e aver iguações
or denado pel a Adm ini s tra ção do

.
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Hospital Distrital de Beja o médico
inquiridor Dr. A. F . S . E. L. concluiu, no seu bem elaborado parecer
o seguinte:
a) O doente faleceu de Sépsis Meningocócica - situação hiperaguda que
se instala em menos de vinte e quatro horas, cuja evolução é rápidamente fatal e que na fase inicial é
uma situ ação pou co clara que não
permite um diagnóstico de certeza
apesar de uma avaliação clínica correcta e cujo grau de severidade é de
oitenta e oito por cento de mortalidade dados os sinais de mau prognóstico que o doente apresentou.
b) A actuação das equipas médicas
c hefiadas por doi s lnt erni s ta s do
nosso Hospital, Drs. B. L. -Chefe de
Serv iço e Dire ctor do Serviço de
Medicina II e J. R. - Assistente Hospitalar Graduado e Dir ec tor do
Serviço de Medicina I, em nada se
afas tou dê um comportamen to normal.
c) Não era possível quando do primeiro atendimento fazer um diagnóstico apesar de uma avaliação COITecta, poi s a doença e ncontrava-se
numa fase inicial, pouco clara e era
então imprevi s ív el a ev olução do
processo patológico para a morte.
d) É admissível quando do segundo
internamento que tivesse sido afirmado à amargurada mãe que o doente era portador de Febre da Carraça,
pois que es ta doe nça como Ricktesiose entra no diagnóstico diferencial
de Sepsis Meningocócica (Eli Gold e
Nancy Jo yce . Meningococcal Infections)
e) Que o impedimento da entrada no
Serviço de Urgênci a da Se nhora D.
Anabela Gonçalves Jorge da Silveira
Barbeiro Nunes para forn ecer pistas
para alertar os médicos, em relação
ao que se passava com o filho, resultou da execução de normas habituais
do Serviço de urgênc ia quanto ao
acompanhamento dos doentes (ponto
núm e ro se is do R eg ul a me nto do
Serviço de Urgênc ia) e não de uma
medida arbitrária tom ada p e lo s
médicos -que estava m de serviço, os
quais apenas condi cionaram a sua
presença.
4. Com base nessas conclu sões, o
inquiridor apresentou a proposta de
arqui vamento deste processo que foi
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aceite pelo Conselho de Administração do Hospital.
5. Por sua vez o Conselho Nacional
do Exercício Técnico da Medicina,
no seu parecer de 4 .01.95, concluiu
o seguinte: "E m resposta à queixa
formulada pela D. Anabela Gonçalves Jorge da Silveira Barbeiro Nunes
e d e poi s d e anali sa do s todo s os
documentos que constam do processo, designadamente a auditoria aos
médicos ac usados, somos de parecer
que não há qualquer indício de falta
ou negligência médica no que respeita à form ulação precoce de um diagnós tico que permitisse urna terapêutica eficiente.
Infeli zmente co ntinuam a exis tir
situações des te tipo mesmo fora do
campo de infecciologia, que a mais
comp e tente e melhor ape trec hada
medicina não consegue resolver" .
6. Tendo em conta os factos constantes dos autos e os pareceres sobre
eles emitidos, propomos ao Conselho
Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do prese nte processo por
não have r indíc ios da práti ca d e
quai squer infracções téc nico-deontológicas.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Dr. Fran c i sc o Manuel Canelhas
Freire de Andade
ACORDAO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
pat·ecer.

Lisboa, 6 de Fevereiro
de 1996

l. Nes te pro cesso a Se nhora D.
Maria Rosa Neves Pinheiro qu eixa-se do médi co Dr. F. M., acusando-o
de haver sido negli ge nte no a te ndimento prestado ao seu irmão, o que
terá contribuído para a morte deste.
2. No dia 3.06.95 cerca das 9 h o
irmão da parti cipante foi atendido no
CATUS pelo Dr. F. M..

é

3. Segundo consta da fi cha clínica, o
utente mantinh a dor re troes ternal ,
com agravame nto nocturno, há cerca
de 15 dias.
4. A hipótese de di agnóstico formulada pelo Dr. F. M. foi a de "Esofagite de Refluxo" , tendo sido prescrita
me dicação de aco rdo c om es ta
hipótese de diagnós tico.
5. Cerca de uma hora e meia após a
cons ulta o do ente deu e ntra da no
Serviço de Urgê ncia do Hospital de
S. Franc isco Xav ier e m para ge m
cardio-res piratória em motorização
electrocardiográfi ca revelando linha
isoeléctrica.
6. O óbito foi verifi cado na Sala de
Reanimação pelo Chefe de Equipa
de Medicina.
A 7. Considera a parti cipan te "ser es~ranho e irres pon sável da parte de
um clínico que, perante os sintomas
do paciente, não tenha tido a lucidez
ele mandar fazer exames ele urgência
ao sistema cardiovascular" .
8. Peran te estes fa ctos e os demai s
elementos do processo, oferece- nos
di zer o seguinte:
a) O quadro clínico, ele acordo com o
regis tado na fi cha clínica e esclarecimentos elo participado não era típico
el e doença co ron á ri a . Portanto , é
aceitável a hipótese cliagnós ti ca do
médico q ue observo u o doe nte no
CAT US baseado nos s intom as d e
ardo r retroesternal com cerca ele 15
dias ele duração, mantido, com exacerbação nocturna sem irradiação e
aco mp a nh a do d e qu eixas cli s p é pe.I cas.
b) Não se p ode excl uir , el e modo
nenhum , que a morte súbita ocorrida
ce rca d e 1 hora e me ia após es ta
observação tenha sido consequ ência
el e e nfa rt e ag udo do mio cá rdio.
Co ntudo , o do ente de u e ntrad a no
Serviço de Urgência do Hospital ele
S. Fra ncisco Xavier em paragem cardio-respiratória, tendo o ECG revelado "linha isoeléctrica", el e que não
recuperou. Também não foi efectuada autóp sia pelo qu e não se pod e
provar qu e a causa da morte tenha
s ido e nfart e elo mio cá rdio e qu e
pudesse ter havido relação entre as
qu e ixas a nteriormente referidas e a
causa da morte.
9 . Atendendo ao ex posto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
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Sul o arquivamento elo presente processo por não ter fi cado demonstrada
a pr át ic a d e qu a lqu e r in fracção
técnico-cleontologica.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Dr. José Manuel Braz Nogueira
ACORDÃO
Acordam os Membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
p r ocesso seja arqtúvado nos
tel'lnos e pelas •·azões exposta
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 19 de Fevereiro
de 1996

es te proc ess o a mé di ca
Maria Améli a Vasco ncelo s, Assistente Hospitalar ele Cirurgia Geral elo
Hospital Distrital de Abrantes queixa-se elo médi co Dr. M. F. C. B. , Director do Serviço ele Ortopedia elo
mesmo hospital.
2. Di z a participant e qu e no dia
9.06.94 es tava a pres tar serviço na
Urgê ncia do Ho s pital Di s trital de
Abrantes e que, por estar assoberbada com casos cirúrgicos mais compli cados, pedi u por volta elas 15 h ao
Dr. C. B. , també m el e se rvi ço na
Urgê ncia , qu e a utori zasse a ajuda
antecipada do Interno de Ortopedia
qu e es tava escalado em preve nção
como ajud an te a partir d as 16 h,
te nd o o Dr. C. B. nega d o tal a utorização se m indi car um a ju s ti ficação válida.
3. Perante tal recusa, a participante
pediu a um Interno el e Ortopedi a,
que estava escalado nesse di a e presente fi sicamente, que a ajudasse na
realização el e pequ e nas c irurgias,
ma s ele te r-lh e-á res pondido qu e
es tava proíbiclo pelo Dr. C. B.de o
fazer.
4 . A parti cipante terá então, cerca
elas 15 h 20 min. , contactado novame nt e o Dr. C. B. in s is tind o n a
convo cação a ntec ipada elo Intern o
aj ud a nte , te nd o ma is um a vez tal
pedido sido recusado pelo Dr. C. B. ,
o qual lhe teri a dito que o referido
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Intern o já es ta va convo cado para
ajudar numa cesariana às 16 h.
5. Em consequência dessas sucessiv as rec usas , a qu eixosa ter-se-á
visto na contingência ele efectuar ela
própria todas as pequenas cirurgias,
estando durante esse tempo o Interno
de Ortopedia desoc upado e vi sivelmente constrangido, segundo a participante.
6. Afirma a participante que, apesar
ele os Internos fazerem apenas urgências nas suas especialidades, não lhe
parece que houvesse inconveni ente
qu e, a título excepcional, realizassem umas pequenas cirurgias.
7. Lam e nta poi s a part ic ip ante a
atitude adoptada pelo Dr. C. B., que
ela co nsidera ser extremamente incorrecta e reveladora ele uma lamentável falta ele ética.
8. É el e adm itir que a parti cipante
possa ter alguma razão ao queixa r-se
ela falta ele colaboração qu e lh e foi
prestada pelo Dr. C. B. , mas o facto
é q u e , es ta ndo em ca u sa o aca tam e nto d e d e te rminada s norma s
h os pi talares rela ti vas ao escaloname nto dos médi cos no Serviço el e
Urgê nc ia e també m o exercício elo
seu poder hi erárquico por parte elo
Director elo Serviço ele Ortopedia, se
nos afigura que é no âmbito hospitalar que a questão de ve ser resolvida, ou sej a, é um proble ma qu e
deveria ser solucionado pelo Director Clíni co do H os pital ou pelo seu
Conselho de Ad mini stração .
9. Pela parte que nos toca, não vislumbramos indícios claros ela prática
de qualquer infracção deontológica,
razão pela qu al propomos ao Conselho Di sciplinar Regional do Sul o
arquivamento do presente processo.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 1996
O RELATOR
Prof. Manuel Braz Nogueira
ACÓRDÃO
Acordam os llemhros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado no
termos e pelas razõ es expo tas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 19 de Fevereiro
de 1996

