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Criatividade, 
Poder e Autoridade 

Carlos Santana Maia 

A 
medicina portuguesa 
brilha no mundo atra
vés de "O Erro_ de 
Descartes", o livro de 
António Damásio que 

acaba de aparecer nos escaparates a 
nível mundial. Trata-se de um livro 
de ideias, intelectualmente fascinan
te sobre Emoção, Razão e Cérebro 
Humano, propondo o seu autor que 
"A razão talvez· não seja tão pura 
como a maioria de nós pensa, ou 
gostaria que fosse", mas que "as 
emoções e os sentimentos talvez não 
sejam tão intrusos no bastião da 
razão". 

Tamhém com destaque decorreu 
na Secção Regional do Centro uma 
Sessão Solene de Juramento de 
obediência aos códigos que sempre 
nortearam o exercício profissional 
dos médicos. 

"É orgulho o que deve invadir 
cada novo membro que entra nesta 
classe, que embora desperte polé
micas, invejas e contestações, vai 
sabendo encontrar o caminho que 
deve trilhar na sociedade moderna, 
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erguendo valores humanos que 
outros esquecem com frequência." 

"A Ordem dos Médicos estará 
atenta ao trajecto de todos, velará 
pelo respeito da ética e da deonto
logia, na sal vaguarcla cio prestígio 
que outros nos legaram." 

Menos brilho têm as notícias vin
das a público recentemente sobre "a 
corrupção" dos médicos pela indús
tria farmacêutica. 

Não pode a Ordem dos Médicos 
aceitar que levianamente (e com que 
intenções?) se lancem sobre uma 
classe suspeitas deste teor. Se, de 
facto, há alguns profissionais que 
eventualmente se deixam corromper, 
também os há noutras profissões e 
classes. 

Em relação aos prevaricadores 
tem a Ordem dos Médicos uma posi
ção de firmeza que é a sua repro
vai,,ão e condenação e fá-lo-á sempre 
que tiver provas desses factos. 

Prova disso é a carta por nós 
enviada ao Senhor Procurador Geral 
da República e que publicamos na 
íntegra nesta revista. 
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Realizou-se na Sede da Secção Regional do Centro 
da Ordem Médicos, no passado dia 29 de Abril de 1995, 

a cerimónia do Juramento de Hipocrates dos novos médicos 
que este ano fizeram a sua inscrição na Ordem dos Médicos. 

A 
Sala Miguel Torga estava 
cheia com os Colegas e 
familiares e a presidir a 
sessão estavam na mesa o 

Senhor Bastonário, Dr. Santana 
Maia, o Vice-Presidente da Secção 
Regional do Centro Dr. Reis Mar
ques, o Presidente do Conselho 
Pedagógico da Faculdade de Medi
cina de Coimbra, Prof. Doutor João 
Relvas em representação da mesma 
Faculdade e o Dr. Eduardo 
Marques membro do Conselho 
Regional do Centro. 

Ao abrir a sessão falou em 
nome dos novos médicos o Dr. 
Carlos Cabrita que se congra
tulou com a presença dos 
membros da mesa e explanou o 
significado histórico do refe
rido juramento. 

pragmáticos, discurando-se quantas 
vezes as consequências dos actos e 
atitudes no sentir e viver das gentes. 
Não raro, ouvimos falar da vida e das 
populações através dos números 
estatísticos, dos dados económicos, 
da explanação das condições e esti
los de vida de uma maioria, esque
cendo-se frequentemente que para 
além desta normalização aritmética, 
há pessoas que sofrem, que não têm 

homens portadores de emoções, 
expectativas, de dor, mas também de 
direitos em que a saúde entra 
fatalmente. E para muitos é o médico 
a única tábua, a única mão solidária,. 
o único a dar-lhe mais uma opor
tunidade. E como é difícil tantas
vezes para muita gente conseguir
sobreviver neste mundo tão acele
rado, tão competitivo, tão desuma
nizado, frequentemente gerador de 

doenças e mal estar. 
Daí decorre uma imperiosa 

relação compreensiva da 
pessoa e do contexto do seu 
adoecer, valorizando factores 
que passam muitas vezes além 
cio biológico, ouvindo de uma 
forma empática, com a noção 
que o médico deve funcionar 
também como o amigo, o 
confidente, o outro que é capaz Em seguida falou o Dr. Reis 

Marques que disse: 
"Fui incumbido para dizer 

algumas palavras introdutórias 
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de o conhecer, para além da 
sua simplicidade aparente. A 
relação médico-doente é o mo- • 
mento nobre da nossa profis-ao Juramento que ireis fazer e 

que na minha perspectiva 
marca formalmente o início de 
uma vida profissional. Digo 
formalmente, porque entendo 
que tão importante como a 
utilização de conhecimentos 
científicos que vos foram 
ministrados na Faculdade, é o vosso 
comportamento, a vossa atitude, o 
vosso relacionamento com os 
doentes, expressão do vosso enten
dimento da pessoa que vos procura 
na busca de· ajuda. A era que vive
mos é marcada por valores essen
cialmente tecnocráticos, subordina
dos aos chamados critérios científi
cos, à prossecução de objectivos 

acesso ao conforto e necessidades 
essenciais, esmagadas e excluídas 
provavelmente em consequência da 
relutância em olharmos para as 
variancias em que flutuam estes 
dados. Falo disto a propósito do 
atendimento, da atitude que a classe 
médica deve ter em relação a todos 
os doentes, percebendo que atrás 
das queixas e cios sintomas, existem 
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são, a relação íntima que nos 
favorece o conhecimento do 
outro, o momento em que é 
possível colher dados e 
valorizá-los no contexto da vida 
daquele homem e do seu tra
jecto biográfico, para finalmen-

te ser possível um diagnóstico e uma 
terapêutica. E todos, desde o culto, o 
polido, o mais rico, até às humildes 
criaturas de aparência tosca e 
grosseira, mostram fraquezas, 
quando o mal lhe apoquenta a vicia e 
a dor invade o corpo. Também para 
todos, o médico representa a 
referência onde se bate nessas 
alturas, porque é o ser disponível 
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que a todos atende por imperativo 
moral e deontológico, munido do 
saber e da aite capaz de minorar as 
maleitas, doar o amor e a compaixão 
humanizantes e devotadamente lutar 
pela vida do semelhante. 

É orgulho o que deve invadir cada 
novo membro que entra nesta classe, 
que embora desperte polémicas, 
invejas e contestações, vai sabendo 
encontrar o caminho que deve trilhar 
na sociedade moderna, erguendo 
valores humanos que outros esque
cem com frequência. 

Colegas, ao fazerem nesta sessão 
solene juramento de obediência aos 
códigos que sempre nortearam o 
exercício profissional dos médicos, 
contraem a grande responsabilidade 
de actuarem e viverem profissonal
mente de uma forma digna, de 
acordo com valores humanistas, 
mantendo critérios de solidariedade 
para com os Colegas. 

A Ordem dos Médicos estará 
atenta ao trajecto de todos, velará 
pelo respeito da ética e da deonto
logia, na salvaguarda do prestígio 
que outros nos legaram. 

Como mais velho digo-vos que é 
gratificante o sentirmo-nos como 
médicos, perceber que somos úteis 
ao nosso semelhante. Finalmente 
desejo-vos que saibam tirar da vida 
profissional a noção que vale a pena 
pertencer a esta classe e do vosso 
exercício, as gratificações que justi-

fiquem o sentimento de que valeu a 
pena ter investid� tanto como o 
exigido na formação médica. 

Sejam bem vindos a esta casa que 
é de todos e como dirigente da 
Ordem dos Médicos, disponibilizar a 
nossa estrutura organizativa para 
ajudar a resolver os problemas com 
que eventualmente deparem. 

A todos desejo uma vida cheia de 
êxitos e felicidades para todos." 

A finalizar a sessão falou o Dr. 
Santana Maia que elucidou os novos 
médicos sobre a organização da 
Ordem dos Médicos e as suas fun
ções. Detalhadamente fez uma 
retrospectiva sobre as ideias força da 
actual direcção, que foram pratica
mente implementadas na sua 
totalidade. De seguida passou em 
revista o relacionamento da Ordem 
dos Médicos com instituições nacio
nais e estrangeiras nomeadamente o 
Comité Permanente dos Médicos 
Europeus, UEMS, UEMO, FEMS, 
OMS, AMM, AEMH, CIO e o PWG, 
como organismo europeu dos médi
cos internos. 

Foi referida a democratização de 
várias estruturas internas da Ordem, 
com eleições das direcções dos 
Colégios de especialidade e do 
Conselho Nacional do Médico 
Interno. 

O Dr. Santana Maia lembrou aos 
presentes a importância das funções 
dos Colégios de Especialidade na 
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preparação dos currículos m1111mos 
das várias especialidades, na idonei
dade dos serviços na prova final de 
avaliação dos internatos médicos. 
Realçou a publicação do Estatuto 
Disciplinar, consagrando a função 
disciplinar da Ordem dos Médicos 
no exercício dos médicos enquanto 
profissionais. 

Finalizou a sua intervenção cha
mando a atenção para a necessidade 
de todos os Colegas tomarem parte 
da vida da Ordem dos Médicos e 
realçou as dificuldades dos jovens 
quanto a perspectivas de saída 
profissional. Segundo o Bastonário é 
importante que os interessados se 
façam ouvir e lembrou que existe o 
Conselho Nacional do Médico Inter
no como órgão que importa dina
mizar e que tem um papel fun
damental no alertar do Conselho 

acional Exe-cutivo para os proble
mas com que se debatem os mais 
novos. Alertou para a necessidade 
dos médicos se debruçarem sobre 
áreas não clássicas da actividade 
médica, tais como a medicina legal, 
a epidemiologia, a genética, a 
gestão, a investigar;ãu nas discipli
nas básicas, numa pt>rspectiva de 
abertura de novas formas de 
exercício e novas alternativas profis
s10nais. 

A sessão acabou com todos de pé 
e com a leitura em conjunto do 
Juramento de Hipocrates. 
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VIII Congresso Nacional de Medicina 
Simpósio sobre Carreiras Médicas 

Carreiras Médicas e o 
Exercício dé\1J;UniQL(#ral 

1 José �uilherme Jordão 

o presente texto elaborado a
pedido da Ordem dos Médicos

tem como única finalidade 
servir como eventual referência 

para a discússão sobre as 
carreiras, no âmbito do 

Simpósio integrado no VIII 
Congresso Nacional de 

Medicina, pretendendo ser 
apenas um modesto contributo 

para um debate que assume 
particular importância na vida 
dos médicos. Assim, os factos 
apontados, os comentários 

expressos e as questões 
levantadas, são o resultado de 
reflexões feitai pelo autor, da 

sua exclusiva responsabilidade, 
não traduzindo, portanto, o 
sentir de qualquer grupo de 

trabalho ou de qualquer 
posição institucional. 

1. Cronologia das políticas

sobre carreiras :lnédicas 

1961 - O Relatório das Carreiras
Médicas, elaborado no âmbito da 
Ordem dos Médicos, constitui um 
documento de referência fundamen
tal que apontava para a criação de 
carreiras hierárqulcas, com garantias 
de condições de acesso e de tra
balho, de estabilidade económica e 
de previdência social, visando um 
nível elevado do exercício médico e 
da dignificação profissional. Neste 
relatório, a propósito da Clínica 
Geral, dizia-se "não �e encontra 
outro modo de aproveitai· as virtuali
dades deste modo tradicional de 
exercer a medicina, compatível com 

as ex1gencias modernas, do que 
vertê-lo numa carreira", fazendo-se 
referênc'ia às recomendações da 
Comissão Cohen, quando da criação 
de uma especialidade de Clínica 
Geral no Reino Unido. 

1968 - Tendo como referência a
Saúde Pública, em geral, a profissão 
médica veio encontrar no ramo das 
Especialidades a sua organização 
mais motivadora, concretizando-se a 
primeira estruturação de carreira no 
Decreto-Lei nº 48.357. 

1971 - As orientações apresenta
das pela Ordem dos Médicos foram 
respeitadas no Decreto-lei nº 414/71 
que aceitou o princípio da organi
zação de carreiras profissionais por 
"corresponder ao método que se 
afigura mais apto para proporcionar, 
simultaneamente, estímulo e com
pensação dos esforços exigidos aos 
funcionários, a desejável justiça nos 
respectivos acessos e o criterioso 
rigor no recrutamento". No seu 
preâmbulo podia ler-se " frente ao 
desenvolvimento da ciência e ao pro
gresso das técnicas, as actividades a 
promover no campo da saúde e da 
assistência social não se compade
cem já com improvisações nerh, por 
iss� mesmo, com o preenchimento 
incondicional dos cargos. Recla
mam-se habililações apropriadas à 
diferenciação de tarefas e uma 
actualização permanente, aliás 
segundo ritmos cada vez ;nais acele
rados". Contudo, neste enquadra-
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menta organizativo, 
onde se valorizava 
particularmente o 
papel dos médicos de 
saúde pública, a acti
vidade de clínica ge
ral, eventualmente 
por ser a eles também 
atribuível, não foi 
considerada como. 

ramo da carreira médica. 
1978 - Num relatório sobre o

currículo do médico generalista, um 
Grupo de Trabalho da Secção Regio
nal do Sul da Ordem dos Médicos 
expressava o seguinte: " Como con
sequência da crescente super-espe
cialização a que se tem assistido na 
prática da medicina nas últimas 
décadas, vem-se sentindo, por toda a 
parte, a necessidade da revivificação 
do Clínico Geral tradicional". O 
mesmo grupo de trabalho citava com 
especial destaque o perfil profis
sional do clínico geral definido em 
1974 pelo Grupo de Leeuwenhorst. 

1979 - O Ministério dos Assun
tos Sociais publicou o documento "A 
Carreira Médica nos Serviços Públi-
cos de Saúde: l. O médico de clínica • 
geral; 2. O médico de saúde publica, 
no qual se baseou o Decreto-lei nº 

519-Nl/79 que criou a Clínica Geral
como ramo da carreira médica, 
definindo o seu perfil profissional e 
atribuições, bem como a sua estru
turação em categorias e o respectivo 
processo formativo. 

1980 - O diploma anterior é re
vogado pela Portaria nº 444-A/80 
que instituiu e regulamentou "uma 
nova modalidade do exercício da 
medicina - a carreira de generalista -
consagrada ao exercício das funções 
da clínica geral". No mesmo ano, de 
acordo com o defendido pela Ordem 
foi publicada a portaria sobre "os 
novos moldes, a duração e as carac-



f'-

terísticas dos internatos para as di
versas especialidades", onde se 
previa um internato ele três anos 
para a Clínica Geral. 

1982 - A chamada "Lei elas 
carreiras médicas" foi concretizada 
no Decreto-lei nº 310/82. ele se 
determinou que a "carreira médica é 
definida como uma sequência ele 
graus, que são patamares de conhe
cimento e de diferenciação técnico
científica de responsabilidade cres
cente, obtidos mediante períodos de 
formação, cursos e provas públicas 
de competência". O texto pream
bular da lei, apontava para o aspecto 
inovador "do exercício de cargo ou 
funções em lugares dos quadros dos 
serviços poder ser independente do 
grau obtido, sendo certo que este é 
pressuposto necessário para a ocu
pação de lugares cuja responsa
bilidade corresponde àquela que é 
por ele conferida". Salientava-se, 
ainda, que a "instituição das carrei
ras médicas visa a legitimação, a 
garantia e a organização do exercício 
da actividade médica nos serviços 
públicos de saúde" e que o regime 
legal decorrente é aplicado aos 
dependentes do então Ministério dos 
Assuntos Sociais. Assim, foram 
reconhecidas três carreiras médicas, 
a ele saúde pública, a de clínica 
geral e a carreira médica hospitalar, 
estruturadas em graus que conferiam 
a expectativa de ocupação de lugares 
e cargos nos estabelecimentos e 
serviços de saúde. Relativamente à 
carreira médica de clínica geral aos 
graus de clínico geral, assistente de 
clínica geral e de consultor de clíni
ca geral, correspondiam respectiva
mente cargos com a mesma de
signação. 

1990 - Foi publicado o Decreto
-lei n º 73/90 que reformulou o 
regime legal das carreiras médicas 
dos serviços e estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde. Sem 
modificar a filosofia da Lei das 
Carreiras, conferiu-lhe uma nova 
estruturação e desenvolvimento, com 
novas regras, mantendo um processo 
de promoção idêntico nas três carrei
ras e introduzindo "uma categoria 
intermédia" que, segundo aquela, 
"possibilitará progressão económica 
e promoç-ão profissional mais alarga-

elas e uma diferenciação técnico
profissional, tendo em atenção a 
experiência e qualificação adquiri
das". No que respeitava à carreira de 
clínica geral a nova lei considerava
-se, ela própria, como "já adaptada, 
mormente quanto às regras de 
ingresso e às exigências da CEE 
atinentes à preparação técnica 
específica dos médicos generalistas, 
ficando preparada para a cabal 
aplicação antecipada da Directiva nº 

86/457/CEE" e estabelecia, para 
além do grau e categoria de clínico 
geral a extinguir, os graus de genera
lista e de consultor e as categorias 
de assistente, assistente graduado e 
chefe de serviço, em paralelo com as 
outras carreiras. Naturalmente que a 
actual lei das carreiras, tal como a 
anterior, prevê a forma de obtenção 
dos graus e de provimento nas 
categorias. 

2. ÂmbitÓ da discussão

A breve referência anteriormente 
feita teve como finalidade salientar o 
seguinte: 

• Em Portugal, as reflexões e as
decisões sobre carreiras médicas 
tiveram início há mais de três deze
nas de anos e, no essencial, perma
necem os mesmos conteúdos de 
decisão política, embora, segura
mente, as questões que hoje se colo
cam neste âmbito, traduzam situa
ções substancialmente diferentes, 
sobretudo para muitos médicos que, 
então, nem sequer eram nascidos. 

• Os conteúdos das várias versões 
das carreiras médicas dizem apenas 
respeito aos profissionais prestado
res nos serviços públicos, nomeada
mente no Serviço acional de Saú
de, como a maior entidade empre
gadora médica até ao presente, 
deixando de fora todos os que 
actualmente já não exercem nesse 
âmbito ou que não têm qualquer 
garantia ele nele virem a exercer. 

• A matéria regulamentar assenta 
em pressupostos de filosofia técnico
-c i en t ífi ca cio exercício médico, 
embora, de forma mais evidente nos 
últimos diplomas, seja notória uma 
incidência marcada nos aspectos 
contratuais e na relação do agente 
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prestador com a entidade <"mprega
dora, remetendo quase exclusiva
mente para os processos formativos 
formais a diferenciaç-ão técnico-cien
tífica que, nos casos cios internatos, 
são fases pré-carreira. 

• Toda a estruturação assenta
num modelo hierarquizado vertical 
aplicável às três carreiras, sem ter 
em conta os pressupostos filosóficos 
e organizativos que as distinguem. 

• Os cargos e funções inerentes às 
categorias decorrem dessa lógica de 
verticalização, que facilita ambigui
dades e equívocos entre a diferen
ciação pelas competências e pelos 
desempenhos p rofissionais e a 
nomeação para o exercício ele fun
ções de administração ou de gestão 
nos serviços públicos ele saúde. 

3. Consequências das
caITeiras médicas 

As decisões políticas com inci
dência nas carreiras médicas prolllo
veram o apareci!llento de aspectos 
positivos e negativos. passíveis de 
serem relacionados co!ll dois perío
dos distintos. 

1 ° Pe1·íodo - Da publicação e da
aplicação de toda a legislaçcio sobre 

carreiras médicas alé à entrada em 

vig or ela lei que actual111e11fe as 
regula. 

Nesta fase assume especial rele
vância a challlada Lei das Carreiras 
Médicas (D.L. nº 310/82), dado que, 
ao incorporar no espírito e na letra 
os conteúdos essenciais dos diplo
mas anteriores e a doutrina expressa 
no Relatório de 1961, veio clara
mente identificar três vertentes ele 
exercício llléclico nos servi�·os públi
cos ele saúde. segundo os respec-t ivos 
perfis profissionais e as inerentes 
funções que, claramente, traduzialll 
níveis de diferenciaç-ão técnica e. em 
conforllliclacle. determinavam deve
res e direitos. 

Por outro lado. ao apresentar ullla 
estrutura baseada em dois níveis ele 
colllpetência relacionáveis c-om a 
especializaç-ão, pela forma�·ão espe
cifica (grau de assistente) e, com a 
cliferenciaç-ão pelo desempenho 
(grau ele consultor). antevia uma 



qualificação técnica e científica 
extrapolável para fora do âmbito dos 
serviços públicos e, portanto, permi
tindo a intervenção dos "pares" 
(Ordem dos Médicos) no processo 
formativo conducente ao grau (espe
cialidade) e, também, a desejável 
definição de critérios de valoração 
de desempenho que distinguisse 
quem, por mérito, devesse ser 
reconhecido como tendo obtido um 
nível de excelência na respectiva 
área de especialidade (consultor). 

Salvo melhor opinião, o citado 
diploma tinha criado as condições 
para uma necessária "arrumação" 
dos recursos humanos médicos na 
principal instituição empregadora, o 
SNS, sem dispensar o sentir das 
organizações profissionais e, de certo 
modo, oferecendo-se como uma 
referência válida de desenvolvi
mento técnico e profissional para o 
inevitável exercício no contexto de 
outros modelos de prestação, que 
não só diferem do SNS mas, também, 
o complementam e lhe devem
conferir qualidade.

Em última análise, durante esta 
fase, a Lei das Carreiras, apesar do 
âmbito restrito de aplicação, foi um 
instrumento que trouxe um valor 
acrescentado à profissão médica. 
Poder-se-á até dizer que criou todas 
as condições para que a decisão polí
tica futura, no que respeita às 
carreiras médicas, tivesse como 
objectivos, entre outros, os seguintes: 

• Aligeirar um modelo que, por
necessidade conjuntural, foi even
tualmente demasiado estruturado; 

• Separar, objectivamente, os
aspectos contratuais dos relaciona
dos com a diferenciação técnico
-científica, dando importância à 
intervenção cios profissionais neste 
último aspecto; 

• Atenuar a estrutura piramidal
das carreiras que promove o eventual 
aparecimento de "processos carrei
ristas" que minimizam os aspectos 
técnico-científicos, sublinham a 
"antiguidade", valorizam os aspectos 
meramente contratuais e pervertem a 
essência da formação como estratégia 
de desenvolvimento; 

• Incentivar o aparecimento de
outras formas organizadas de pres-

lação de cuidados de saúde, nas 
quais os médicos sintam valorizadas 
a competência e o desempenho; 

• Eliminar a "funcionalização" cio
médico. 

2° Período - Coincidente com a

vigência elo actual Regime Legal elas 
Carreiras Médicas 

Nesta fase, instala-se uma "crise" 
nas carreiras médicas que pode ser 
imputável ao reforço na hierarqui
zação dos graus e das categorias, à 
particular valorização dos aspectos 
contratuais dos médicos nos serviços 
públicos, à prevalência de lógicas de 
promoção em quadros de estrutura 
piramidal acentuada, à claudicação 
dos processos tradicionais de avalia
ção e de certificação de competên
cias relacionadas com a especiali
zação, à defesa de que a excelência 
para o desempenho resulta do alar
gamento do espectro de saberes, aos 
equívocos na interpretação cios per
fis necessários ao exercício das 
chefias e à fraca convicção na defesa 
de enquadramentos normativos que 
valorizem a competência profissional 
de todos os médicos, independente
mente cios cenários organizativos 
onde eles exercem ou venham a 
exercer. A situação de "crise" decor
re ainda, de todos estes factores se 
terem repercutido num grupo de 
médicos numericamente expressivo, 
dado que corresponde fundamental
mente aos licenciados nas décadas 
de setenta e oitenta. 

Tenhamos a lucidez de reconhe
cer que falaciosamente aceitámos, 
na impossibilidade de todos sermos 
"chefes", a situação de todos sermos 
"consultores", grau que actualmente 
funciona como passaporte para todos
terem uma categoria "graduada" que 
mais não significa do que, "com 
salário melhorado", aguardar a refor
ma do chefe, cujo lugar temos a 
"legítima" expectativa de vir a ocu
par, tornando-nos, assim, também 
"chefes"! 

4. Implicações na Carreira
médica ele Clínica Geral 

De todas as carreiras, a de Clíni
ca Geral foi, seguramente, a que, 
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numa primeira fase, mais beneficiou 
da aplicação das leis das carreiras 
médicas, embora posteriormente 
tenha sido altamente lesada em 
alguns aspectos cruciais para a sua 
implementação e desenvolvimento. 
Não sendo exaustivo nas listagens 
dos aspectos positivos e negativos 
relacionados com a Clínica Geral 
enquanto l:arreira médica, alguns 
deles, pela sua importância ou 
gravidade, devem ser apontados. 

São aspectos positivos clara
mente identificados como decorrên
cia directa ou indirecta da Lei das 
Carreiras: 

• O reconhecimento oficial do
exercício da Clínica Geral como 
carreira nos serviços públicos de 
saúde. 

• A responsabilização individual.
que advém da independência técni-
ca com que o clínico geral exerce 
junto dos assistidos. 

• A organização de cenários de
prática coerentes com o perfil profis
sional dos clínicos gerais. 

• A implementação dum internato
complementar pioneiro no seu pro
cesso, com uma estrutura teórica e 
prática determinada por objectivos 
de aprendizagem. 

• A possibilidade de progressão
na carreira, mediante um processo -
formativo em exercício, para milha
res de médicos colocados sem uma 
formação particularmente dirigida 
para a prfüica da Clínica Geral. 

• A aclopção dum estatuto profis
sional equivalente aos das outras 
carreiras. 

• A criação da especialidade e a
dinamização dum colégio próprio no· 
âmbito da Ordem dos Médicos. 

• A possibilidade de ascensão a
lugares de chefia dos serviços 
públicos. 

• O reconhecimento inter-pares
da importância da especialidade e 
da necessidade duma articulação 
eficaz. 

• O aparecimento duma interven
ção profissional médica organizada 
com repercussão internacional 
francamente marcada. 

• A consciência dum espírito de
corpo fundamental para a criação 
duma cultura própria da clínica 
geral. 

., 



• 

São aspectos negativos, tam
bém relacionáveis com as carreiras 
médicas: 

• A ideia de que a Clínica Geral é
tanlo mais dignificada quanto maior 
for a sua coincidência com a estrutu
ra das outras carreiras, não se res
peitando a sua identidade que, natu
ralmente, obriga à concepção dum 
modelo próprio. 

• A estrutura vertical da carreira
sem atender às particularidades da 
prática, considerando uma hierar
quia de competências que são incoe
rentes com a independência técnica 
e a responsabilidade individual 
atribuídas a cada médico, qualquer 
que seja o seu grau ou categoria. 
Aliás, se a correspondência entre o 
topo da carreira e os "melhores" 
fosse uma realidade, dada a forma
tação piramidal existente, estar-se-ia 
a oferecer a melhor qualidade em 
menor quantidade, o que, obvia
mente e contraditório com a filosofia 
da prestação de cuidados, o mais 
qualificada possível, a utentes ou 
grupos de utentes que livremente 
deveriam escolher o seu médico, na 
base da decisão de um "ratio" de um 
clínico geral para 1500 cidadãos. 

• As categorias verticalizadas
tendo como pressuposto a existência 
de patamares de diferenciação. De 
facto, tal parece ser desprovido de 
sentido, dado que, por um lado, o 
clínico geral é responsável e respon
sabilizável pela autonomia técnica e 
profissional com que exerce e, por 
outro, o perfil funcional de cada grau 
e categoria não é condição neces
sária e, por vezes, nem suficiente, 
para o exercício de funções de 
chefia. Contudo, a curto prazo, os 
centros de saúde serão locais onde 
só exercerão médicos "consultores" 
que assistem como "graduados", na 
expectativa de alguns virem a ser 
chefes de coisa nenhuma, sobretudo 
quando o direclor nomeado nem 
"graduado" for. 

• A situação actualmenle existen
te de um clínico geral só ler direito à 
avaliação do seu desempenho se esti
ver integrado em carreira, sendo-lhe 
negado que os seus pares possam, 
mediante critérios a definir, concre
tizar esse reconhecimento. Obvia
mente que esle facto coloca o clínico 

geral sem carreira na situação 
surrealista de que só se é consultor 
para se ser chefe, ou nada se será. 

• Finalmente, e com alguma
gravidade, foi a carreira de clínica 
geral que mais "carreirista" foi na 
procura dos graus e das categorias 
com marcada preocupação nos 
aspectos contratuais, com evidente 
prejuízo dos relacionados com o 
desenvolvimento técnico e científico 
tão importantes para a afirmação e 
para o prestígio da Clínica Geral 
portuguesa. Foi ainda grave que se 
tenha ocasionado um nítido desvio 
do sentido da formação que, para 
muitos, passou a ser desejada, não 
porque promovesse a aquisição de 
competências mas, porque sem ela 
não haveria acesso aos ambiciona<:los 
graus e categorias. Curiosamente, 
estas situações de carreira até 
podiam ser obtidas, à luz de direitos 
adquiridos, por equações aritméticas 
simples, onde eficazmente se conju
gavam factores relacionados com a 
antiguidade e com a duração de pro
cessos formativos que, frequente
mente por opção individual, não 
foram concretizados. 

Um exemplo paradigmático das 
situações descritas materializa-se no 
actual concurso para consultor em 
que a primeira candidatura foi anu
lada por razões de inoperaciona
lidade processual, face aos mais de 
dois mil candidatos. Contudo, o 
enquadramento regulamentar poste
rior permitiu que se apresentassem 
ao mais elevado grau da carreira, um 
número superior a quatro mil 
clínicos gerais, com iguais expectati
vas de serem consultores e "chefes", 
médicos com dez anos de graduação 
com prestação de provas públicas e 
médicos recém-graduados que o 
actual regulamento das carreiras 
impediu de serem avaliados, como 
era a vontade de muitos, por formas 
que conferissem igual credibilidade 
ao respectivo grau de diferenciação 
técnica e científica. 

5. Que futuro para a Carreh-a

de Clínica Ge1·,1l? 

A resposta à questão não é neces
sariamenl e pessimista. É segura-
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mente promissora se as decisões 
referentes às "carreiras médicas" 
respeitarem, no essencial, o seguinte: 

• O conceito de "carreira" médica
não limitado ao exercício nos servi
ços públicos de saúde. 

• A clara separação entre aspec
tos de diferenciação técnico-cientí
fica em Clínica Geral e os que de
correm dos problemas contratuais ou 
das funções de chefia relacionadas 
com a gestão e administração de 
serviços de saúde, públicos ou não. 

• O desenvolvimento da respon
sabilidade individual que correspon
da à autonomia de prática. 

• A marcada qualificação do
processo formativo complementar 
que visa a especialização em Clínica 
Geral. 

• A possibilidade do reconheci
mento inter-pares de competências e 
de desempenhos diferenciados em 
áreas de intervenção médica após a 
especialização, dando conteúdo à 
designação de consultor. 

• A defesa de incentivos à dife
renciação e ao seu reconhecimento 
pelos serviços_ públicos ou não. 

• A formação permanente, nas
suas distintas modalidades, como 
desenvolvimento harmonioso dos 
recursos humanos médicos, promo
vendo a actualização, o aprofun
damento dos saberes e a adequação 
da resposta à procura dos cuidados. 

• A "desverticalização" da carrei
ra, promovendo um corpo de espe
cialistas de clínica geral competen
tes, do qual possam emergir profis
sionais - os consultores - que pelo 
trabalho e aprofundamento provados 
possam ser reconhecidos pelos servi
ços e pelos pares e, como tal, deven
do ser consultados e responsa
bilizados por intervenções na sua 
área de diferenciação. 

• A defesa de que a dignidade, o
reconhecimento e a gratificação po
dem e devem resultar da valorização 
das diferenças e não da adopção de 
modelos que igualizem experiências 
distintas. 

Em suma, o futuro será promissor 
se, em reflexão e em diálogo, souber
mos construir a doutrina que suporte 
as decisões de política. 
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1. "DIREITO À SAÚDE"

Uma das convicções mais corren
tes do nosso tempo é o direito à 
saúde. Hoje 0-111 dia as pessoas 
acham mesmo que têm direito a ter 
saúde. A todo o momento observa
mos atitudes e afirmações que mos
tram claramente que os cidadãos 
pensam que um bom estado de 
saúde fç1z parte dos seus direitos 
inalienáveis, que devem estar 
sempre satisfeitos. 

A medicina avançou tanto, que 
não há direito a eu estar doente! 
Porque razão não inveptaram ainda a 
cura para isto? Se sofre ou morre, a 
culpa deve ser do tnédico ou do 
sistema, porque era preciso que eles 
garantissem o direito a ter saúde. 

Um exemplo particularmente 

Gostaria de começar com um ponto prévio. 
Penso que é evidente que um economista a falar de 
ética a médicos é, no mínimo, uma situação insólita. 
Desde que fui convidado que me tenho defrontado 
com esta estranheza. 
E acabei por resolver a dificuldade optando por 
seguir três princípios muito simples: 
Em primeiro lugar não vou procurar afirmar nada, 
nem ensinar coisa alguma. Vou, quando muito, 
provocar alguma reflexão, pondo em questão 
algumas ideias correntes que todos assumimos sem 
discutir. 
Em segundo lugar não vou falar de casos concretos, 
mas de princípios gerais e abstractos. 
Em terceiro lugar vou apenas dizer coisas óbvias, que 
toda a gente sabe, 
mas em que nem toda a gente pensa. 
Com base nestas três ideias, vou procurar promover 
alguma reflexão à volta de problemas éticos. 
Dividirei a minha intervenção em três partes. Uma
primeira parte tratará do "direito à saúde", uma 
segunda sobre o "direito à protecção da saúde", e a 
terceira parte 
sobre o poder médico graças ao direito. 

curioso liga-se ao terrível drama do 
SIDA. À volta desta doença do nosso 
tempo criaram-se uma multipli
cidade de fenómenos, em proporção 
da sua gravidade. Mas talvez o mais 
bizarro seja um sentimento gene
ralizado de indignação pelo apare
cimento do SIDA. As pessoas sen
tem-se nitidamente indignadas 
perante esta realidade. No nosso 
tempo era suposto que as doenças 
velhas fossem eliminadas, não que 
aparecessem novas. Que uma nova 
doença, que não existia nos tempos 
da barbárie, tenha vindo assolar a 
nossa civilização é uma clara viola
ção do direito à saúde. 

Gostaria de parar um momento e 
chamar a atenção para o insólito 
deste direito. Como é possível ter 
direito a algo que nada fizemos para 
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ter, que nos foi dada arbitrariamente, 
que pouco podemos fazer para 
conservar, e que um dia nos será 
tirada, sem o podermos evitar? Como 
é possível termos direito a um dom 
extraordinário, que nos ultrapassa 
absolutamente? 

O direito à saúde, como é tratado 
correntemente, trata-se de um mito, 
puro e simples. Mas não é um mito 
qualquer. Ele tem a ver com a forma 
de o nosso tempo encarar a reali
dade. A abordagem dos direitos tem 
muito a ver com a atitude típica do 
século XX. Por todo o lado vemos 
proclamação de direitos. O direito à 
saúde é apenas um aspecto parti
cular de uma enorme quantidade de 
direitos que.o nosso tempo criou. 

O direito à vida, à educação, à 
habitação, à liberdade são correntes. 

• 
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Proclamam-se direitos da família, da 
criança, até dos animais e da natu
reza. É claro que estes direitos são 
coisas boas. Graças a eles consegui
ram-se avanços notáveis na justiça, 
na solidariedade e na vida das 
pessoas. 

Mas gostaria de levantar um 
aspecto lateral desta abordagem dos 
direitos que me parece importante: a 
arrogância perante as coisas que ele 
supõe. O homem do século XX pen
sa mesmo que, com as maravilhas da 
técnica, controla realmente o seu 
destino, e isso lhe dá poder sobre a 
realidade. Por isso se arroga direitos 
sobre ela. 

Os direitos são bons quando 
despertam as pessoas para os 
deveres no sentido de apoiarem os 
direitos dos outros. Mas o que se 
passa muitas vezes é que nos vemos 
com direitos sobre tudo. Vemos os 
deveres dos outros, e não vemos os 
nossos deveres e os direitos dos 
outros. Problemas como a poluição 
são claramente consequências dessa 
arrogância do ser humano perante a 
realidade. 

Só que, apesar de a técnica lhe 
ter dado muito poder, não permitiu 
ao homem mudar a essência das 
coisas, nem controlar muitos cios 
factos que lhe são vitais. Por isso, o 
ser humano continua a sentir-se 
impotente perante o essencial da sua 
vida. Mas não o quer aceitar. 

No campo da saúde este problema 
levanta questões éticas mui to 
curiosas. Não tanto de escolhas mas 
mais de atitudes e de concepções. O 
médico, o doente e o sistema têm 
perante a realidade da doença e da 
morte atitudes que são muito 
diferentes de outras eras, embora, no 
essencial, o nosso tempo esteja 
exaclamente na mesma posição 
dessas eras. 

Antigamente, pouco ou nada se 
podia fazer perante a doença. E por 
isso dizia-se "paciência!". Hoje, 
graças a Deus, já somos capazes de 
grandes sucessos contra a doença. 
Mas o que é insólito é que hoje 
perdemos a paciência. Assim, 
muitas vezes, e apesar do muito que 
já se conseguiu, a indignação, a 
infelicidade pelo que ainda não se 
consegue é ainda maior que em 

épocas mais recuadas. 
Hoje, na saúde como na justiça, 

na política, na ciência ou na técnica, 
assumimos que os profissionais são 
máquinas perfeitas, que decidem 
perante juízos mecânicos e infa
líveis. Ou, então,' que são anjos, 
seres perfeitos e infalíveis. No 
entanto, apesar das maravilhas cio 
progresso, somos sempre e só seres 
humanos, que falhamos e erramos 
como qualquer pessoa. 

Um cios casos mais típicos do 
nosso tempo é a atitude de esconder 
a doença e a morte. O nosso tempo 
não gosta de ver a suprema manifes
tação da sua impotência, por isso 
tende a esconder a morte da sua 
vista. Antigamente, a morte fazia 
parte da vicia, e toda a família 
participava nesse acto que era uma 
manifestação da continuidade da 
espécie. Hoje, a morte passa-se 
longe, escondida, como se fosse um 
episódio que não devia acontecer. 

No consultório ou no hospital, o 
médico enfrenta com frequência 
pessoas que não estão minimamente 
preparadas para a doença e a morte. 
Que não entendem que elas fazem 
parle da vicia, tal como a beleza e a 
alegria. O nosso tempo vê a doença e 
a morte como uma violação de direi
tos, não como uma parte essencial da 
vida 

2. DIREITO À PROTECÇÃO
DA SAÚDE

O direito à saúde é um mito da
filosofia tola do século XX. Embria
gado com os sucessos da medicina, o 
homem cio século XX engana-se a si 
próprio julgando-se com direito a 
algo que lhe, em grande medida, 
ainda lhe escapa. Mas há um direito 
conexo que não é um mito. 

Embora muita gente se considere 
com o direito constitucional à saúde, 
o que a nossa Constituição diz (art.
64) é que temos o "direito à protec
ção na saúde", o que é muito dife
rente, e mais realista. A Constituição
garante o acesso, não garante os
resultados.

Há muitas formas operacionais de 
realizar o direito à protecção na 
saúde. Mas a maioria dos países 
adoptou na segunda metade deste 
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século um sistema baseado em 
princípios básicos: um sistema grátis 
(ou quase) e um sistema estatal (ou 
quase). 

Este tipo de sistema tem claras 
vantagens. Entre estas, as mais 
importantes são que ele garante a 
universalidade do acesso, assegura a 
equidade no tratamento e promove a 
centralização operacional, com 
claras vantagens de eficiência e 
economia. 

Este sistema teve também uma 
outra vantagem importante, resul
tante de um efeito lateral: deu 
grande poder e prestígio à classe 
médica. É importante ter consciên
cia de que o prestígio social da 
classe médica no século XX não tem 
paralelo em qualquer outra época 
histórica. Desde os tempos dos 
"cirurgiões-barbeiros" e dos médicos 
de Moliére, a classe médica subiu 
muito na cotação social. Esta subida 
tem muitas causas. Mas ela liga-se, 
também, a dois aspectos muito 
importantes: 

- o século XX acha que tem
direito à saúde; 

- o método utilizado para dar
protecção na saúde a todos implicou 
a entrega aos médicos de um 
orçamento enorme e crescente. 

Em 1913, o lotai da despesa 
social do_ orçamento de Estado (de 
que a saúde era apenas uma peque
na pa;te) era 2% do total da despesa 
pública. Em 1995, no orçamento 
aprovado recentemente, as despesas 
com a saúde ocupam 13% do total 
elas despesas públicas. 

Mas, para além destas vantagens, 
temos ele admitir que este sistema 
grátis e estatal tem graves defeitos. E 
esses defeitos provêm de alguns 
teoremas económicos básicos que o 
sistema esqueceu na sua concepção. 
São eles: 

- o consumidor, naturalmente,
tende a desperdiçar uma coisa gra
tuita. Temos poucas coisas verdadei
ramente gratuitas no nosso tempo, 
mas essas são sempre desperdi
çadas, como a areia da praia. 

- o produtor, não tem concorrên
cia e recebe o mesmo se trabalhar 
bem ou mal. 

Podemos dizer que, nesta situa
ção, a saúde hoje só não está mal 



porque os médicos são boas pessoas. 
Em qualquer outra profissão o 
sistema estaria próximo do colapso. 
Ou seja, o sistema coloca fortes pres
sões éticas sobre a classe médica. 

Apesar disso, o resultado são 
todos os problemas que conhecemos 
dos sistemas de saúde de todo o 
mundo. Para um economista, existe 
nos sistemas de saúde actuais um 
sintoma que é indicador claro de que 
algo está muito mal. Na verdade, 
quando ao lado de um serviço que é 
grátis e universal, coexistem outros 
produtores da mesma coisa, que 
cobram valores elevados pelo 
produto, isso quer dizer que há 
problemas de quantidade ou de 
qualidade no primeiro. Na verdade, 
o cliente só paga mais pelo produto
que poderia ser grátis se houver
graves problemas de eficiência.

O resultado é a necessidade de 
reforma dos sistemas de saúde de 
que se fala por todo o lado nos 
países desenvolvidos. A questão 
fundamental é a de garantir que se 
ganhe eficiência produtiva e elimi
nação do desperdício, sem perder a 
universalidade do acesso, a equida
de no tratamento e os ganhos da 
centralização operacional. 

A resposta não é fácil, como o 
mostra toda a discussão que vai por 
esse mundo fora. Este, tal como o 
problema da educação, da segurança 
social e da justiça, é, certamente, um 
problema que nos vai ocupar no 
século XXI. 

Este facto é óbvio e claro, mas 
parece esquecido nas discussões 
correntes. Para quem ouça muito do 
debate comum, fica-se com a ideia 
de que a reforma do sistema é um 
problema fácil de resolver, que uma 
política conecta solucionaria em 
pouco tempo. Só que, segundo esses, 
há forças (ministros, oposição, 
médicos, doentes, laboratórios, etc) 
que não o querem resolver. 

Esta posição, apesar de ser 
comum, não faz qualquer sentido. O 
problema é estrutural e profundo, 
cuja solução nunca será perfeita, 
mas levará muito tempo a conceber e 
a implementar. Esta e a próxima 
gerações lerão de se dedicar a ele e, 
com forte probabilidade, ainda o irão 
deixar para o futuro. 

3. O PODER DO DIREITO

A reforma dos sistemas de saúde 
é um problema suficientemente 
vasto para não poder ser abordado 
em breves palavras. Mas gostaria de 
tocar num aspeclo, relacionado com 
a ética, e que me parece esquecido 
na maioria das discussões correntes. 
Tem a ver com a atitude do médico 
perante a doença e a cura. 

Um dos factos mais importantes 
que a reforma do sistema de saúde 
tem de implicar é a reforma da 
atitude do médico. Penso que, graças 
aos avanços da medicina, e às limi
tações naturais da vida em socie
dade, é preciso mudar também a 
forma como se olha para a doença. 
Os sistemas de saúde das últimas 
décadas, aparentemente grátis e 
estatais, esconderam a questão, mas 
ela está a tornar-se cada vez mais 
clara. 

A atitude corrente do médico 
perante a doença é que só ele é 
capaz de a tratar, e de que a sua 
actividade se dirige apenas à cura 
absoluta e total. Mas os conceitos de 
tratamento e de cura mudaram radi
calmente com o avanço dos meios 
disponíveis. Hoje, a cura total é algo 
que varia muito conforme os meios 
disponíveis, e a limitação de recur
sos implica escolhas muito sérias. 

É preciso que os médicos com
preendam que o seu controle total 
sobre esta realidade está a mudar. À 
medida que a medicina se torna 
mais capaz de curar, e o médico 
avança para campos que antes eram 
inexplorados, é preciso que seja 
substituído naquelas doenças que, 
antes eram gravíssimas e hoje são 
banais. 

Nos países mais avançados estes 
problemas estão a colocar-se com 
grande actualidade. A actividade de 
para-médicos, por exemplo, é uma 
solução usada em muitos casos, para 
fazerem uma gestão mais racional 
dos meios e libertar os médicos para 
funções mais importantes. Também a 
auto-medicação é um fenómeno que 
os avanços da técnica médica e o 
aumento da cultura médica dos 
doentes está a fazer crescer. 

Mas é preciso também que o 
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médico leve em conta os desejos do 
doente. E estes, em geral, são 
coincidentes com os princípios da 
profissão médica, desejando também 
a cura total. Mas nem sempre é 
assim. Em certos casos, sobretudo 
quando os custos da cura para o 
doente (em dinheiro, em tempo ou 
em dores) são elevados, ele prefe
riria uma solução intermédia mais 
barata. Hoje estão criadas muitas 
alternativas intermédias entre a cura 
e a doença. Mas, por vezes, os dese
jos do doentes não são minimamente 
considerados. 

Um exemplo que se passou 
comigo pode ajudar a ilustrar o que 
quero dizer. Eu sou professor e, 
como tal, tenho os tradicionais 
problemas de garganta dos profes
sores. Há uns anos fui a um otorrino
laringologista e disse-lhe: 

"Eu sei que o senhor doutor vai 
querer curar-me, mas eu não tenho 
tempo. As análises e outros testes 
que me vai querer que eu faça ocu
pam-me imenso tempo, e eu não 
tenho possibilidades de os fazer. O 
que eu queria mesmo era que me 
observasse e me desse alguns 
conselhos do que fazer quando tiver 
dores de garganta. Em particular, 
queria que me receitasse algum 
remédio para esse caso. Eu sei que 
deve haver uma cura, mas agora não 
tenho possibilidade para a seguir". 

O médico, naturalmente, sorriu. E 
sorriu porque naquele consultório só 
havia dois sujeitos relevantes: ele e a 
minha doença. Mas entre esses dois 
sujeitos havia um terceiro, que era -
eu, e que estava a ter opiniões des
necessárias. Depois, observou-me e 
disse-me que eu tinha um nariz 
muito interessante. Tinha de fazer 
uma operação, que duraria só três 
dias, e que ficaria curado. 

Paguei, saí, e ainda hoje ando a 
tomar umas pastilhas que me 
recomendou um amigo meu. Porque, 
realmente, aquele médico não resol
veu minimamente o problema, o 
único problema que existia ali, que 
era o de me receitar pastilhas para a 
garganta. Esse era o problema que 
eu tinha, e que eu lhe tinha expli
cado cuidadosamente. O médico, 
neste caso, não foi realmente útil. 
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Comissões de Ética para a saúde 
Decreto-Lei n. º 97 /95 de 10 de Maio 
.....................................................................................................................

A explosão do conhecimento ao 
nível das ciências base da biologia e o 
aparecimento, nos ultimos 25 anos, de 
fármacos ou técnicas terapêuticas com 
real capacidade para alterar o curso da 
doença fizeram nascer para os profis
sionais de saúde responsabilidades 
acrescidas e suscitaram questões subs
tancialmente novas que levaram, por 
seu turno, ao surgimento de uma nova 
disciplina, a bioética. 

Por outro lado, o alargamento do 
saber humano e as profundas transfor
mações da sociedade, acrescidos do 
acesso universal, e quase imediato, à 
informação colocaram a actividade 
médica sob o foco da atenção de toda a 
comunidade. Muito embora continue a 
ser o protagonista fundamental do 
exercício de medicina, ao médico já 
não cabe assumir isoladamente a 
condução dos problemas da saúde. 

Na prespectiva da defesa da vida 
humana e da respectiva qualidade, as 
questões de ética estendem-se a domí
nios sociais, filosóficos, teológicos, 
políticos e económicos, de integração 
frequentemente difícil. A bioética 
requer, por isso, uma metodologia de 
trabalho que se baseia no diálogo 
multidisciplinar. 

No contexto do Serviço Nacional de 
Saúde, importa dinamizar a reflexão 
sobre os problemas éticos, a qual se 
tem consubstanciado, entre outras for
mas, na criação de comissões de ética. 
Estas comissões representaram o passo 
decisivo que permitiu passar da pura 
reflexão ao estabelecimento de normas 
consensuais de defesa da dignidade e 
integridade humanas. 

Cabe agora ao Ministério da Saúde 
a responsabilidade pela institucio
nalização das comissões de ética nos 
estabelecimentos de saúde, públicos e 
privados. 

É este o objectivo do presente di
ploma, onde se pretende estabelecer, 
de forma multidisciplinar e flexível, a 
composição, a competência e o modo 
de funcionamento das comissões de 
ética. 

Foram ouvidos o Conselho Nacional 
de Ética para as Ciências da Vida e a 
Ordem dos Médicos. 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.ºl do 
artigo 201.º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte: 

A1·tigo l.º 
Comissões de ética para a saúde 

1 - As comissões de ética para a 
saúde, adiante designadas por CES, 
funcionam nas instituições e serviços 
de saúde públicos e unidades privadas 
de saúde. 

2 - Às CES cabe zelar pela obser
vância de padrões de ética no exercí
cio das ciências médicas, por forma a 
proteger e garantir a dignidade e inte
gridade humanas, procedendo à análi
se e reflexão sobre temas da prática 
médica que envolvam questões de 
ética. 

1\rtigo 2.º 

Composição 

1 - As CES têm uma composição 
multidisciplinar e são constituídas por 
sete membros, designados de entre 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 
j uristas, teólogos, psicólogos, 
sociólogos ou profissionais de outras 
áreas das ciências sociais e humanas. 

2 - As CES, sempre que conside
rem necessário, podem solici lar o 
apoio de outros técnicos ou peritos. 

A1·tigo 3.º 

Constituição 
1 - Cabe ao director clínico das 

instituições e serviços de saúde públi
cos ou unidades privadas de saúde 
designar os membros da respectiva 
CES. 

2 - A constituição da CES está 
sujeita a homologação pelo respectivo 
orgão de gestão e pelo conselho geral, 
quando exista. 

3 - Relativamente às unidades 
privadas de saúde, a homologação da 
constituição das CES cabe à Ordem 
dos Médicos. 

A1·tigo 4.º 

Mandato 

O mandato dos membros das CES é 
de três anos, podendo ser renovado por 
iguais períodos. 

Artigo 5.º 
Dfrecção 

As CES funcionam sob a direcção 
de um presidente, coadjuvado por um 
vice-presidente, eleitos por e de entre 
os. seus membros. 
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Artigo 6.º 

Competências 

1 - Compete às CES: 
a) Zelar, no.âmbito do funcio

namento da instituição ou serviço de 
saúde respectivo, pela salvaguarda da 
dignidade e integridade humanas; 

b) Emitir, por sua iniciativa ou por 
solicitação, pareceres sobre questões 
éticas no dominio das actividades da 
instituição ou serviço de saúde res
pectivo; 

c) Pronunciar-se sobre os protoco-
los de investigação cientifica, nomea
damente os que se refiram a ensaios de 
diagnóstico ou terapêutica e técnicas 
experimentais que envolvem seres hu- f :>
manos e seus produtos biológicos cele
brados no âmbito da instituição ou ser-
viço de saúde respectivo; 

d) Pronunciar-se sobre os pedidos
de autorização para a realização de en
saios clínicos da instituição ou servi
ços de saúde respectivo e fiscalizar a 
sua execução em especial no que res
peita aos aspectos éticos e à segurança 
e integridade dos sujeitos do ensaio 
clínico; 

e) Pronunciar-se sobre a suspensão
ou revogação da autorização para a 
realização de ensaios clínicos na insti
tuição ou serviço de saúde respectivo; 

f) Reconhecer a qualificação cien
tífica adequada para a realização de 
ensaios clínicos, relativamente aos 
médicos da instituição ou serviço de 
saúde respectivo. 

g) promover a divulgação dos prin
cípios gerais da bioética pelos meios 
julgados adequados, designadamente 
através de estudos, pareceres ou outros 
documentos no âmbito dos profis
sionais de saúde da instituição ou 
serviço de saúde respectivo. 

2 - No exercício das suas compe
tências, as CES deverão ponderar, em 
particular, o establecido na lei, nos 
códigos deontológicos e nas decla
rações e directrizes internacionais 
existentes sobre as matérias a 
apreciar. 

Artigo 7.º 

Emissão de pareceres 

1 - Podem solicitar à CES a emis
são de pereceres: 

a) Os órgãos de gestão da institui-
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ção ou serviço ele saúde respecti vo; 
b) Qualquer profissional ele saúde

ela instituição ou serviço ele saúde 
respectivo; 

e) Os doentes ou seus representan
tes, através cio órgão ele administração 
ela instituição ou serviço ele saúde. 

2 - Os pereceres emitidos pelas 
CES assumem sempre a forma escrita 
e não tem carácter vinculativo, sem 
prejuízo cio disposto no regime legal 
relativo à realização ele ensaios 
clínicos em seres humanos. 

A1·tigo 8.º 
Independência das CES 

No exercício elas suas funções, as 
CES acluam com lotai independência 
relativamente aos orgãos ele direcção 
ou ele gestão ela instituição ou serviço 
ele saúde respectivo. 

Artigo 9.º 
Confidencialidade 

Os membros elas CES estão sujeitos 
ao dever ele sigilio relativamente aos 
assuntos que apreciem ou ele que 
tomem conhecimento no desempenho 
cio seu mandato. 

Artigo 10.º 
Impedimentos 

Nenhum membro das CES pode 
interferir em decisões levadas à comis
são quando relativamente a ele se 
verifique uma elas situações previstas 
no artigo 44.º do Código do Proce
dimento Administrativo. 

Artigo 11.º 
Regulamento de funcionamento 

Às CES cabe aprovar o seu 
regulamento ele funcionamento. 

Artigo 12.º 
Rem1me1·ação 

1 - Aos membros das CES não é 
devida pela sua actividade qualquer 
remuneração, clirecta ou indirecta. 

2 - Sem prejuízo cio disposto no 
número anterior, pode ser abonado aos 
membros elas CES o ree�1bolso de 
despesas de transporte. 

Artigo 13.º 
Relatório anual 

As CES elaboram, no final de cada 
ano civil, um relatório sobre a sua 
actividacle, que deve ser enviado ao 
órgão de gestão da instituição ou 
serviço ele saúde respectivo. 
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Equipamento médico pesado 
Decreto-Lei n. º 95/95 de 9 de Maio 
.............................................................................

O Decreto-Lei n.0 445/88, de 5 ele 
Dezembro, estabeleceu as regras a que 
deve obedecer a instalação do equipa
mento médico pesado, definindo crité
rios de programação e de distribuição 
territorial. 

Os avanços tecnológicos verificados 
nesta área exigem, porém, a reformula
ção e a actualização daqueles critérios. 
Com efeito, alguns cios equipamentos 
referidos naquele diploma e que, ao 
tempo da sua aprovação, eram ele utili
zação excepcional corno meios auxilia
res de diagnóstico e terapêutica torna
ram-se hoje de utilização corrente na 
prática clínica quotidiana. 

Por outro lado, pretende-se com o 
presente diploma estabelecer uma arti
culação entre o Estado e a iniciativa 
privada, ele modo que a gestão dos re
cursos disponíveis se efectue no senti
do da obtenção cio maior proveito para 
a comunidade. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) cio n.º 1 do 

artigo 201.º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte: 

Artigo l.º 
Âmbito 

O presente diploma estabelece os 
procedimentos a que deve obedecer a 
instalação do equipamento médico 
pesado nos estabelecimentos de saúde, 
públicos e privados. 

Artigo 2.º 
Objecto 

A instalação cio equipamento médico 
pesado fica sujeita a autorização cio 
Ministro da Saúde, a conceder ele acor
do com critérios ele programação e ele 
distribuição teITitorial fixados em reso
lução cio Conselho ele Ministros. 

A1·tigo 3.º 
Obtenção de autorização 

1 - Quando se trate ele estabeleci
mentos ele saúde privados, a entidade 
requerente eleve fazer constar do pedido 
ele autorização as menções seguintes: 

a) Marca, tipo ele aparelho e respec
tivas especificações técnicas, indicação 
cio representante para o território nacio
nal, condições ele manutenção, exigên
cias ele assistência técnica e descrição 
elas peç,;-s em armazém; 

b) Qualificação cio pessoal utiliza
dor e plano ele acções ele formação 
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durante o primeiro ano ele funciona
mento cio equipamento; 

e) Planta elas instalações cio estabe
lecimento, com especificação cio local 
ele instalação e ele eventuais estruturas 
ele apoio. 

2 - No caso ele instalação ele novas 
unidades ele equipamento já existente, 
não é obrigatória a indicação cios ele
mentos a que se refere a alínea b) cio 
número anterior, desde que não seja 
alterado o pessoal que opera com esse 
equipamento. 

3 - O requerimento é dirigido ao 
Ministro ela Saúde, o qual eleve decidir 
no prazo ele 90 dias. 

Artigo 4-.º 
Sanções 

1 - A instalação ele equipamento mé
dico pesado em infracção ao disposto no 
artigo 2.º ou a inobservância cios termos 
e condições ele funcionamento cons
tantes cio requerimento a que se refere o 
n.º 1 cio artigo anterior determina: 

a) Quando se trate ele estabeleci
mentos ele saúde públicos, a responsa
bilidade disciplinar dos seus diri
gentes máximos; 

b) Quando se trate de estabelecimen
tos de saúde privados, a aplicação de 
coima até ao montante ele 500.000$ ou, 
tratando-se de pessoa colecti va, de 
6.000.000$, podendo ainda ser determi
nada a apreensão do material instalado e 
a cessação de regimes convencionais na 
âmbito do Serviço acional de Saúde. 

2 - A instrução dos processos cabe 
à Direcção-Geral da Saúde. 

3 - A aplicação das coimas compe
te ao director-geral da Saúde. 

Artigo 5.º 
Revogação 

1 - É revogado o Decreto-Lei n.º 
445/88, de 5 ele Dezembro. 

2 - Relativamente ao anexo ao De
creto-Lei n." 445/88, de 5 de Dezem- . 
bro, o disposto no número anterior só 
produz efeitos no momento ela entrada 
em vigor ela resolução a que se refere o 
artigo 2." do presente diploma. 

3 - Até à entrada em vigor ela reso
lução a que se refere o arligo 2.º cio 
presente diploma, o regime nele esta
belecido aplica-se ao equipamento 
constante cio anexo ao Decreto-Lei n.º 
41-5/88, ele 5 ele Dezembro.



- ------ �

(l (' li (/ 

"(/ "('. 

Da desnecessidade de 
aposição de vinhetas 

para validação dos 
atestados médicos 

Como interessa lembrar a todos os 
colegas, o a1tº 74º do Código Deontológico 
nomeia, como requisitos de validade dos 
atestados médicos: 

que foram emitidos a pedido do 
interessado ou do seu representante 
legal; 
a existência de doença; 
a data do seu início; 
os impedimentos e o tempo provável de 
incapacidade que determina. 
Os atestados que se d estinam a 

justificação de faltas por doença de 
funcionários públicos ou agentes têm um 
regime pa1ticular. 

Com efeito, para além do já mencio
nado, o artº 29º do D.L. 497/88, de 30.12 
exige que: 

"O atestado médico deve ser passado sob 
compromisso de honra, com assinatura 
reconhecida, indicando o número  do 
bilhete de identidade do funcionário ou 
agente, além da impossibilidade de 
comparência ao serviço e a duração previ
s(vel da doença". 

Com a intenção de desburocratizar a 
passagem de atestados médicos, o D.L. 
383/90, de 10.12 veio consagrar a 
abolição do reconhecimento notarial das 
assinaturas dos médicos. 

Mais recentemente tem-se colocado a 
questão da necessidade de aposição da 
vinheta do Serviço Nacional de Saúde 
naqueles documentos, como requisito da 
sua validade. 

Como sempre tem defendido a Ordem 
dos Médicos, a exigência de aposição da 
vinheta é ilegal e incompatível com a 
filosofia de desburocratização peifilhada 
pelo referido D.L. 383/90. 

Tal posição é agora também defendida 
pelo Secretariado para a Modernização 
Administrativa, entidade dependente da 
Presidência do Conselho de Ministros que, 
aliás, se disponibiliza a interceder junto 
de qualquer serviço público que formule 
tal exigência. 

Está, pois, assente que a aposição da 
vinheta do S.N.S. tem utilidade meramente 
interna para os seus se1viços não validando 
juridicamente qualquer acto a eles exterior. 

Conclui-se, assim, ser desnecessária a 
aposição da vinheta nos atestados médicos. 

A propósito da realização da exposição 
.. História da Medicina" realizada durante o VIII 

Congresso Nacional de Medicina, recebemos do 
Senhor Prof. Dr. J. Pinto Machado a seguinte carta: 

"É com viva mágoa que venho 
expor a V. Exª o seguinte: 

Acolhi, com o maior empenho, 
o pedido, formulado à Faculdade
de Medicina do Porto pela
Organização do VIII Congresso
Nacional de Medicina, de serem
cedidas peças do seu Museu de
História da Medicina e obras
reservadas da sua Biblioteca para
a Exposição "Da Histói-ia da
Medicina":

Foi, pois, com a maior surpresa 
que verifiquei, aquando da minha 
visita a essa Exposição, que no 
respectivo Catálogo: 

a) A Faculdade de Medicina do
Portd (FMP) não constava da lista 
das instituições a quem eram apre
sentados agradecimentos; 

b) A propriedade das peças
pertencentes À FMP era atribuída 
ao Hospital de S. João (HSJ) ou ao 
Hospital de Santa Maria (HSM); 

c) O mesmo quanto a obras lite
rárias, ou então à sigla "FMP" 
acrescentava-se a de "HSJ" ou a de 
"HSM". 

Estas omissões, substituições e 
acrescentos não cmístavam da lista 
elaborada pela FMP nem das 
provas tipográficas. 

Junto envio cópia das incorrec
ções introduzidas. 

Fico a aguardar o que V. Ex". 
entender dever dizer-me quanto a 
esta lamentável e insólita ocor
rência. 

Com os melhores cumprimentos 
Porto, 20 de Março de 1995 

O Presidente do Conselho 
Directivo 
(Prof. Doutor J. Pinto Machado)" 

E1n resposta a esta cm·ta, 
enviámos ao Senhor Prof. 
Doutor a seguinte ca1·ta: 

"Exmo. Senhor 
Prof. Doutor J. Pinto Machado, 
Desde já lhe apresento as 
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desculpas da Comissão Organi
zadora do VIII Congresso Nacional 
de Medicina pelas faltas come
tidas na elaboração do catálogo 
"Da História da Medicina". 

Estes erros só foram detectados 
quando este já estava impresso 
devido a atraso da empresa impres
sora responsável e por isso a única 
emenda possível era a elaboração 
de uma errata, o que imediatamen
te foi feito. Esta foi introduzida nos 
catálogos distribuídos. 

O Colega mais directamente 
ligado à elaboração e impressão do

•Catálogo, desconhecia, em abso-
luto, que a lista estava errada, pelo 
que naturalmente, não lhe foi pos-
sível corrigi-la. 

Este erro que inadvertidamente 
se verificou, foi causado por enga
no na elaboração da listagem da 
propriedade das peças. 

Não lamenta V. Exa. mais que 
nós, o erro havido, não só pela 
involuntária descortesia para com 
essa Faculdade, mas também pelo 
facto do Catálogo não estar isento 
de erros como nós desejávamos. 

Nada podendo fazer para além 
de lhe dar esta breve explicação, 
aceite V. Exa. mais uma vez o 
nosso pedido formal de desculpas. 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente Executivo 
Dr. Rui S. Bento" 

Confirmando ter havido de facto 
um erro na listagem das peças 
recebidas da Faculdade de 
Medicina do Porto - Museu Maxi
miano de Lemos - expostas dman
te a exposição histórica da medi
cina incluída no VIII Congresso 
Nacional de Medicina, repetimos 
as nossas desculpas, esperando 
continuar a merecer o apoio do 
Museu Maximiano de Lemos com 
o desejo e vontade que tais erros
não se voltem a repetir.
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Da provocação à corrupção 

Exmº Senhor 
Dr. José N. da Cunha Rodrigues 
Digmº Procurador Geral da República 

Excelência, 
Difundiu a Rádio Televisão Por

tuguesa através dos seus canais nos 
programas Telejornal, TV2 jornal e 
24 Horas do pretérito dia 11 de Maio 
uma informação que nos merece a 
maior apreensão. 

Com efeito, foi afirmado por indi
víduos, a coberto de anonimato garan
tido por velado da imagem e detur
pação da voz, que seria prática 
corrente o suborno de médicos por la
boratórios de indústria farmacêutica. 

Tais indivíduos, identificados 
como delegados de informação médi
ca, teriam alegadamente aliciado 
médicos através de ofertas pecuniá
rias e ou bens de consumo. 

Dada a qualidade e idoneidade 
profissional dos jornalistas em causa 
não é credível tratar-se de pura difa
mação ou abuso de liberdade de 
imprensa. 

Teme assim a Ordem dos Médicos, 
que os factos i'elatados correspon
dam, pelo menos em parte, à verdade. 

Com efeito, interroga-se a Ordem 
dos Médicos se efectivamente exis
tirão médicos que violando os seus 
deveres deontológicos e a lei prescre
verão medicamentos não com o objec
tivo de melhorar e tratar os doentes 
mas tão simplesmente na mira de 
obtenção de prendas ou benesses. 

Interroga-se ainda a Ordem dos 
Médicos se �averá laboratórios que 
procurem activamente corromper 
médicos na ânsia descabida do lucro 
e quais os agentes destes actos de 
corrupção. Também se nos afigura 
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grave que farma
cêuticos, em clara 
violação da sua ética profissional e 
da lei que confere ao doente protec
ção em matéria de segredo profissio
nal, obtenham e manipulem informa
ção sobre receituário médico. 

A todas estas interrogações, algu
mas tipificantes de crime, entende a 
Ordem dos Médicos ser necessário 
dar resposta. Não tendo possibilidade 
de desencadear a necessária investi
gação, recorremos a Vossa Excelência 
no sentido de promover as acções que 
tenha por convenientes para o apu
ramento de eventuais responsáveis. 

Com os melhores cumprimentos, 
subscrevo-me com a mais elevada 
consideração. 

O Presidente 
Carlos Alberto de Santana Maia 
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1. A Sra. D. Virgínia Conceição
Penha Ferreira queixa-se da assis
tência médica que lhe foi prestada
pelo Dr.  José Vicente Pinto da
Maternidade Alfredo da Costa e
também por outros dois médicos do
Hospital de Santa Maria. (vd. parti
cipação - folhas 12 a 15 dos autos).
2. A participante foi operada pelo
Dr. José Vicente Pinto em 27.05.93,
tendo sido submetida a laparotomia
para histerectomia total com anexec
tomia esquerda.
3. Verificou-se hematúria no pós
operatório imediato que obrigou a
algaliação permanente com foley, a
qual se retirou 24 horas depois da
clarificação da urina (três dias
depois).
4. Admitiu-se na altura eventual
traumatismo vesical resultante das
aderências de anteriores interven
ções (salpingectomia direita por
rotura de gravidez ectópia com
hemoperitoneu, apendicectomia e
cmetagem interina para IUG após 3
abortos expontâneos de etiologia não
esclarecida).
5. A doente teve alta no dia 3.6.93,
mas, por ter queixas dolorosas a
nível da região lombar direita, foi
-lhe feita por indicação de um médi
co particular uma ecografia renal
que revelou imagem sugestiva de
hidronefrose direi ta de provável
causa iatrogénica.
6. Só em 16.6.93 é que a doente
voltou a contactar o Dr. José Vicente
Pinto que a mandou ir à MAC no dia
seguinte e requisitou uma Urografia
de Eliminação.
7. Acontece, todavia, que tendo-se a
doente sentido mal, optou por ir à 
Urgência do Hospital de Santa Maria 
no dia 17.6.93, onde o Urologista de 
serviço Dr. Virgílio Vaz a submeteu 
a cateterismo para descompressão cio 
rim e ulterior reimplantação uretero
-vesical. 
8. Aquando da introdução do catéter
surgiu acidente hemorrágico que
obrigou a transfusão sanguínea e
adiamento da intervenção.
9. Na sequência desta, surgiram

vários sintomas que, só posterior
mente e após muitas hesitações 
foram interpretadas pelo cirurgião 
vascular que a observou no Hospital 
de Santa Maria e em Clínica Particu
lar como sendo sintomas de flebo
trombose femural ilíaca. 
10. Insinua a participante que terá 
havido incompetência, negligência e
desinteresse por parte de três dos
médicos envolvidos.
11. Esse não é porém o nosso
entendimento após termos lido os
esclarecimentos prestados pelo Dr.
José Vicente Pinto e o relatório
médico que juntou. (vd. folhas 5 a 7
e 9 cios autos):
12. É de notar que também o pare
cer cio Colégio da Especialidade de
Urologia vai no mesmo sentido (vcl.
folhas 3 dos autos).
13. Com efeito, os acidentes uroló
gicos deste tipo são inerentes a esta
cirurgia, e com maioria de razão em 
casos como o desta doente, com
antecedentes vários, referidos no
ponto 4.
14. Atendendo ao exposto, propo
mos ao Conselho Disciplinar Regio
nal cio Sul o arquivamento do pre
sente processo por não ter ficado cle
mons trada a prática de qualquer
infracção deontológica por parte do
Dr. José Vicente Pinto e demais
médicos que trataram a participante.
15. Para total esclarecimento da
queixosa, recomendamos que se lhe
envie cópias cio parecer cio Colégio
de Urologia (folhas 3) e da carta cio
Dr. José Vicente Pinto (folhas 5 a 7).

Lisboa, 20 de Dezembro de 1994 

O RELATOR Dr. Francisco Manuel 
Canelhas Freire de Andrade 

-ACORDÃO
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, 20 de Dezembro de 1994 
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1. Neste processo a Sra. D. Laura de
Amorim Martins Ferreira Guedes
queixa-se do médico Dr. José Maria
Tallon Padial.
2. Segundo a participante o Dr. Tallon 
teria receitado à sua filha de 46 anos 
de idade determinados remédios que 
lhe teriam sido prejudiciais à saúde e
que a teriam levado a ser internada
para tratamento psiquiátrico. 
3. A fim de averiguar a veracidade
destas acusações, este Conselho con
tactou o médico visado Dr. Tallon e
também o médico assistente da doente 
Dr. Angelo Lúcio de Figueiredo. 
4. Apurou-se que a filha da partici
pante é uma mulher de 46 anos, sol
teira e sem filhos a quem tinham sido
prescritos anorexigenos de diferentes
tipos em Abril de 1994 por um cola
borador cio Dr. Tallon - Dr. António
Gonzalez - e não por aquele.
5. Confirmou-se que a doente esteve 
de facto internada na Casa de Saúde
Portuense entre 18.07.94 e 31.08.94,
tendo tido alta com o diagnóstico de
depressão inibida endo-reactiva. 
6. Porém, como salienta o médico
assistente Dr. Angelo Lúcio de Fi
gueiredo, não se pode estabelecer
uma relação de causa e efeito entre o
tratamento prescrito pelo Dr. António 
Gonzalez e o episódio depressivo.
7. É ainda de salientm que a doente já
retomou a sua activiclade profissional e
que ignorava que a sua mãe tinha feito
queixa à Ordem cios Médicos. 
8. Atendendo ao exposto, propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente pro
cesso por não terem ficado provadas
as acusações da participante.
Lisboa, 3 de Janeiro de 1995 

O RELATOR Dr. Francisco Manuel 
Canelhas Freire de Andrade 

-ACORDÃO
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, 3 de Janeiro de 1995 
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Dando cumprimento ao artigo 42º do Dec.-Lei 217 /94 que determina: 
"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. 

PARECER 

1. Neste processo a Sra. D. Teresa
Margarida Abranches Barroso
queixa-se da médica Dra. Maria de
Fátima dos Reis Paixão Rocha,
acusando-a de se ter recusado a
prestar-lhe assistência.
2. A participante, devido a ferida
que qualifica de "profunda" na
perna esquerda, foi  ao Centro de
Saúde de Mora, mas verificou que
este não tinha médicos de serviço a
partir das 21 h.
3. Por essa razão dirigiu-se a casa
da Dra. Maria de Fátima Paixão
Rocha, solicitando-lhe a observação
da lesão.
4. Segundo a participante a referida
médica recebeu-a com agressivida
de, dizendo-lhe que tinha muitos
problemas na vida, que já tinha
acabado a sua hora de serviço e que
não exercia medicina privada.
5. Apesar de instada pela partici
pante, a médica ter-se-ia recusado a
examinar-lhe a perna e a aconselhá-la 
sobre se deveria ir a um hospital ou se
bastaria fazer um curativo na farmácia 
ou no centro de enfermagem.
6. A Dra. Maria de Fátima Reis
Paixão apresenta uma versão cios
factos não inteiramente coincidente
com a participante.
7. Afirma ela que recusou o pedido
por considerar que não se tratava de
uma situação grave ou dolorosa, pois
não havia vestígios de sangue, a
doente caminhava sem claudicar e
tinha até dúvidas sobre se carecia de
tratamento especial.
8. Diz ainda a médica que, tendo em 
conta o facto de estar em regime de
exclusividade e atendendo a certas
circunstâncias particulares vividas
no Centro de Saúde de Mora no últi
mo ano, receou uma eventual denún
cia caso exercesse uma activiclacle
privada ainda que não remunerada.
9_. Mas o principal motivo que a
levou a recusar-se a observar a
perna da participante foi o facto
desta vir acompanhada por um
homem, enquanto que ela estava só
em casa, apenas acompanhada por
duas filhas de 13 e 10 anos de idade

e à mercê de um eventual assalto. 
1 O. Por tudo isto, aconselhou a 
doente a dirigir-se ao Hospital de 
Évora, o que não foi bem aceite pelo 
casal, tendo o homem invocado o 
juramento de Hipócrates. 
11. Ouvido a propósito (ou o des
propósito) o Colégio de Clínica
Geral, uma vez que se tratava so
mente de um problema de atitude,
foi este da opinião de que não havia
razões para apresentar queixa contra
a médica (vicie folhas 3 e 4 cios
autos).
12. Quer-nos parecer que o compor
tamento da médica, apesar de ter
chocado a participante, está de acor
do com o artº 35 do Código Deonto
lógico de 1985 que concede aos
médicos, dentro de certos limites, o
direito de recusa de assistência.
13. Com efeito, a doente não estava
em perigo iminente nem numa
situação particularmente dolorosa,
estando ainda por cima acompanha
da e com carro, o que lhe permitia
recorrer a outros médicos, nomeada
mente em Évora ou Montargil.
14. Independentemente cio aspecto
estritamente legal, concluiríamos
que a médica tinha revelado uma
certa insensibilidade, não fosse o
facto de as circunstâncias cio caso
terem provocado na médica, a nosso
ver compreensivelmente, suspeitas e
receio de ser assaltada.
15. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento cio presente
processo por não ter ficado demons
trada a prática de qualquer infracção
deontológica.
Lisboa, 20 de Dezembro de 1994 

O RELATOR Prof. Doutor José 
Miguel Ramos de Almeida 

-ACORDÃO
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinar Regional do 
Sul em que o presente processo 

seja arquivado no termo e 
pelas razões expostas pelo Vogal 

Relator no seu parecer. 
Lisboa, 20 de Dezembro de 1994 
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P A R E C E R 
......................................

1. A Sra. D. Gertrudes Natividade
Barrelas Magalhães Garneche quei
xa-se do atendimento que foi presta
do a sua mãe aquando do seu inter
namento no Serviço de Urgência cio
Hospital de S. Francisco Xavier.
2. Insurge-se a participante contra o
facto de sua mãe ter caído da cama
durante o internamento, atribuindo a
responsabilidade de tal queda à
negligência cios médicos de serviço.
3. Segundo o Director Clínico do
Hospital, a doente foi admitida no
Serviço de Urgência em 15.05.94,
estando referida como motivos de
vinda à Urgência a existência de ton
turas, vómitos, desorientação tempora
-espacial e diminuição da força mus
cular cio membro superior esquerdo. 
4. Por essa razão, para prevenir qual
quer acidente, foram-lhe colocadas
grades na cama, o que não foi todavia
suficiente para evitar a queda.
5. Dessa queda resultou hematoma
de grandes dimensões na região
supraciliar direita e máscara equi
mótica, mas não houve perda de
conhecimento nem vómitos.
6. Vem agora a participante dizer
que a doente deveria ter sido vigiada
ou até mesmo amarrada.
7. Não nos parece todavia que ela
tenha razão quando afirma que
houve negligência.
8. Com efeito, o facto de terem sido
colocadas grades na cama mostra que
houve a preocupação de evitar que a
doente caísse, sendo tal queda um la
mentável acidente, totalmente impre
visível naquelas circunstâncias. 
9. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul o arquivamento do presente pro
cesso por não ter ficado demonstrada
a prática de qualquer infracção
deontológica.

Lisboa, 3 de Janeiro ele 1995 

O RELATOR Prof. Doutor Alberto 
Rodrigues de Matos Ferreira 

-ACORDÃO
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinar Regional do 
Sul em que o pre ente processo 

seja arquivado no termos e 
pelas razões expostas pelo Vogal 

Relator no seu parecer. 
Lisboa, 3 de Janeiro de 1995 



op nião. 

O Poder e a 
Autori (parte 1) 

Há quem os confunda. 
Há quem ache estes conceitos 

siameses. Por regra o poder 
ignora a autoridade e 

subtrai-se dela. Esquecendo
-se de que um poder 

definitivamente esvaído de 
autoridade é um poder 

moribundo. 

E 
que o poder e a autoridade 
não só são distintos como 
muitas vezes se excluem 

mutuamente. O que sucede sempre 
no ocaso de um ciclo político. No 
termo de um regime. Ou de um longo 
predomínio partidário. 

Quando vou ver um espectáculo 
ao meu clube, exibo à entrada o 
respectivo cartão de sócio que me 
autoriza ou me dá a autoridade para 
entrar e fruir esta propriedade. Se 
fosse mais dotado fisicamente que o 
porteiro, ou gostasse de exibir a 
descricionaridade, seria talvez 
tentado ao poder de entrar à força. 
Mas tenho a autorização (que me 
autoriza) ao que nela se contrata. A 
entrada no meu clube. Tenho auto
ridade, e por isso, nenhum sentido 
faria usar o poder. 

É que o podei· é positivo e a auto
ridade natural. 

O poder, sendo positivo, exige 
sempre uma verdade. Por isso é 
tendencialmente institucionai e 
potencialmente totalitário. A autori-

José Carlos C. Soares Pacheco 

dade sendo natural, propõe a aceita
ção da realidade como uma comple
xidade. Por isso é tendencialmente 
inorgânica· e potencialmente toleran
te. Porque o poder é material e a 
autoridade ideal. 

É por isto que o poder propende à 
corrupção. E, na sua forma mais 
ligeira à sua perpectuação a qualquer 
preço. O que significa a possibi
lidade de ser um veículo de violên
cia. Enquanto a autoridade é purifi
cadora, e cataliza a pacificação. 

É que na origem o poder é recebi
do nem que seja através de um i'esul
tado eleitoral. Enquanto a autoridade 
é s�mpre uma conquista do quoti
diano. Daí que o poder seja passível 
de ser delegado. Um general delega 
no coronel, mas a autoridade é 
intransmissível. Um general não 
pode delegar a sua responsabilidade 
na patente inferior. Quer dizer, o 
poder obriga e a autoridade, ao 
necessitar convencer, consente. 
Porque o poder é imposto e a autori
dade impõe-se. Na verdade o poder 
recusa o feed-back, e a autoridade 
não passa sem ele. Na melhor hipó
tese, o poder busca condicionar a 
formação. Enquanto à autoridade 
interessa buscar informação para 
poder agir. 

Nesta conformidade não há 
exemplo de um poder perene. Todo o 
poder é precário e conjuntural ao 
contrário da autoridade que é não 
conjuntural e pessoal. 
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O poder é uma perversão da 
função tética da sociedade e a 
autoridade a sua essência. Donde o 
poder consegue viver duma legali
dade mas a autoridade exige sempre 
muito mais: a legitimidade. 

Raro é que um chefe político 
exerça duradouramente o poder com 
simultânea autoridade, mas quando 
o faz estamos perante o carisma.
Como alguém escolhido para alvo do
derrame dos dons divinos. É o
político carismático. 

Vulgar é que o poder ignore a 
autoridade. Se esqueça dela. Ou a 
perca pelo caminho. E viva do lado 
lúdico que a tantos atrai. Declarando 
que ele, poder, sem a vertente lúdica 
é uma chatice. É o caso dos dita0 

dores. Que procuram não ver que 
sem a sua vertente ética é uma 
vergonha. 

Por tudo isto o poder necessita (e 
por isso produz) quase sempre de um 
só mundo em que os mundos que 
restam só cabem no estigma da 
marginalidade. De um significado 
apenas porque, sendo positivo, só ele 
poder é a verdade. De uma perspec
ti va a que chamam realista decla
rando que qualquer outra poria em 
perigo a paz. E por sobre tudo isto 
conduz (com fatalidade das noites 
que se seguem aos dias mas esque
cendo que àquelas se seguem sem
pre novos dias) à resignação. 

Descreva-se pois o estado clínico 
do poder. E a seguir os cinco 



pecados mortais do poder na cons
ciência moderna. 

Para ensaiarmos uma abordagem 
antecipatória à organização pós
moderna. 

Escrever sobre o estado clínico é 
descrever o modo como os cidadãos 
se sentem, porque é destes afectos 
que brotam as fórmulas de organi
zação social. 

MUITOS MUNDOS 

Há muitos mundos para oferecer 
ao mundo. 

Mas há sempre um que é o mais 
falado. Mostra-se no fácil arregi
mentar de homens e de mulheres 
perante quem a pologética do poder 
pessoal se confunde com a noção de 
serviço. E a quem a oferenda parece 
autêntica. Exibe-se na entrevista aos 
mass-média com fotografias em pose 
estudada, onde se ensaiam comen
tários de farisaica humildade. Mas 
onde se deixa um ponto de 
percepção sub-liminar acrescen
tando a responsabilidade própria 
pelo feito. Com orgulho indisfar
çável. Como se o pior orgulho não 
fosse a falsa modéstia. Como se a 
humildade pública não reflec�isse a 
privada ambição. Que estratégi
camente não olha a meios. Que 
tacticamente é histérica em sentido 
lacto: passiva, dependente e falha de 
virilidade pela distorção da líbido 
que não alcança a sublimação; mas 
orgulhosa, carente de manifestações 
de adulação, vaidosa e, sobretudo 
necessitada de sentir-se o centro das 
atenções. 

Acontece que esta privada 
ambição é o único mundo do político 
da época da consciência moderna. 
Ele está na política como o actor está 
no palco: com a ambivalência de 
quem querendo ser o centro das 
atenções para receber as palmas que 
premeiam, se obsedia com o pavor 
da pateada que pode sempre 
suceder. É assim o político instalado 
no poder. Porque sabe que a 
primeira pateada pode muito bem 
ser a última e ele está ali hipotecado 
ao poder e à sua preservação. 

É por isso mesmo que é ambiva
lente na aparência do comporta-

mento. Bajulando os que estão por 
cima. O senhor ministro com quem 
vai à fala. Diz-se. Por quem terá sido 
convidado para um alto cargo de 
confiança. Talvez. Corre por aí. Mas 
calcando os que estão por baixo. 
Perante quem anda na vida a 
receber sem dizer obrigado. Com a 
subtileza com que se move um 
paquiderme. Com a espontaneidade 
dos que amam sonhar que dormem 
com Maquiavel, substituto de um 
amor impossível. Sendo que esse 
amor, se fosse possível, teria sido a 
janela que falta a esta gente para 
rasgar as vistas pelos muitos mundos 
que eles não conseguem ver. 

Enquanto podem, suplicam ou 
reinvindicam, não há esforço que 
poupem. Estão sempre no lugar 
propício, escrevem pontualmente à 
pessoa indicada. Ao senhor Doutor. 
Ao querido P1;esidente seja-do-que
fôr. E claro, ao Ministro. A quem 
cruzam no caminho certo e pingam a 
palavra oportuna: pode contar com o 
meu apoio! Enfaticamente. Num 
jantar.· Privado. De fato cinzento e 
alma sem cor. 

Mas possuem, por outro lado, a 
lista completa de quem é necessário 
afastar, Porque como a sua cosmo
gonia é paraplégica de sectarismo, o 
se4 léxico só poderia ser manco de 
humanismo. Dividem o mundo entre 
os meus ou os nossos, e os outros. E 
a sua semântica é a das preocu
pações com a posse, o prestígio, em 
suma o poder a qualquer preço. O 
que também os obriga a um discurso 
que versa muito mais sobre a 
fragilidade alheia do que sobre a 
grandeza doutrém. Que é percebida 
como ameaça vital já que a inveja é 
o seu alimento. 

Geralmente é ainda de jovens que 
iniciam o percurso fatal.  E é de 
velhos que vão provar da amarga 
solidão que entretanto conseguiram 
distrair e enganar. Ao preparar as 
próximas eleições. Sempre. Porque 
há sempre mais umas à porta. 
Sempre vitais. Sempre definitivas. E 
não se julgue que quem assim age, 
quem assim sente, é necessáriamente 
Ministro, Deputado ou aspirante a 
tal. O fenómeno é um pouco mais 
grave por ser mais geral. E todos as 
julgam, às eleições, como aos cigar-
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ros. antigos: provisoriamente defi
nitivas sem perceberem que realmen
te são definitivamente provisórias. 

É este o mundo, único entre os 
mundos, da consciência moderna. 

A SEMÂNTICA 

No poupar é que vai o ganho, diz 
o povo. E após anos recentes em que 
fez escola o consumir como motor
económico, as interrogações sobre a
verdade deste caminho são cada vez
mais e mawres. 

Todavia h4 coisas em que não 
vale a pena passar necessidades. 
Não se adianta nada poupar nas 
ideias. Porque estas como os rios 
nascem sem pedir licença. Nem 
sequer ao poder. Crescem como fios 
sempre acrescidos de água pura 
levando de enxurrada os detritos, 
geralmente podres de velhos, que 
lhes surgem pela frente. E quanto 
mais velhos e podres mais facil
mente a corrente os arrasta. E só 
terminam a corrida num mar. Onde 
todas as águas se homogenizam e 
podem viver em paz. Inevitavel
mente. O mar das águas de muitos e 
diversos rios organiza-se e organiza 
essas águas naquilo que em física se 
convencionou chamar de composto e 
não mistura. É que o composto é 
homogéneo. Quer dizer igual a si 
mesmo. Essencialmente autêntico. 
Autenticamente democrático. 

E da mesma maneira que 
nenhuma barragem pode impedir 
que a água dos rios seja sempre 
corrente e torrente nova e inepetível 
também as ideias quando existem é 
usá-las porque reprimir nunca 
resultou. E sempre que possível é 
usar as próprias. Poupar é na dos 
outros. 

Na Grécia ostracizava-se quem 
caísse na desgraça do poder. Que 
propende sempre a sentir-se desgos
toso com as ideias alheias, escre
vendo por isso o nome amaldiçoado 
numa concha. Hoje a concha dá pelo 
nome de Diário da República. Ou 
Diário do Governo. E o ostracismo 
ganhou a força do Decreto-Lei. 

Só que no léxico estreito da 
jurisprudência ou do jornal do 
governo, não é possível a riqueza 



semântica das ideias. Porque não 
cabe. Por isso o poder tende a rele
var factos. Mas sempre traduzidos 
por palavras submissas e dóceis. As 
palavras oficiais do jornal oficial. 

E entretanto há momentos 
estranhos, e supreendentemente, 
algumas palavras ganham vida 
própria e reivindicam a ideia. Num 
assomo de rebeldia próprio da fase 
de crescimento de qualquer ser. Por 
exemplo Soberania ou Pátria. Duas 
palavras que passaram a ser subver
sivas e cuja liberdade súbita e irri
tante aponta para reformas de grande 
alcance. E para a reforma de quem 
lhe cortou a licença de circulação. 

Uma língua viva é o atestado 
duma nação viva. E o limite da sua 
liberdade é a fronteira dessa reali
dade que é existir. 

Ora uma língua viva não consente 
ser estrangulada pela gramática que 
existe para a servir e não para ser 
dono dela. Do mesmo modo, não 
pode o poder decretar o dicionário 
porque às palavras, mesmo as mais 
domesticadas, apetece a transgres
são. Não é possível proibi-las de 
percorrer o tumulto da sua natural 
leviandade de coisas jovens e vivas, 
de ganhar o significado singular de 
cada boca em cada povo. Até encon
trarerp o seu próprio mar de con
fluência. Calma já. Uma nova identi
dade adquirida. E aceite. Sem 
medos. Porque, como nas línguas 
vivas a adaptação tem a força do 
imparável e nenhuma língua jamais 
morreu quando se lhe permitiu a 
liberdade. Talvez que se a Soberania 
e a Pátria forem deixadas à solta, 
encontrem no caminho que conduz 
ao mar que é de todos, a sua ideia. 
Actual, natural e agora universal
mente aceite por ser consensual. O 
que talvez sirva para lembrar a quem 
já perdeu a memória que uma comu
nidade de significados deu, de novo, 
origem ao significado de consti
tuirmos uma comunidade. 

Observados os dois factos clínicos 
mais vulgares e talvez mais inócuos 
da consciência social moderna, a 
saber, o afunilamento da realidade 
que o poder apreende e a hermenêu
tica que constrói para a manter, 
vamos agora abordar o pretenso 
positivismo e a propagandeada bon-

dade do mesmo poder, bem como o 
equívoco do sucesso e a consequente 
resignação do tecido social. 

O REALISMO E A PAZ 

Quando já somos grandes faz bem 
acreditar que o menino Jesus nasceu 
em Belém numa manjedoura ou no 
regaço da candura da Mãe. E junto 
do homem de mãos calosas que era o 
pai. Com dois burrinhos. Ou duas 
vaquinhas. Ou com um burrinho e 
uma vaquinha por detrás. Conquanto 
tivessem bom bafo porque era 
inverno e estava frio. 

Porque a imagem é emblemática 
de uma legenda que já é lenda: 
"glória a Deus nas alturas e paz aos 
homens de boa vontade". 

A paz é a grande moda. O mais 
ecuménico dos valores. E pode ser 
explicada esta moda da mesma 
forma por que s� explica o discurso 
do ministro das finanças que aparece 
a declarar que a inflação não vai 
aumentar. Porque é certo que se o 
ministro atesta que a inflação não 
vai subir é que está a pensar no 
problema. Ou seja, é que o problema 
existe. Do mesmíssimo modo a paz, 
como qualquer moda, só surge 
quando a ausência dela a releva. 

A paz é consequência do, natal. 
Mas sua causa também. Não há natal 
que se aguente sem guerras, mas 
também nenhum natal se aguenta 
com guerras perpétuas. 

Depois da queda do muro em 
Berlim começou uma história de 
guerras: na ex-Jugoslávia, em quase 
toda a Asia ex-Soviética, pela Africa 
em geral, etc ... 

Há muito que se não via tão 
alargada desgraça. E não é pessimis
mo dizê-lo. É realismo. Pessimismo 
é desistir da esperança. Ora hoje 
multiplicam-se os homens de paz à 
medida da gravidade das guerras. 
Dando o lugar à esperança. 

Aliás, a propósito de pessimistas 
e optimistas. Proviemos todos das 
veleidades revolucionárias dos vinte 
anos. Como em todas as gerações 
saudáveis. Passamos depois pela 
dolorosa experiência de conviver 
com o descontentamento do próprio 
Eu.  Projectado que estivera no 
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empolgamento colectivo com que se 
iriam construir os amanhãs que 
cantam. E cai-se nos trinta anos do 
desencanto. Na aventura da compli
cada gincana entre as solidariedades 
que não se podem quebrar e as 
alegrias que não se devem desfazer. 
E é aqui que subsistem em simul
tâneo dois tipos de seres diferentes. 
Os ainda optimistas angustiados e os 
já pessimistas felizes. E a maturi
dade dos quarenta tem aí muito a 
fazer: pode, às vezes, resolver este 
conflito homogeneizando as velhas 
raízes e os novos apelos. Ficando 
todos mais realistas. 

Ora a sociedade evolui por ciclos. 
Fecha-se um para logo abrirmos 
outro. Se calhar é esta espantosa 
plasticidade que brota dos próprios 
ciclos interiores das pessoas que 
está na origem da evolução social. 
Por exemplo. Há vinte anos andáva
mos todos de barbas e uns livros de 
Marx ou sobre o marxismo dependu
rados do punho davam jeito. E um 
Toyota enferrujado compunha o 
quadro ideal. Quinze anos depois 
acotovelavamo-nos. Para passar à 
frente dos outros. Sem saber exacta
m ente para onde. Mas sempre a 
correr. Como nos treinos, mas não 
nas competições sérias. No jogging. 
Mas também para adquirir uma 
gravata. Vicri. Ou Giorgio-qualquer
coisa. Italiana. Ou para um Citizen 
Gold dependurado no mesmo pulso 
que já não suporta o peso de nenhum 
livro. Quando muito um projecto 
turístico das Caraíbas. Ou de 
Cancum. Enquanto o Toyota dava 
lugar a um carro nórdico ou alemão. 
Porque todos devem parecer-se com 
um pivot da R.A.I. e formar empre
sas à razão de uma por semana. 

Entretanto as guerras cresciam em 
número e gravidade, porque como 
sempre na consciência moderna, a 
verdade era, tinha de ser, "um" 
sucesso quer dizer um pe1pétuo cres
cimento. Quer se chamasse socieda
de sem classes de economia planifi
cada para crescimentos quinquenais 
estrondosos, quer se chamasse socie
dade de competências de economia 
de livre iniciativa para crescimento 
de produtividades nunca vistos. 

Agora a moda começa a poder ser 
estar contra a moda. E os alfaiates 
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voltam a ser procurados para factos 
discretos, de feilios clássicos. A 
caminho dos tempos em que se 
reviravam os factos. E regressa a 
noção do desperdício. E suprema 
esperança, da cautela do aferrolhar 
hoje porque ninguém adivinha como 
será amanhã. As reformas públicas 
são suspeitas. E sem guardar debai
xo do colchão as gentes investem 
discretamente num futuro seguro. 

E um país inteiro começa a 
perceber que um problema não se 
resolve com um monte de notas por 
cima. Que é vital não repetir com os 
fundos comunitários o que se fez 
outrora com a pimenta da Índia, o 
ouro do Brasil ou o petróleo de 
Angola. Quando todo o poder 
emparveceu com a abundância e 
quando ela se esgotou se pôs a 
chorar o fado. 

A hora é apesar de tudo de 
esperança. Porque o ver as guerras 
nas casas dos outros ajuda sobretudo 
à mudança na própria. E porque a 
despeito de tantas guerras são cada 
vez mais as pessoas que se preocu
pam com a paz. Quer dizer com a 
esperança. E como nós só nos 
preocupamos com o que existe é 
porque a esperança existe mesmo. E 
por isso, pela paz ou pela esperança 
se dedicam. Por elas se sacrificam. 
Porque a paz tem cada vez mais 
adeptos. 

E o Natal é possível. 

SUCESSO E UTOPIA 

A cosmogonia do séc. XX 
espraiou-se pelo funil das teses de 
Marx e de Freud. Por onde muitos 
julgaram poder fluir a natureza 
humana. 

A três dias do séc. XXI é já possí
vel um balanço. Provisório, claro. 
Como todos os balanços. Principal
mente aqueles que são realizados 
pelos autores a propósito dos seus 
próprios feitos. Como quando esta 
geração fala das inquietações agita
das dos anos setenta versus as 
acomodações já desenganadas dos 
anos oitenta. Anos em que o poder 
decretou o fim das ideologias. 

É que ao poder só interessa a 
renúncia do cidadão à cidadania. Do 

indivíduo à política. Do homem à 
utopia. Porque o poder quer que nos 
retiremos do palco da história e nos 
sentemos na plateia. De activos 
participantes a passivos especta
dores. O poder quer que pareça que 
a história já acabou. Como dizia 
Fukuyama, um homem da moda. 
Quer dizer do poder. 

Subitamente a guerra do Golfo. 
Os conflitos a Leste. E a Oeste. A 
recessão. O problema ecológico. E 
compreendem que a História afinal 
não acabou. Compreendem que há 
uma luta a empreender. Que a litur
gia do poder sacralizado dá lugar à 
profana apologética das ideologias. 
Ora a ideologia dominante no 
momento é que não há ideologias. 
Nem é bom que haja. Porque, dizem, 
são as utopias ideológicas que 
promovem, como se viu este século, 
dizem, as mais grosseiras tiranias, as 
mais terríveis guerras. 

Quem assim fala não é gago, mas 
parece mudo para o que lhe não 
interessa dizer. Por exemplo, que 
não foi o marxismo que criou o 
Gullag, mas sim o poder que dele se 
alimentava. Da mesma forma com o 
nazismo. E ainda, como hoje se vê 
um pouco por toda a parte, com o 
liberalismo. Pois quem senão ele é 
responsável pelo alimentar de 
guerras pelo terceiro mundo? Quem 
senão ele justifica a venda de armas 
com o alibi da defesa desse valor 
chamado democracia? Justificando a 
democracia com esse outro valor 
chamado iniciativa individual. Que 
por sua vez tudo permite e a tudo 
convida desde o valor do sucesso ao 
valor dito intrínseco da competição. 
Sucesso e competição que são a mais 
explosiva das misturas por levarem 
em linha recta à perpectuação do 
poder com consequente nepotismo e 
corrupção. 

Como se diz: "uma palavra Tua e 
serei salvo". Antigamente dizia-se 
socialismo ou nacionalismo. Hoje em 
dia Sucesso. 

Para escrever um romance tem de 
se estar (de) fora. A margem. Mas 
dentro da ideia. Também para escre
vermos o destino da Polis é neces
sário estar fora do poder, mas sofrer 
em nós as consequências dos seus 
ac�os pequenos. Ao invés dos parvos 
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que se indignam quando são assim 
tratados, começam a surgir aqueles 
que tratados de parvos pelo poder se 
não indignam. Porque só faz figma 
de parvo quem não é parvo. Quem já 
é não pode fazer figura de. E são já 
muitos os que se deixaram fazer 
figuras de parvo no final dos anos 
oitenta e começaram a mostrar ao 
poder que a ideologia do sucesso é a 
mais perversa de todas. Que só pode 
entender-se como uma corrida dos 
cem metros onde só pode ser-se 
perdedor ou ganhador. Quando a 
vida é como uma maratona a que 
concorrem milhões. Sendo que 
aquilo que é nuclearmente humano é 
uma presunção. A da relatividade: 
entre o vencedor e o vencido há todo 
um continum de relativos vencedo
res e de relativos vencidos. 

Vistas bem as coisas, os 
vencedores da maratona são desde 
logo tantos quantos os concorrentes. 
Quantos os que tiveram a coragem 
de partir ao tiro da largada. 

É esta relatividade que é a vida. 
Relatividade que é paradoxal porque 
é um absoluto. O absoluto da 
compreensão. E da tolerância 
humanas. Mesmo para com os que 
chegam mais atrasados à meta. Por 
isso a ideologia do sucesso é a 
suprema excrescência da humani
dade. Porque a imperecível natureza 
do arco-fris humano não cabe entre o 
vazio que inventaram para além do 
preto e do branco. Como a complexi
dade da realidade não cabe no funil 
duma seita. Como foi a marxista ou a 
freudiana. Ou ainda e principal
mente a seita do sucesso. Com, como 
as outras seitas, os seus dogmas. E o 
perfume inebriante e irreal dos seus 
incensos. E a penumbra proposita
damente anestesiante dos seus 
santuários. E o ritual das suas 
liturgias a que apenas são chamados 
alguns eleitos. 

Esta seita do sucesso se fosse 
uma cosmogonia seria como um 
Arizona onde só se enxergam cactos 
e cascavéis. Seria uma cosmogonia 

. . em que o sucesso mais parecena 
uma gestação prenhe de nadas. 

Onde no fim, nenhum muro de 
Berlim seria necessário derrubar 
porque nem sequer teria sido 
erguido ... 



A RESIGNAÇÃO 

A consequência de ser sabido 
previamente que só um pode vencer 
a maratona, acaba por ser a desis
tência da maioria cios concorrentes. 
Pelo menos daqueles imbuídos pela 
ideologia do sucesso e que ante
cipam, face ao conhecimento cios 
concorrentes, que nem sequer vale a 
pena iniciar a prova. E então 
resignam-se. 

O poder possui uma espécie de 
automatismo do não. Colocado 
perante uma petição, uma reivin
dicação ou uma simples confron
tação, o poder tende a declarar não
mesmo que lhe não perguntem nada. 
Mas o poder nunca estranha que lhe 
digam sim. Porque gosta da 
reverência. Ama o acatamento. 
Adora a adulação. E retribui com 
palavras. De singelo barroquismo. 
De enfadado maneirismo. De 
paradoxal enjoo. E quando não 
houver melhor exige, no mínimo, o 
silêncio. 

Sem perceber que se é possível 
cortar uma palavra não é possível 
calar o silêncio. 

Sem entender que o silêncio cios 
cemitérios não é de respeito mas de 
medo. E que o medo é primo direito 
cio despeito e cio rancor que acabam 
por conduzir à vindicta, quer dizer, a 
uma outra injustiça. 

O poder nem sequer entende que 
sendo o hábito inimigo da atenção, a 
resignação dos vassalos perpectua a 
incompetência que acarreta o estado 
comatoso que prenuncia o fim das 
coisas. Enquanto a confrontação 
estimula a vida e promete a conti
nuidade. 

O poder obedecendo à perver
sidade da sua intrínseca dinâmica 
que sempre o há-de matar, chega a 
ter medo de discutir a diferença 
entre ele poder e a autoridade. 

Acha estes conceitos ·siameses. 
Não percebe que a autoridade é 
ideal enquanto ele, poder, é positivo. 
Que a autoridade se conquista 
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quotidianamente, todos os dias, 
enquanto ele, poder, se herda. 

E por isso, porque não se discute, 
consagra-se. Criando a sua própria 
liturgia. Da lápide. Da medalha. Da 
inauguração. Do anúncio de outra 
inauguração. 

Do anúncio do anúncio de mil 
inaugurações. Da sentença no Diário 
dele próprio. Da manifestação 
colectiva. E de jantares onde se vai 
de fato cinzento e alma cinzenta. De 
contagem de vozes onde não há 
discordâncias. Só aplausos. 

E resignações. 
Até que um dia alguém percebe 

que a resignação das vítimas não 
comove o carrasco. E arrisca. Faz ao 
contrário. Apela à liberdade. E à 
cligniclacle. Julga-se em Copenhaga e 
grita que o rei vai nu. 

E o rei experimenta então a 
dúvida e assalta-o a hesitação de ter
se enganado. E o grito transforma-se 
em clamor e o singular em plural. 

E da resignação só resta o fim. 



Luis Filipe Fonseca 

O 
padrão de morbimortalidade 
por doenças infecciosas que 
se constata hoj e  no país, 

além de poder não representar mais 
que a ponta visível do iceberg (o que 
já é suficientemente grave) levanta 
questões importantes que muito pro
vavelmente não deixarão de vir a au
mentar, quer em número quer em 
complexidade. 

Nesta área os instrumentos legis
lativos que poderiam fundamentar 
uma intervenção mais actuante, ou 
são vagos ou estão insuficientemente 
regulamentados. 

Este aitigo pretende fazer reflectir, 
face ao enquadramento legal existente, 
as preocupações sentidas por muitos 
médicos de saúde pública que no 
terreno são confrontados com situa
ções para as quais não existem normas 
orientadoras e muito menos respostas. 

Sabe-se do aumento regular e 
progressivo no nosso país dos infec
tados quer com o vírus da SIDA quer 
com vírus hepatotropos especial
mente agressivos (B, C e outros). 

Estima-se ainda que cerca de 
30% de seropositivos para o VIH 
estejam ou possam a vir estar infec
tados pelo bacilo de Koch, nalguns 
casos com formas especialmente 
virulentas ou resistentes aos tuber
culostáticos convencionais. 

Conhecendo-se igualmente os 
longos períodos quer de incubação 
quer de infecção assintomática 
destas afecções, fácil se torna 
perceber as dificuldades de um con
trolo epidemiológico minimamente 
eficaz destas endemias. 

Por outro lado sabemos que num 
grande número de casos, e provavel
mente na maioria, a variável mais 
importante diz respeito a padrões 
comportamentais "novos" como a 
toxicodependência e a prostituição 
associada. 

Sabendo ainda que estes doentes 
vivem (pelo menos nas fases iniciais) 
não sózinhos mas quantas vezes em 
ambientes familiares degradados, 
com filhos ou irmãos mais novos, 

populaç6es com a nlo dlscrlmlnaçlo? 
• 

que a actividade sexual (afectiva ou 
prostituída) é realizada em regra de 
uma forma não protegida que vão à 
escola, que trabalham, a questão que 
imediatamente se coloca é qual o 
risco efectivo de disseminação des
tas afecções na comunidade se os já 
infectados não estiverem informados, 
motivados e responsabilizados para 
práticas efectivas de prevenção da 
transmissão da doença. 

Atendendo às características emi
nentemente sociais e comportamen
tais ligadas a estas doenças e cons
tando-se o número crescente de conta
minações "inocentes" como é o caso 
de ci'ianças e de parceiros sexuais que 
não foram avisados pelo "outro", para 
não falar das contaminações "profis
sionais'; (médicos, enfe1meiros, outros 
técnicos de saúde), é legítimo pensar 
até que ponto esta "associalidade" é 
prevista (e punida) na lei. 

O Dec. Lei nº 400/82 de 23/9 
(Código Penal) prevê no nº 1 do aitº 

270° (Propagação de doença conta
giosa): "Quem propagar doença 
contagiosa, criando um perigo para a 
vida ou de grave lesão da saúde ou 
da integridade física de um número 
indeterminado de pessoas, será 
punido com prisão de 1 a 5 anos e 
multa de 100 a 150 dias". 

O nº 2 do mesmo artigo refere 
ainda como factor agravante: " ... 
quando o agente actuou por baixeza 
de carácter ou quando causou a 
epidemia por meio de difusão de 
gérmens bacteriológicos ou vírus". 

A Lei 4 8/90 de 24/8 (Lei de Bases 
da Saúde) refere na base XIX (rela
tiva às competências das Autoridades 
de Saúde) na alínea c) do nº 3: 
"Desencadear de acordo com a Cons
tituição e a lei o internamento ou a 
prestação compulsiva de Cuidados de 
Saúde a indivíduos em situação de 
prejudicarem a Saúde Pública". 

Articulado quase idêntico tem o 
Dec. Lei nº 336/93 de 29/9 (Regula
mento da nomeação e funcionamento 
das Autoridades de Saúde) na alínea 

· d) do artº 5° .
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Dir-se-ia assim estar cometida às 
Autoridades de Saúde a faculdade e 
a possibilidade de actuar em confor
midade com os preceitos legais 
acima referidos. 

A verdade é que parece desacon
selhável uma leitura linear da legis
lação invocada sendo indispensável a 
sua conjugação com outra legislação, 
nomeadamente a que se refere à Lei 
Fundamental e ao capítulo das liber
dades, direitos e garantias individuais. 

Esta é pois uma questão (A Ques
tão?) em aberto e do foro emi nen
temen te jurídico(?), tornando-se 
urgente a sua discussão e debate 
sem os quais não parece legítimo o 
recurso a esta via como forma de 
controlo por parte das Autoridades 
de Saúde, Judiciais ou outras. 

No entanto muitos casos de dis
criminação em Portugal são públicos 
e sabemos (entre outros) de empre
sas que quer nos exames de admis
são quer nos exames periódicos 
legalmente previstos estão a exigir 
entre outras, análises para os marca
dores dos vírus da SIDA e Hepatites. 

Também aqui se questiona a 
legitimidade das medidas subse
quentes (nos casos positivos) mas 
não é possível nem justo menos
prezar as razões dos empregadores. 

Está-se assim perante uma situa
ção complexa e geradora de angús
tias e perplexidades quer nos técni
cos de saúde quer na população e 
subtilmente começam a ser detec
tadas tendências para a margi
nalização e exclusão social destes 
doentes repescando antigos concei
tos como as leprosarias (sidómetros 
em termos actuais). 

Podendo estas doenças serem 
consideradas "Doenças de toda a 
Comunidade" é importante e urgente 
a refl exão que os governantes e 
responsáveis pela saúde deste país 
devem promover entre a população, 
assumindo uma atitude pró-activa (e 
não reactiva) face às questões que 
estas doenças levantam. 



crónica. 

Alunos, a mocidade 

António Araújo Pereira Pinto 

Começa assim 
uma sextilha da autoria do 

Prof. Hernani Monteiro, 
grande e saudoso mestre e 

investigador da Faculdade de 
Medicina do Porto desde 1920 

a 1961, falecido em 1963. 
É colocada na fala do 

personagem Prof. Vicente de 
Carvalho em suposto diálogo 
com os Professores Assis Vaz, 

António José de Sousa e 
Bernardo Pinto, no seu poema 

teatral o "Auto do Berço", 
situado no Sec. XIX. 

E 
m 1975, o Prof. Abel Tavares,
seu ilustre e dedicado colabo
rador e sucessor de cátedra e 

o poeta Jorge Condeixa (Joaquim
Novo), tomaram a iniciativa de
publicar esta peça, por ocasião do
150º aniversário da Escola Médica
do Porto. Ela encerra além do mais,
uma lição de Deontologia e História
da Medicina, com exaustivas notas
culturais que retratam os próprios
personagens e ... o autor.

Da actividade científica deste 
Homem do Porto apenas direi que 
em 1920 recebeu por unanimidade o 
prémio, nunca até aí atribuído, pelo 
melhor trabalho de investigação 
científica, feito na sua Faculdade. 

Em 1928 criou o Laboratório de 
Cirurgia Experimental onde ensaiou 
pela l ª vez no mundo da Medicina, 

com êxito pleno, a Linfangiografia, 
prestigiando com os seus ilustres 
colaboradores a Escola, a Cidade, e 
o País. Por isso e por muito mais
(vide Enc. Luso-Bras. pág. 1278) a
cidade do Porfo honra-se com o seu
nome na Avenida fronteira ao
Hospital de S. João, de que foi
instalador de primeira linha.

Por alturas de 47/48 um estudan
te, vindo de Lisboa, de seu nome 
E urico Lemos Pires, natural de 
Lamego, com entusiasmo exuberante 
contagiou dois contemporâneos do 
Liceu e quase a êsmo, mais alguns 
de Farmácia, Ciências, Engenharia e 
Medicina e todos à uma em "assalto" 
à Reitoria, incendiaram o coração do 
Prof. Amândio Tavares. Na sua qua
lidade de Reitor indicou-nos, após 
breve conciliábulo o Prof. Hernani 
Monteiro, o Homem sempre disponí
vel que nos recebeu com igual entu
siasmo, assumiu o facho do "Marato
nista" ... e as trombetas olímpicas 
anunciaram o nascimento do Teatro 
Clássico Universitário do Porto, em 
pleno Instituto de Anatomia da 
Faculdade de Medicina, da Facul
dade de Medicina do Porto, junto ao 
Hospital de Santo António. Consta 
que ainda existem sinais dele na 
Faculdade de Letras, posteriormente 
re-criada no Porto, com designação 
ligeiramente diferente, como foi 
moda sub-cultural há uns anos atrás. 

Sirva este longo exórdio para 
pedir aos eventuais leitores que 
deêm à sextilha que se segue o senti
do profundo que encerra. 

Em geito de gratidão e homena-
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gem a Hernani Monteiro, na quali-
dade de membro da Direcção, tive o 
privilégio de a recitar no Cine Teatro -
de Leiria em 48/49, na 2ª digressão 
do nosso Teatro, extra-muros. 

Faço-o hoje novamente, em preito 
de saudade e recordação dum Ho
mem do Porto porque no seu pendor 
socrático, nos incutiu e às gerações 
seguintes de estudantes uma boa, 
senão parte fundamental de cultura 
humanística, indispensável a qual
quer profissional licenciado: "Alunos, 
a Mocidade ... Barro que temos na 
mão. A moldar, com ansiedade! Que 
dor, se virmos caída. A nossa obra, 
partida. Ingloriamente, no chão". 

No conceito hipocrático da boa 
ética, honra pois a Hernani 
Monteiro, aos seus pares, nossos 
saudosos e queridos Mestres, à sua 
Escola, aos seus colaboradores e 
continuadores que o relembraram -
em Maio de 1991, no centenário do 
seu nascimento. 

Quando se é sexagenário, já -se 
tem jus a sugerir ao Ministro da 
Educação ou a um Conselho Direc
tivo mande colocar nas Escolas esta 
sextilha. Por mim, quando subo a 
escadaria da Igreja de Cedofeita, 
olho para aquela casa rósea, junto ao 
gradeamento, levo o pensamento aos 
confins da memória e "vejo" na figu
ra franzina de Hernani Monteiro, de 
introspectiva miopia, o Homem que 
se deu totalmente aos seus alunos, à 
sua Faculdade, à nossa adorável 
Cidade, ao País ... à Humanidade ... 

E em pré-oração vou balbucian
do: Alunos, a Mocidade ... 



-

crónica. 

O XII signo do 
Zodíaco - Piseis 

lreneu Cruz 

"Prezado Carlos Duarte: 

A 
sua lembrança, trans
mitida pelo Centro de 
Documentação e In
formação da Ordem 
dos Médicos, indican

do o meu nome para escrever uma 
folha sobre pesca desportiva, sensi
bilizou-me. Em boa verdade, já não 
pesco há anos. E, com facilidade, 
adivinha porquê. Para lá das minhas 
aitroses, as banagens estão vazias, de 
fazer dó. Aqui perto, a de Sta. Susana, 
tão farta de achigãs, está seca, con
frange ver a nú a ponte romana, habi
tualmente submersa com quase dez 
braças de água em cima. Passei há 
pouco tempo sobre ela, de cano, com 
a lancha atrelada. Além disso, aqui 
pelas bandas do Sado, o arrasto feito 
adentro do estuário, deixa ficar ape
nas umas sarguetas, uns massacotes e 
douradinhas, às quais pelo tamanho, 
Jorge Brun do Canto, mestre insigne 
desta lide desportiva, costumava 
chamar cartões de visita. E depois, a 
química das águas - que outrora nos 
davam ostras saborosas, as quase 
divinas les portugaises, e eram 
sulcadas por golfinhos saudáveis -
traduz-se agora por teores elevados em 
metais como o mercúrio, o chumbo e o 
cádmio, de trágicos e silenciosos 
efeitos cumulativos. 

Sabedor do seu muito entusiasmo 
pela causa da pesca desportiva, o que 
me permite tratá-lo por irmão em S. 
Pedro - o do lago Tiberíades -, tomo 
a liberdade de lhe sugerir que dê 
uma olhadela à fotomontagem junta. 

Os pescadores são diversos e alguns 
deles já partiram deste mundo para a 
grande Viagem. Os peixes, esses, 
mais que os homens, permanecem 
enigmáticos, antigos, antiquíssimos, 
vindos das águas do Devónico e 
Silúrico, evocando a magia da 
eternidade. Repare bem, à esquerda, 
no veleiro de espada afiada. Local, 
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Santo António, na Ilha do Príncipe, 
que, sendo capital de distrito, é a 
cidade mais pequena do mundo. Os 
esguios veleiros são leves, elegantes, 
com 20 ou 30 Kg de peso. Para 
comer à superfície, levantam a bar
batana dorsal como vela, que lhe deu 
o nome, até mais de meio metro de
alto fora de água, com a brisa a aju
dar à precisão da espadeirada fatal,
na manjua. Mas, quando filados
numa linha de 20 libras, dão histó
rias de pasmar. Ao serem ferrados,
saltam logo, em parábola, não uma,
mas dúzias de vezes. Com uma pitada 
de sorte, temperada pela inclinação
da lua e a proximidade dos astros,
poderá assistir a mais dois, ou três, ou
quatro veleiros a saltai-em na vertical 
e em oblíquo, simultânea e alternada
mente, já não se distingue qual está
preso. São camaradas que surgem
solidários com o companheiro capti
vo. Naquele palco imenso, azul, do
grande mar oceano, os veleiros são
dançarinos de um bailado diferente.
O bailado marítimo da mãe Natureza,
inigualável, inesquecível.

Na costa ocidental, perdoe-me se 
lhe recordo, desagua um rio podero
so, castanho, que recolhe há milé
nios tantas lágrimas quantas as 
penas de sangue. É o Quanza. Na 
sua foz, navegam peixes diversos, 
uns maiores, outros mais pequenos, 
tal como a alma dos homens. Entre 
eles, um há que me é particular
mente querido e que aponto ali ao 
meio: é o peixe-prata. Com dois 
metros de comprido, 70 ou 80 Kg de 
peso, parece uma sardinha grande, 



Na costa ocidental, perdoe-me se lhe recordo, desagua um 
rio poderoso, castanho, que recolhe há -r;nilénios tantas 

lágrimas quantas penas de sangue. E o Quanza. 
Na sua foz, navegam peixes diversos, uns maiores, 

outros mais pequenos, tal como a alma dos homens. 

brilhante, prateada. Prata sem preço 
grama, sem cotação na bolsa, mas 
generoso e de valor inexcedível na 
vastidão dos trópicos. Uma escama 
dele tem o tamanho duma palma da 
mão. É vigoroso na luta, é brutal. 
Quando menos se espera, ferra de 
súbito e parte tudo, linhas e canas, 
salta e toma a saltar, faísca incandes
cente e cria-se com ele uma relação 
tensa como o fio, trava-se uma medi
ção de forças, arcada com respeito e 
admiração. É um sentido visual e 
táctil de uma beleza diferente, que 
simboliza o transitório das conquistas. 
E, por isso, esta relação mantém-se, 
mesmo muitos anos depois, amistosa, 
esotérica, singular. Quando lá voltar, 
não se fique pela barra, traiçoeira e 
fértil. Cautelosamente, suba os mean
dros, vá por ali acima até ao Bom 
Jesus e terá que ver um ou outro ele
fante a beber e a brincar, enquanto as 

Ali ao Íado, estão uns peixes mais 
pequenos, listrados, com cerca de 5 
Kg cada, a cana de lançado e o autor 
da captura de pé. Trata-se do peixe
tigre, de cor ve1melha e dentes de aço. 
É voraz, atira-se a tudo que mexa na 
água. Tem o valor desportivo da tmta 
ou do salmão e com eles disputa a 
agressividade e a altura dos saltos. 
Apanha-se nos rios, no Cuchi, em 
Menongue, no Cuito Cuanavale e nou
tras águas que se encaminham para o 
Índico. Nas margens do Zambeze, na 
sua porção angolana, há uma povoa
ção denominada Cazombo, que tem 
uma leprosaria. Um nosso colega, 
quando as angústias pesavam mais 
que as armas e as botas enlameadas 
que, ao deitar-se, por vezas desejava 
não acordar, descobriu uma canita e 
um carreto empoeirado, numa prate
leira esconsa da leprosaria. Improvi
sou uma colher rotativa e um anzol. 

águias marinhas 
espiam, os patos ne
gros levantam len
tamente e um grou 
agigantado planeia, 
lá no alto, magní
fico. 

Os peixes, esses, mais que os homens, 
permanecem enigmáticos, antigos, antiquís

simos, vindos das águas do Devónico e 
Silúrico, evocando a magia da eternidade. 

Numa tarde, ao pôr 
do Sol, sem cacimbo, 
tirou peixes-tigre. 
Contou-me depois 
como, nos dias se
guintes, em cada hora 
de pesca, ressuscitou. 

...... /) 
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Naquele palco imenso, azul, do grande mar oceano, os 
veleiros são dançarinos de um bailado diferente. O bailado 

marítimo da mãe Natureza, inigualável, inesquecível. 

Podia falar-lhe ele outrafi estúrias, 
mas deixo à sua imaginação a leitura 
das imagens, matizadas pela cores 
da sua experiência, a madre ele todas 
las cosas. Peço-lhe ainda que olhe 
aquele peixe grande, com espada. É 

linhas de 130 libras de resistência. 
Também, nesta outra arte, Arsénio 
Cordeiro, espelho de sportsman, foi 
exímio campeão. 

Por hoje, basta, já me alonguei. 
Mas permita-me que termine esta 

evocadora. Isto significa, meu preza
do irmão em S. Pedro, que nesta 
dança, o cisne nem sempre morre. 
Quando mergulhamos devagar o 
peixe solto na água, estamos a possuir 
o mesmo gozo, do puto travesso, que 

um espadim com 
300 quilos, pescado 
no Príncipe, com 
cana e carreto .  A 
espada é mais curta
que a do espadarte,
o daqui de
Sesimbra, a vila que

Quando mergulhamos devagar 
abre a gaiola ao pin
tassilgo, para vê-lo a 
cantar em liberdade. o peixe solto na água, estamos a possuir o

mesmo gozo, do puto travesso, que abre 
a gaiola ao pintassilgo, para vê-lo 

Um abraço .fraterno 
elo seu con/racle. 

· o Prof. Arsénio Cordeir o tornou
conhecida em todo o mundo. Sabe
porquê? Porque o espadarte, o gran
de e nobre gladiador dos mares, com
perto de 200 Kg pescava-se ali em 
aiolas, pequenos botes a remos, com

a cantar em liberdade. 

carta, com uma máxima que tem regi
do os pescadores: pescar para comer 
e dar de comer o pescado. Quando tal 
não é necessário, há que devolver o 
peixe ao meio líquido, depois da 
captura e talvez da fotografia rápida, 
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Fotocomposição de Teresa Maio Cruz 

(*) Original de Manuel Ribeiro de Pavia. 
ln Castro Soromenho, "Maravilhosa Viagem 

dos Exploradores Portugueses", 

Terra Ed., Lisboa, 1946 



e u u r a • 

É PARA TI MEU DOENTE 

Hoje, este poema 
É para ti meu doente, 
A troco da emoção 
Que sempre me provocas, 
E pela realização 
Do sonho mais ardente 
Que tu, também, evocas. 

Para ti foi meu estudo, 
Nas grandes solidõe 
De noites sem dormir, 
Que é outra forma de amar, 
De amar e de servir. 

Para ti vai meu gesto 
De extrema doçura, 
Quando te desnudo 
A alma e a mente 
E me contas tudo 
O que te põe doente. 

Contigo, 
Invado o mundo dos egredos, 
Corro a angústia de lés-a-lé , 
Desejos de morte ou apena medos 
E tudo o que, no fundo, 
Exactamente és. 

Por ti, 
Desbravo a timidez, 
Aparo a euforia, 
Traço, com nitidez, 
Projectos de harmonia. 

Contigo. 
Yagueio na confusão 
Yiajo no delírio 
E subo os degraus 
Do calvário e do martírio, 
Por i,-.,-o, 
A nossa relação, 
Feita de confiança. 

ão é ó busca possível, 
Uma troca fria 
De dúvida-saber, 
Uma dor-esperança, 
Mas um elo incrível 
Que só tu e eu 
Podemos entender! 

Janeiro 1993, do livro 
"POEMAS DO RATO MORTO" 
de Ofélia Bomba {médica psiquiatra). 

Razões de Ser 

' ' 

R 
azões de Ser",
obra publicada
recentemente 

por Agostinho de Almeida 

Montolto 
Memória das suas 

Antiguidades M ais uma obra de Baltazar M atos 
Caeiro foi publicada a 17 de Dezem
bro de 1994, intitulada: "Mo11t.oit.o

memória das suas antiguidades". 
Este colega, cirurgião vascular do Hospital 

de St.6 Marta em Lisboa, já com uma longa 
carreira literária tendo publicado várias obras 
e colaborado em jornais e revistas, tem mos
trado um particular interesse por temas histó
ricos e de defesa do património cultural. 

Neste livro o autor concentra a sua atenção 
em acontecimentos históricos de Mo11toito, pe
quena região alentejana do distrito de Évora, 
terra dos seus antepassados, divulgando factos 
e documentos desconhecidos, contribuindo 
para mais uma merecida divulgação do patri
mónio cultural português. 

Santos, professor da Faculdade de Medicina 
de Coimbra, é', como diz Clara Pinto Correia 
no Prefácio, um "texto inteligente e esclare
cedor. .. sobre as técnologias de reprodução 
assistida, as suas potencialidades, os seus 
riscos e as suas limitações." 

Razões de Ser 

Não sendo um livro de investigação, é uma 
obra dirigida a todos os interessados no tema 
da vida humana já que o autor se dedica às 
áreas de Genética e Reprodução Humanas. 

O Médico de Família 
e a saúde mental 

O livro "Médico de Família e a Saúde Mental" é uma obra importante e 
necessária no panorama editorial médico do nosso _p�ís, que abo�·da
uma área fundamental nas preocupações e no quot1d1ano do Médico -

de Família. Foi escrito em participação conjunta por médicos desta área, 
psiquiatras, psicólogos e outros especialistas, permitindo, por isso, uma maior 
adequação aos objectivos qa Medicina de Família. 

Tem em consideração que na Clínica Geral são comuns os casos que não 
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podem ser explicados somente em termos do 
conceito clássico de doença. Correspondem 
frequentemente a queixas aparentemente 
desgarradas, resultando de uma inadaptação, 
que necessitam de uma abordagem global. Por 
outro lado o Clínico Geral é muitas vezes o 
primeiro médico procurado e, por isso as 
doenças deparam-se-lhe em todas as fases 
possíveis da sua história natural. 

Neste trabalho reforça-se também o papel 
do Médico de Família no rastreio, diagnóstico, 
acompanhamento e orientação destes doentes, 
bem como uma correcta interligação Médico 
de Família/Psiquiatria. 




