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urante três dias, cerca
de milhar e meio de
médicos participaram
nos trabalhos cio VIII
Congresso Nacional de
Medicina, uma iniciativa da Ordem
cios Médicos que permitiu um debate
profundo em torno de alguns cios
aspectos mais importantes da vicia
médica.
Conferências e mesas redondas,
extremamente participadas, propor
cionaram debates vivos e discussões
profundas sobre temas tão actuais
como a formação médica, a forma
ção de investigadores, a ética médi
ca, a reforma cio sistema de saúde
em Portugal e a qualidade em cui
dados de saúde.
Discussões e debates em que
ficou patente a vontade cios médicos,
a sua disponibilidade em contribuir
para uma saúde melhor e o seu
enorme conhecimento das situações.
Os médicos, como poucos, sabem as
difíceis condições em que se exerce
Medicina em Portugal, convivem
com as dificuldades de quem os
consulta e são, por isso, colabora
dores naturais cios que se propõem
melhorar a assistência médica.
No entanto, em boa parle das
intervenções produzidas no Congres
so persiste a ideia de que muita
coisa continua a ser feito à revelia
cios médicos e sem a audição prévia

das organizações que os represen
tam. Fica tamÍJém a ideia de que o
diálogo institucional, embora impor
tante, não chega para resolver os
problemas que hoje se colocam à
Classe Médica.
E se dúvidas havia quanto à insa
tisfação que se vive entre os médicos,
o Congresso foi um boa oportunidade
para se fazer o diagnóstico. Repe
tidas vezes lá estavam, quase sempre
sustentadas com exemplos conhe
cidos, as desastrosas consequências
da lei de gestão hospitalar, os
problemas resultantes de uma tardia
decisão quanto à formação médica,
as consequências dos baixos venci
mentos, o atraso no pagamento das
convenções médicas, a não abertura
dos concursos externos de provi
mentos nas Carreiras, o modesto
investimento na investigação, etc.
Um Congresso em que se sentiu
insatisfação, mas onde a vontade de
fazer mais e melhor, a disponibi
lidade para ajudar a construir uma
saúde ele melhor qualidade e mais
humanizada e a existência de uma
"mão-de-obra" altamente qualifi
cada ficaram também patentes.
Haja vontade cio poder político,
que não será por causa cios médicos
que a assistência médica em Portu
gal não dará o salto necessário para
se aproximar dos níveis da U nião
Europeia.
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A Ordem dos Médicos promoveu, de 5 a 7 de Março, o seu VIII Congreso Nacional de Medicina, que
decorreu nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, gentilmente cedidas para o efeito.
O grande número de participantes (cerca de 1500 inscritos), o elevado nível das conferências e
debates e a elevada participação da assistência traduzem bem a grande vitalidade da Classe Médica.
Naturalmente, é esta importante realização que ocupa grande parte deste número da nossa Revista.
A sessão de abertura contou
com a presença de Sua Eminên
cia Reverendíssima, D. António
Ribeiro, Cardeal Patriarca de
CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA
Lisboa, d o Sr. Dr. Vítor
Ramalho, em representação de
S u a E x c e l ência o Senhor
Presidente da República, do Sr.
Dr. José Carlos Lopes Martins,
Secretário de Estado da Saúde
em representação de Sua Exce
lência o Ministro da Saúde, do
Sr. Prof. Pina Martins em repre
sentação da Administração da
Fundação Calouste Gulbenkian,
do Sr. Dr. Carlos de Santana
Maia, Bastonário da Ordem dos
Médicos e do Sr. Dr. Rui Bento,
Presidente E x e c u t i v o deste
Congresso.
Nesta edição, além das inter
v e n ç õ e s do B a s t o n á r i o d a
Ordem dos Médicos, d o Presi
dente Executivo do Congresso e
da Oração de Sapiência, publicam-se também sínteses das
inadiáveis impediram-no ele estar
mpo ssibilitado de estar
conferências e das mesas re
presente".
presente na Sessão de Aber
dondas do Congresso.

I

tura do VIII C o n gresso
Nacional de Medicina, o Senhor
Presidente da República fez-se
representar pelo Sr. Dr. Vítor
Ramalho , que transmitiu a o s
presentes, e m nome do Chefe de
Estado, o "desejo de que o Con
gresso alcance os maiores êxitos".
O Sr. Dr. Vítor Ramalho
recordou que " era intenção do
Senhor Presidente ela República
estar aqui, cheg o u mesmo a·
marcar com o Senhor Bastonário
essa possibilidade, mas infeliz
mente obrigações absolutamente
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Uma ausência forçada de um
Presidente da República que "pelo
especial carinho que tem devotado
à classe médica e a todas as insti
tuições que a representam, natu
ralmente, não deixaria de estar
presente, se tal fosse possível".
O Representante do Chefe de
Estado referiu-se também às per
sonalidades homenageadas, des
tacando Miguel Torga para dizer
que "seria uma ho nra para o
Senhor Presidente homenageá-lo,
na sua dupla qualidade de médico
e, naturalmente, de escritor".
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Dr. Santana Maia
Bastonário da Ordem dos Médicos

A

Ordem dos Médicos, ao
promover o seu VIII Con
gresso Nacional de Medi
cina, tem como principal objectivo
chamar os Colegas a debater alguns
dos mais importantes e actuais temas
relacionados com a profissão e que
constituem assuntos de extrema
relevância no Mundo dos nossos
dias, preocupando os Estados, a
Sociedade em geral e, obviamente,
os médicos, como primeiros protago
nistas, interventores e responsáveis
por tudo o que à Saúde diz respeito.
Em mesas redondas e conferên
cias, irão assim ser tratados temas
fundamentais como Formação Médi
ca, Ética Médica na Sociedade
Actual, Política de Saúde e Quali
dade em Cuidados de Saúde, para
além de Simpósios Satélites sobre
Urgências e Carreiras Médicas.
Depois da Oração de Sapiência,
proferida pelo Prof. Carlos Ribeiro,
outras personalidades intervirão na
apresentação e discussão dos temas,
tendo sido convidados como confe
rencistas os Profs. António Coutinho,
António Damásio e Constantino
Sakellarides, médicos portugueses
que se encontram no estrangeiro a
desenvolver os seus trabalhos e que
tanto têm prestigiado o nome do
nosso País no Mundo Científico.
Também o inglês Prof. D avid
Bowden nos trará o seu saber e a sua

experiência sobre uma temática em
que é uma autoridade internacional.
Por se entender ser esta a oportu
nidade mais adequada vão ser home
nageadas algumas das mais destaca
das figuras da Medicina Portuguesa
que constituem, desde há muito,
exemplos para toda a Classe, como
Médicos e como Cidadãos.
Irão receber a Medalha de Mérito
da Ordem dos Médicos, instituída em
1993, o Prof. Corino de Andrade, Dr.
Décio Ferreira, Dr. Idálio de Oliveira,
Prof. Joaquim Bastos, Prof. Juvenal
Esteves e Dr. Miguel Torga, não
podendo este, infelizmente, dar-nos já
a sua presença amiga e encorajadora
e o seu sempre sábio conselho.
Para todas as altas individua
lidades que aceitaram integrar a
Comissão de Honra e, em primeiro
lugar para Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, vão os
nossos maiores agradecimentos pela
distinção concedida à Ordem dos
Médicos.
Em nome desta e de todos os
responsáveis pela organização deste
Congresso saúdo todos os Colegas,
desejando-lhes uns dias de proveito
sos debates, são convívio e fortale
cidos laços de conhecimento mútuo,
colaboração e amizade.
Que este seja o Congresso de e
para todos os Médicos, são os nossos
votos.
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Dr. Rui Bento

Presidente Executivo do Congresso

P

ara além das saudações aos
ilustres representantes da
Mesa de Honra, quero feli
citar os meus colegas, presidentes
das secções Regionais do Norte e do
Centro, Dr.António Meireles e Dr.
Alberto Queirós.
Quero também cumprimentar
todas as entidades presentes, sem es
quecer naturalmente aquelas que
fazem parte da Comissão de Honra do
Congresso, e agradecer a presença de
todos os Colegas que aderiram a esta
iniciativa. São quase 1500 inscrições.
Pode não parecer um número muito
grande para unia classe com mais de
28 000 elementos, mas em termos de
Congresso é muito bom.
Não posso esquecer também o
apoio que tive, como Presidente
Executivo deste Congresso. Foi mais
de um ano de preparação até chegar
mos a esta cerimónia, possível gra
ças à ajuda de todos os cola
boradores, médicos e não médicos.
Quero destacar alguns elementos
da comissão organizadora, come
çando por um dos mais antigos, o Dr.
Avelino Espinheira, sem esquecer a
Dra. Amélia Ricon, a Dra. Manuela
Leal, o Dr. António Gomes Branco, o
Dr. Carlos Rodrigues, o Dr. Carfos
Vieira Reis e sua esposa, Dra. Maria
de Lurdes Vieira Reis. Assim como,
a todos os elementos do Secretariado
do Congresso. São algumas das
pessoas que tornaram possível a
componente lúdica deste Congresso,
através das exposições de artes

plásticas, de livros de autores
médicos, e de história da medicina.
Este VIII Congresso Nacional de
Medicina começou a ser preparado
há cerca de um ano e, como todos os
congressos, tem uma lógica, aqui
transmitida em pleno pelo nosso
Bastonário, Dr. Santana Maia.
Estamos numa era de viragem, em
que o tempo urge. O próximo século
está à porta e o atraso da nossa
assistência médica é notório, apesar
do esforço de todos os portugueses.
Por isso entendemos começar os
trabalhos pela formação médica e
terminar o Congresso discutindo a
qualidade de cuidados de saúde em
Portugal. Uma qualidade que que
remos o mais europeia e o mais
internacional possível, mas sempre
com uma componente ética irrepre
ensível.
Conseguimos reunir prelectores
de grande qualidade, médicos e não
médicos. Temos, também, um econo
mista, o Professor César das Neves,
da Universidade Católica, e um
jurista, o Senhor Bastonário da
Ordem dos Advogados, Dr. Júlio
Castro Caldas.
E temos, como disse o Dr.
Santana Maia, colegas ilustres que
nos vão fazer algumas conferências
sobre matérias onde eles pontificam
internacionalmente. E não foi por
acaso que só ternos um estrangeiro.
Julgo que é importante para uma
classe, muitas vezes incompreendi
da, mas a que eu cada vez tenho
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mais orgulho de pertencer, dadas a
qualidades que tem demonstrado ao
longo ela sua história.
De facto estes portugueses, são
apenas um pequeno exemplo, tra
balham noutras organizações e
pontificam a nível mundial. Isso
significa que este Congresso está
organizado para daqui saírem direc
trizes orientadoras, não só para esta
Direcção da Ordem, mas também
para a classe médica: Essas direc
trizes terão ele ser desenvolvidas ao
longo dos próximos cinco anos para
conseguirmos entrar no século XXI
com a satisfação de ter, de facto,
colaborado para a saúde em Portu
gal, em todas as suas vertentes.
Depois temos também uma
componente lúdica, como já foi dito.
E, isso, constitui, também, motivo de
orgulho e prova de algumas das
qualidades ela classe médica. Os
médicos são também artistas. E isso
· significa que eis médicos têm
múltiplas qualidades e, a grande
maioria, são bons profissionais.
Tenho a certeza que vai ser um
bom Congresso. Paralelamente reali
zam-se dois simpósios, um sobre
Carreiras Médicas e outro sobre
Urgências Médicas, dois problemas
importantes na saúde em Portugal.
Tenho a certeza que vai ser um
bom congresso e quero de:sde já
a gradecer a adesão de todos os
colegas a este evento.
Muito obrigado e divirtam-se o
mais possível com o vosso Congresso.

CL

C

lL

CL

dad!e.

congresso

Oração de Sapiência
Prof. Carlos Ribeiro

A

relação médico-doente as
senta primordialmente num
evento singular - a comu
nicação, que adquiriu nos dias de
hoje foros de ciência, tornando-se
até a comunicação social, um poder
dominante nas sociedades modernas.
Trata-se de um processo comple
xo de actos psicológicos e socioló
gicos, com um simbolismo e uma
estrututura dialéctica próprias.
O acto m édico é uma prática
antiga de comunicação, que ocorre
dentro e entre duas pessoas, às vezes
mais, em contextos interpessoais,
raramente grupais ou organizacio
nais e excepcionalmente, na preven
ção, obrigando a contactos com
grandes massas populacionais.
Para que haja comunicação é
n(':cessário, tal como no acto médico,
a existência ele duas pessoas. Adão
quando tinha prurido e se coçava,
não estava a realizar qualquer tera
pêutica médica. Mas quando a Eva
surgiu, foi possível a comunicação, e
provavelmente, a ingestão da maçã
foi o primeiro acidente iatrogénico da
humanidade, acto de resto punido por
um terceiro, por Deus, que, tal como
outros agentes que surgiram poste
riormente, tudo parece terem feito
para tornar a comunicação médico
-doente condicionada, logo não livre
e susceptível até de punição.
Assim fomos expulsos do paraíso,
como muitos séculos depois, no país
mais antigo da Europa, alguns
médicos foram indevidamente expul
sos, não do paraíso mas da função
pública, não por Deus, mas por uma
Ministra presbílera (que via bem ao
longe), mas não enxergava o que se

passava no seu Ministério.
Na evolução histórica da arte de
curar podemos considerar arbitra
riamente, quatro estádios:
1 º estádio
Exposição pública do doente
Desde os confins cio paleolítico
que a exposição pública cio doente e
a ajuda êspontânea foram o embrião
do acto médico. Tal prática baseava
-se em dois pressupostos.
A convicção ela existência dum
entendido, mais esclarecido na arte
de curar, e, na exploração cio instinto
de ajuda ao próximo, desde sempre
presente na humanidade. O enten
dido poderia realizar gestos simbó
licos (apertar a mão, ouvir ... ) ou
aplicar experiências adquiridas
(massajar, aquecer ou imobilizar o
orgão doente). Neste contexto o que,
fundamentalmente o entendido
realizava era comunicação, com
intercâmbio de experiências com o
enfermo, os familiares· e os amigos,
com vista à melhoria cio doente e ao
aumento da sua reputação e aura de
excelente curandeiro. Este processo
ele cura é cliáfono e realizado em
equipa. Nada é secreto ou para além
dos limites ela compreensão dos
intervenientes. Há comunicação ..�
2 º Estádio
A Magia
A magia assenta em três pressu
postos.
1. Existência de algo que se deseja
modificar (doença).
2. Presença ele poderes susceptíveis
de conseguir essa modificação
(tratamento).
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3. Possibilidade de recurso à utili
zação desses poderes, tendo em
vista obter a modificação dese
jada (cura).
A solução pode partir dum agente-1
_(mago, bruxo), dum ritual ou de uma
fórmula mágica (as rezas de escon
juro, o abre-te Sésamo, ou a "epôdê"
helénica) ou ainda ser privilégio de
certos lugares (Epidauro, Ilha
Tiberiana, Rio Ganges...).
Na magia existe a repetição de
uma descoberta causal que não se
pretende explicar na sua essência,
mas da qual o mágico detem o segre
do , que não ensina, o que causa
respeito e terror entre a população.
A magia é secreta, sobrenatural.
Está para além da comunicação
possível dos intervenientes. Recusa
a real comunicação.
3 º Estádio
A Medicina empfrica e teú1·gica
A medicina grega, referência
obrigatória e base da medicina dos
nossos dias, era empírica e teúrgica.
Empírica porque os seus proces
sos resultavam de descobertas
casuais, sem o conhecimento dos
mecanismos íntimos dos fenómenos
que combatia.
Teúrgica porque os gregos atri
buíam aos médicos poderes divinos.
Asclepius, o Deus da medicina, era
filho de Apolo, e os doentes eram
subordinados ao templo e ao médico.
A medicina grega privilegiava a
comunicação. A relação Mestre
/D iscípulo e Médico/Doente era
baseada na amizade (Philía) e parti
cularmente na amizade à natureza
(Physiophilía) e consequentemente

ao homem enquanto h omem
(Philantrôpiê), mas também e de
forma sublimada à sua arte ou à sua
técnica (Philotekhniê).
O médico hipocrático não era
"Amigo cio Do ente" no sentido
actual dessa expressão, mas "Amigo
da sua Arte" enquanto esta lhe
permitia ser fisiófilo (Amigo da
Natureza), obviamente dele e cios
seus semelhantes, o que não incluía
escravos e outros semelhantes menos
semelhantes.
Na era cristã surge a noção de
filantropia, a obrigação da igualdade
no tratamento e a valorização da real
vivência cio médico dos problemas
cio doente, notaclamente das suas
dores. Era a tentativa de atingir a
perfeição como pessoa (obrigação
cristã) "venius" a·sua subordinação à
perfeição da n a tureza, base da
filosofia grega.
Ao longo dos tempos as relações
da medicina com a igreja não foram
unívocas, mas diferentes na fase das
catacumbas, da igreja triunfante e da
igreja tolerante.
Essa relação leve aspeclos posi
tivos (assistência aos incuráveis e
aos pobres, a presença de Ordens
com protagonismo na enfermagem),
mas alguns negativos, quando im
punha metodologias no aclo médico,
exigindo que o clínico resolvesse
primeiro os problemas da alma e só
depois os cio corpo e exercendo
punições, a fogueira, para os preva
ricadores.
Na idade média e na renascença
houve comunicação entre o médico e
o doente; se bem que sob a égide da
igreja e cios poderes civis instituídos.

Nessa altura fizeram-se as primei
ras tentativas de regulação jurídica
cio exercício da medicina, tornando
em consideração aspectos econó
micos, religiosos, morais e políticos.
A vida médica foi difícil nesses
tempos, em que o médico poderia ser
perseguido pela igreja por herege ou
morto pelo senhor feudal, por não ter
obtido os resultados clínicos dese
jados.
Estes factos não impediram que o
médico estabelecesse óptimas
relações com o seu doente, baseadas
numa amizade fraterna e numa
comunicação franca e profícua. O
médico dessa época esteve aberto
aos ventos da modernidade árabe,
ou, às informações objectivas, como
por exemplo, as que os portugueses
traziam do oriente, e que tanta vez
c ontrariavam as verdades dos
clássicos.
O grau de evolução da sociedade _
condicionou sempre a prática médi
ca. Nessa época a medicina cio
campo onde imperava um feuda
lismo relrógaclo, era diferente, mas
nem sempre pior cio que a que se
praticava na cidade, onde existia
uma burguesia incipiente, mas
melhor informada.
Por essa altura Arnaldo de
Vilanova, na nossa vizinha Espanha,
distinguia a existência duma medi
cina para ricos e duma medicina
para pobre .
Havia o hospício- para os escra-·
vos, para os servos da gleba ·e para
os citadinos pobres. O médico de
cabeceira, tratava no domicílio o
artesão e o pequeno burguês. Médico
particula1·, praticamente exclusivo,
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tinham apenas os príncipes, os
senhores feudais e os grandes cligna
tários eclesiê'ísticos.
Os doentes estão so cialmente
pouco protegidos, a igreja perde
força, o estado não assume as suas
responsabilidades e o médico sente a
necessidade de formar equipas
assistenciais sob a sua égide.
Assim surge a equipa formada
pelo médico, o barbeiro e o provador
de urinas, que entravam simultânea
ou sucessivamente em casa dos
doentes. O médico fil osofava e
prescrevia, comunicava mas não
contactava com o doente. Quando
muito tomava-lhe o pulso. O bar
beiro sangrava e praticava outros
actos terapêuticos externos, enquan
to o provador de urinas detectava a
diabetes na comunidade.
Assim nascia o internista, o
cirurgião e o analista.
Os séculos dezoito e dezanove,
são o momento de transição para a
medicina científica e representam o
apogeu da situação social cio médico,
que é um profissional respeitado,
frequentemente solicitado, tanto no
campo <:omo na cidade, onde pratica
a sua arte numa comunicação
envolvente com o todo social.

4� Estádio
Medicina Científica
No fim do século passado e no
actual a medicina tornou-se cientí
fica, positivista, orientada na procu
ra cios me canismos íntimos da
doença.
Assiste-se ao progresso das ciên
cias básicas, anatomia, fisiologia,
bioquímica, microbiologia, farma-

cologia, que são a base do apogeu
técnico da arte de curar.
Na clínica surge a escola de
Viena com o diagnóstico baseado na
correlação anátomo-clínica.
Dizia-se que em Viena, em 1860,
os doentes tinham muita sorte por
serem diagnosticados por Skoda e
muito bem a utopsi ados por
Rokitansky.
Addison em Londres, depois de
realizar brilhantes diagnósticos,
esquecia-se frequentemente de indi
car a terapêutica.
Em Lisboa algo se passava de
semelhante, 50 anos mais tarde,
onde surgiram professores e espe
cialistas de grande mérito, que foram
mais homens·de ciência que médicos
de cabeceira.
Depois da escola Germano-Aus
tríaca instala-se a escola Francesa
protagonizada por Claude Bernard
que intentava interpretar os casos
clínicos pelas explicações fisiopa
tológicas.
O Laboratório tornou-se o
santuário dos médicos. O médico
perdia a sua capacidade de comu
nicar com o doente, seduzido pela
doença. O diagnóstico representava
para os médicos das escolas de
Viena e de Berlim uma pré-anuncia
ção das alterações que iriam encon
trar no cadáver enquanto que os
achados de um registo gráfico
complicadíssimo, eram a finalidade
máxima dos profissionais fieis à
escola Francesa.
O diagnóstico era um objectivo
científico, digno das elites médicas,
constituidas pelos Professores e
pelos Especialistas trabalhando nos

hospitais; o tratamento um acto de
humanidade confiada° ao médico
comum, generalista e actuando na
comunidade. Ouvia-se o professor
dizer para o assistente encarregado
do tratamento, dá-lhe algo que não
lhe faça mal. Também o médico
n essa altura sabia mais do que
podia... mas nã_o comunicava.
Entretanto o problema agrava-se
pois o número de generalistas descia
a ponto de nos anos 70, nos EUA, por
cada três especialistas existia apenas
um generalista. A aderência ao hos
pital aumentava entre as populações
seduzidas pelas tecnologias e pelos
êxitos dos Especialistas. Criava-se a
dualidade: clínica hospitalar/clínica
ambulatória. A primeira científica, a
segunda praticada numa hábil
combinação de verdades científicas,
ensinadas nos livros e aprendidas por
alguns nos hospitais, com uma
gramática social, bondosa e astuta.
Surgem grandes distorções na
medicina praticada para ricos e para
pobres, para doentes hospitalares e
ambulatórios, para citadinos e
rurais...
Perante os grandes movimentos
sociais surgidos após a 2 ª Guerra
Mundial, a invasão tecnológica e o
progresso científico da Medicina,
com consequente aumento dos seus
custos, e ainda a insatisfação dos
médicos e das populações, face a
essa situação, o Estado finalmente
intervem.
Mas aceita e explora demagogi
camente algumas verdades, ditas
axiomáticas.
• O direito à saúde por parte das
populações;
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• O direito à assistência médica
global e de qualidade;
• O direito à assistência
tendencialmente gratuita;
• A garantia à equidade no acesso
aos ser viços assistenciais.
O Estado tem tido dificuldade em
definir na prática o significado e a
amplitude desses direitos.
É de justiça afirmar que o Dr.
Paulo Mendo, actual Ministro da
Saúde, tem sido aquele que mais se
esforçou tentando definir as fronte·i
ras dos direitos dos utentes, no sis
tema de segurança social português.
Antes dele, frequentemente, eram os
médicos os culpados, perante os
utentes, das deficiências do sistema.
Aceitamos que os Sistemas de
Segurança Social são instrumentos
indispensáveis para a administração
da Assistência Médica Global às
Populações.
Mas, o triângulo Médico-Doente
-Estado tem de se consciencializar
das dificuldades da implantação
desse sistema e tem de o discutir
amplamente. No fundo têm de
comumcar.
O modelo dessas relações não
pode ser rígido, mas dinâmico, não
deve ser burocrático, mas planeado.
A administração tem de ter a
noção que os cuidados médicos se
dirigem a pessoas não a números
abstractos; que a profissão médica é
complexa e cientificamente mutável;
que o doente espera uma definição
exacta e objectiva dos seus direitos,
que devem ser iguais em todo o país.
Quanto aos doentes, é indispensá
vel que entendam que por enormes
que sejam os recursos postos à dis-

posição pelo Ministério ela Saúde,
eles serão sempre limitados. Os seus
direitos, por outro lado, não podem
ser i1úinitos e os seus deveres jamais
serão nulos.
Quanto aos médicos estamos cer
tos que se disponibilizarão para rete
rem cio historial da sua arte, o que de
positivo houve em cada etapa cio per
curso. Que ao domínio do conheci
mento científico actual, que deve
permanecer sempre na crista da
onda, adicionem um comportamento
ético herdado cios gregos e objec
tivado no juramento de Hipócrates
mas caldeado com a filantropia
cristã. Não desdenharão fidelidade a
alguns símbolos da profissão, se bem
que recusem o secretismo e a magia
aceitando que tal como no
paleolítico, o doente faça a exposição
do seu caso aos amigos e vizinhos.
Mas nós pedimos, sim, que sejam
fundamentalmente Comunicadores.
Lem bremos que: a projecção
social cio médico caiu em função cio
decréscimo das suas possibilidades
de comunicação. A medicina na
segunda metade deste século é uma
ciência triunfante, tendo progredido
mais nos últimos 50 anos, que nos
milénios anteriores, todavia o
médico atingiu, na mesma altura, a
cota mais baixa de respeitabilidade
social.
Tal se deve à cientificação cio
acto médico, e particularmente à
falta de tempo para a comunicação.
Comunicar, palavra chave, agora
a realizar com os Doentes e com a
Administração Pública ou pior, com
Organizações particulares, que
se perfilam com a mira cio lucro, na

exploração dos doentes e dos
médicos.
Comunicar, sim e sempre, de
forma pessoal e individual com o
Doente. Mas com a Administração e
particularmente com os Grupos
Financeiros que invadem a área da
Saúde fazê-lo· sempre através da
Ordem do Médicos e dos Sindicatos
e idealmente após longos períodos
de discussão interpares.
O êxito das carreiras médicas
deveu-se a uma atitude de unidade.
Assim, melhorou o Ensino de Pós
graduação e Continuado dos médicos
em Portugal. A modernização das
instalações h ospitalares acom
panhou, por obrigação, a melhoria da
capacidade técnica e científica dos
médicos.
A aquisição dos equipamentos na
área ela assistência médica foi
felizmente assumida pela Fundação
Calouste Gulbenkian.
Os actuais dirigentes da Ordem
dos Médicos muito têm feito para o
esclarecimento dos Médicos sobre a
problemática actual da saúde, pondo
em discussão, muitos temas impor
tantes para o futuro da classe em
Portugal.
Esta Reunião é disso testemunho.
Os tópicos que aqui vão ser
abordados, comunicados e discu
tidos inserem-se nessa linha
programática.
Que a sua discussão aqui e nou
tras reuniões de comunicação inter
pares, seja o embrião duma postura
que marque no panorama nacional, o
ressurgimento da classe médica
unida, na defesa do Doente e da sua
Arte de Curar.
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Quanto aos médicos
pedimos
que sejam
fundamentalmente

Comunicadores.

Ainda durante a sessão de abertura
a Ordem dos Médicos conferiu a sua Medalha de Mérito aos
Prof. Dr. Mário Corino da Costa Andrade, Dr. Adolfo Correia Rocha,
Prof. Dr. Juvenal Alvarez Esteves, Prof. Dr. Joaquim José Monteiro Bastos,
Dr. ldálio Ferreira de Oliveira e Dr. José Décio Pereira Ferreira,
como reconhecimento inequívoco das qualidades demonstradas
ao longo das suas vidas e das suas carreiras profissionais.
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Prof. Dr. Mário Corino
da Costa Andrade

Prof. Dr. Joaquim José
Monteiro Bastos

A viúva do Dr. Adolfo Correia Rocha
recebendo a medalha atribuída
a título póstumo

Dr. ldálio Ferreira de Oliveira

Prof. Dr. Juvenal Alvarez Esteves

Dr. José Décio Ferreira
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conferência

Formação de Investigadores
Prof. António Coutinho

Investigador do Instituto Pasteur, Paris

U

ma conferência viva, por um
conferencista que até esteve
para recusar o convite. "A
primeira ideia foi recusar. Era uma
honra muito grande, mas eu não
gosto de falar do que conheço mal.
Mas depois pus-me a pensar como é
que se formam os investigadores. E
cheguei à conclusão que só podem
ser formados por outros investi
gadores. E pensei, então, que tinha
exactamente a mesma competência
que qualquer outro investigador que
estivesse aqui e, certamente, muito
maior que um burocrata ou um
teórico que viesse discorrer sobre o
tema".
O ponto de partida para uma
conferência que o Prof. António
Coutinho considera poder ser tratada
de maneira jornalística: "Porquê,
para quê, quem, onde, quando e
como?"
Mas por se "tratar de um assunto
demasiado complexo", o autor optou
por fazer antes "algumas conside
rações". E em termos de formação a
primeira reflexão: "Se estamos a
falar de formação de investigadores
médicos, temos de discutir a produ
ção de medicina. Depois temos outro
problema, que no caso da investi
gação médica é particularmente
importante. A distinção entre ciência
e tecnologia. O que é a medicina?
Uma ciência ou uma tecnologia? Há
mui ta gente que diz que é uma
ciência, mas há muitas pessoas que
têm uma resposta hesitante e há
outras que dizem que a medicina
não é uma coisa nem outra, mas sim
uma arte"...
Referindo-se ao estado da
investigação biomédica, o Prof.
António Coutinho concluiu que "o
crescimento continua a ser linear e
as diferentes políticas, se as houve,

não intervieram na produção cientí
fica". Uma conch1são e uma crítica,
depois de constatar o atraso de
Portugal quando comparados os re
sultados em matéria de investigação
com Espanha e cqm a Grécia: "É de
lamentar que na i1westigação médica
e biomédica, com toda a sua especi
ficidade, como na investigação
clínica, não haja um organismo do
Estado, dependente do Ministério da
Saúde que se ocupe especificamente
da formação e investigação clínica e
biomédica no País".
Críticas também a um conceito
"medieval" que ll)Uitos continuam a
ter da Universidaqe: "Temos que nos
habituar à ideia de que a Universi
dade deixou de ser o sítio da procura
do conhecimento, da produção do
conhecimento para ser, sobretudo, o
sítio da transmissão do conheci
mento adquirido".
E admitindo que este conceito
possa ser contrari�do, o Prof. Antó
nio Coutinho justifica-se: "alguns
poderão dizer que a Universidade
deixa de ser Universidade e passa a
ser uma espécie de Escola Superior
Técni ca, em que s e transmitem
conhecimentos técnicos. Sim, talvez
seja isso que a -sociedade precisa. A
formação pré-graduada teria toda a
vantagem em ser muito menos
académica e mais diversificada,
mais tecnológica".
Referindo-se ap nível dos forma
dores em Portugé\l, o conferencista
diz que há "muito bons, outros
menos bons e outros que são
definitivamente maus". Uma
classificação e uma crítica à política
de ciência: "Parece-me extraordiná
rio, é que sabendo que somos
poucos, nunca nos passou pela
cab,eça ir lá fora comprá-los. Esta
talvez seja a primeira crítica a fazer
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à política de ciência nos últimos 10,
15 anos. Seria muito mais fácil e ba
rato fazer a contratação de forma
dores do que mandar milhares de
pessoas lá para fora".
Críticas também para o investi
mento em formação feito nos últimos
anos: "as pessoas vão mais ou menos
para onde querem, sem haver plani
ficação das necessidades nacionais e
regionais. Por outro lado o investi
mento não tem sido dirigido para os
grupos bons ou muito bons, mas tem
havido a ideia de satisfazer toda a
gente, talvez por outros fins
louváveis, mas que não certamente
pelos fins científicos". Outra crítica
às opções dos últimos anos:
"fizeram-se uma série de institutos,
por agregação de grupos já
existentes, mas construiram-se
poucos laboratórios. Hoje em dia, na
investigação biomédica, conti
nuamos com os mesmos problemas
infraestruturais que tinhamos há
meia dúzia de anos".
/
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Neurobiologia do Comportamento
Prof. António Damásio

Director do Departamento de Neurologia da Universidade de Iowa, E.U.A.

.
N

eurobiologia do Comporta
mento, um tema que "abran
ge praticamente tudo o que
fazemos, de forma deliberada ou
não". A definição é do Prof. António
Damásio, autor da conferência que
encerrou o segundo dia do Congres
so. Autor de um notável trabalho nos
Estado Unidos, onde conhece uma
projecção invulgar, o Prof. António
Damásio começou a sua conferência
com algumas considerações prévias:
"É claro que a neurobiologia pode
explicar alguns aspectos do compor
tamento, mas é preciso fazer algu
mas codificações. A primeira é que a
neurobiologia não está sózinha, faz
parte de um campo muito mais
aberto da biologia em geral, cujo
entendimento completo necessita da
biologia evolucionária. E por seu
turno não é possível falar de biologia
evolucionária se não a compre
endermos num quadro mais lato que
inclui as ciências físicas e as
.,. .
. . ''
c1encias
sociais
.
A segunda codificação trans
mitida ao auditório foi a de que, "tal
corno um sistema nervoso a que se
destina, a·neurobiologia tem diversos
níveis: um nível molecular, um nível
celular, um nível de rnicrocircuitos,

ro que não é
ree
pensamento
ou o comportamento ·sem entender a
estrutura e a fisiologia concertadas a
todos estes níveis. Não é possível
ultilizar a investigação que vem
exclusivamente do nível molecular,
embora haja, por vezes, a tentativa
de o fazer. E não é de todo possível
utilizar níveis como o dos sistemas
mais largos ou c�mo o nível pura
mente psicológico".
Depois uma referência ao salto da
neurologia "para aquilo a que chama
mos pensamento ou comportamento, e
que requer não só o que já mencionei,
como também urna série de atitudes.
A primeira das quais é a de que o
sistema nervoso não seja concebido
isoladamente, mas sim corno parte de
um organismo completo, que inclui
não só o cérebro, mas também o corpo
propriamente dito".
O conferencista chamou depois a
atenção para outro aspecto: "que o
pensamento e o comportamento não
sejam concebidos como produtos do
cérebro unicamente, mas sim como
resultado do funcionamento desse
organismo como um todo. É um
organismo que é preciso entender,
existe no ambiente físico e no
ambiente social, nunca pode ser
divorciado dele".
"É também importante que o
pensamento e o comportamento não
sejam concebidos como resultado da
opressão da estrutura do sistema
nervoso e do corpo, determinado
unicamente pelo genoma, mas sim
por urna estrutura dinâmica em que
o genoma e o desenvolvimento indi
vidual e o ambiente físico desem
penham papéis críticos".
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O Prof. António Damásio pros
seguiu, alertando para a necessidade
de "termos uma ceita modéstia, diria
mesmo pudor em relação ao alcance
e à validade da ciência corrente em
geral, e que verifiquemos que as
esplêndidas explicações que somos
capazes de produzir hoje em dia, com
o tremendo poder da neurologia, são
só explicações incompletas e sempre
explicações provisórias".
Deixou depois uma ideia à
assistência da· forma como desen
volve o seu trabalho nos EUA, num
laboratório em que se produz "tanto
o estudo experimental de doentes
neurológicos, como o estudo experi
mental de indíviduos inteiramente
normais, sem doença neurológica ou
psiquiátrica, no sentido da sua acti
vidade mental, e que inclui também
o estudo de animais de experiência,
na maior parte dos casos o macaco".
Quanto aos estudos relatados,
eles foram feitos segundo duas
abordagens: "Uma a que chama
remos método das lesões e outra: de
métodos de emergência funcional,
especialmente aqueles que utilizam
a estenografia por emissão de
positrões e a ressonância magnética,
não só a estrutural, mas também a
funcional".
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Reformas do Sistema
de Saúde na Europa
Prof. Constantino Sakellarides

Director de Serviços de Saúde na Organização Mundial
de Saúde, em Copenhaga

P

r�fundo conhece�or das muta
çoes a que se assiste em todo o
mundo, o Prof. Constantino
Sakellarides fez uma intervenção
"centrada no que de essencial há no
debate em curso na Europa sobre o
futuro dos sistemas de saúde".
Problemas que começaram "apro
ximadamente há 100 anos, com o
início da construção deste complexo,
a que hoje, em termos abstractos,
chamamos sistema de saúde".
Quànto às razões desse fenómeno, o
conferencista avançou primeiro a
"constatação do facto de que a con
dição de saúde não se pode isolar de
um conjunto de considerações mais
colectivas, ligadas à transmissão da
doença e ligada à forma co�o nos
comportamos com nós próprios,
como nos comportamos uns com os
outros e t�mbém a acção do meio
social e físico sobre a nossa doença".
A segunda fonte ·desta "enorme
complexidade foi aquilo a quê
podemos chamar os primeiros pass�s
desta aquisição fund amental da
cultura europeia, que é a sociedade do
bem-estar, ou seja, a obrigação criada
pela sociedade que é esperar que
quem tem saúde contribua para quem
está doente, que quem tem posses
contribua para quem está doente, que
quem é jovem e pode tra balhar
contribua para quem não pode".
Um sistema de saúde "em que
além dos cidadão pagador/doente,
temos uma função política que
determina os objectivos dos siste
mas, que define a política de recur
sos e às vezes, com alguma sorte,
também a política de saúde. Ao lado
desta temos outra função, que é mais
de carácter de administração e
gestão, que se preocupa fundamen
talmente com a forma como os

recursos definidos pela política de
saúde são distribuídos no sentido de
corresponder à expectativa das
pessoas face ao sistema prestador de
saúde".
São "funções fundamentais" que
o Prof. Con stantino Sakellarides
entende geradoras de diferentes
situações: "Uma forma de o fazer é
dizer que entre nós próprios, entre o
cidadão que paga e o cidadão que
necessita de cuidados se montou um
conjunto extenso e caro de estruturas
intermédias, que absorve parte
importante dos recursos".
Outra consequência "foi a criação
de urri fosso importante entre o
mundo tangível, o mundo em que
nos movemos, como pessoas, como
médicos, como doentes, como cida
dãos, com um vocabulário próprio, e
outro, mais intangível, que se move
pela macro-administração e pela
macro política, com um dicionário
próprio, dificilmente entendível por
este mundo mais simples, mais
próximo do original, onde as pessoàs
sofrem, necessitam de cuidados e
são tratadas".
Uma questão que tem o seu foco
"entre os que financiam os cuidados
de saúde e os que os prestam".
Como alternativa, o Prof. Sakella
rides avançou uma "forma de olhar a
evolução dos sistemas de saúde no
nosso continente, um modelo que se
resume tão somente a alguns aspec
tos positivos que aparecem hoje no
terreno das reformas dos sistemas
europeus".
"O doente tem que saber ao que
tem direito. Tendo isso definido,
concerteza que vai escolher o seu
prestador. Mas para que a escolha
seja efectiva é preciso que o pres
tador e o gestor se aliem no sentido
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de tornar disponí vel às pessoas
aquela informação indispensável
para fazermos uma escolha infor
mada. Depois de escolher é preciso
que o dinheii-o siga o doente. É
indispensável que o acto de escolha
determine para onde vão os recursos.
Uma vez chegado aos cuidados de
saúde, o doente tem de encontrar
confiança. Como? É fundamental a
existência de um processo profis
sional de cuidados de saúde que
garanta os cuidados a que o doente
tem direito. E este processo de
qualidade é um processo intrin
secamente profissional, que não
pode ser susbtituído por nenhuma
administração. Por outro lado, o
elemento gestor tem estabelecido
com a unidade prestadora um
acordo. Um acordo em que diz o que
espera que aí seja prestado, em que
volume, a que preço, com que
qualidade, com que resultados. Para
isto é preciso também um processo
de acreditação que o elemento
contratante está em condições de
corresponder às expectativas desse
contrato. Essa acreditação não é um
exame de qualidade clínica e técnica
da prestação que se faz, mas um
exame da capacidade organizativa e
de gestão da unidade prestadora no
sentido de verificar se é idónea e, no
sentido, de permitir a excelente
clínica que dela se espera".
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A Gestão de Riscos em
Cuidados de Saúde

M
M

Prof. David Bowden

Executivo principal, Merret Health Risk Management Ltd. Reino Unido.

A

gestão de riscos em cuidados
de saúde, a proposta do Prof.
David Bowden para a última
conferência do Congresso. Uma
questão que está ''cada vez mais a
ser vista como um sistema que pode
ter um efeito benéfico na qualidade
dos cuidados prestados ao paciente".
Uma constatação e um aviso: "a
gestão de riscos nos cuidados clíni
cos nunca deve ser equiparada com
medicina defeqsiva. Em vez disso,
deveria ser vista como um processo
para evitar riscos que de outro modo
levariam a ocorrências adversas".
Referindo-se aos "maiores bene
fícios" da gestão de riscos, o Prof.
David Bowden defende que "eles
advêm da identificação mais activa e
de auditoria de avaliação da organi
zação, englobando uma gama inteira
de riscos, desde clínicos a comer
ciais, desde saúde e segurança a
infecção cruzada, desde incêndio e
protecção a assuntos de ambiente".
Uma vez identificados e avaliados
os riscos, o conferencista considera
necessário "estabelecer sistemas
para prevenir, corltrolar e conter
futuros riscos potenciais". uma
decisão que "implica, crucialmente,
a necessidade de um sistema de
relato de ocorrências adversas efi
caz, onde todos os i'esultados inde
sejáveis nos doentes e acidentes que
sucedem ao pessoal são relatados a
um ponto central de recolha de
dados. Estes dados deverão, então,
ser processados para fornecer
informação clara e prática sobre a
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tendência de ocorrências e aciden
tes, para que os gestores a nível
superior possam tomar medidas a
fim de corrigir as deficiências de
qualidade que levaram aos riscos".
Quanto à responsabilidade da ges
tão de riscos, o Prof. David Bowden
"é certamente da linha de gestão",
&
mas no entanto "o foco de toda a •
organização é muitas vezes necessário
para assegurar que a conscienciali
zação para riscos se torne um assunto
de todos e que ocorrências indese
jáveis sejam relatadas e investigadas
imediatamente. Isso poderá requerer
um verdadeiro desafio aos sistemas
de valores da organização, com
alterações nas atitudes e compor
tamento do pessoal, levando a maior
abertura e a uma maior prontidão
para admitir erros. Isto leva, por sua
vez, a uma abordagem mais franca ao
atender queixas de doentes, ·
oferecendo de boa vontade explicações rápidas e completas aos doentes
e seus familiares de quaisquer
oc01Tências adversas, o que levará a
menos processos de negligência".
1
Outro aspecto importante na ges- W
tão de riscos é o que se prende com
a protecção que assegura: "Há que
realçar que a gestão de riscos é um
sistema financeiro que protege os
bens e os lucros da organização,
reduz custos desnecessários e
minimiza perdas de danos materiais,
negligência profissional, injúrias a
pessoas e a visitantes e assegura que
as receitas não sejam reduzidas
através de faculdades perdidas".
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Formação Médica
Moderador: Dr. Vítor Ramos
Mesa: Prof. Pinto Machado, Prof. Caldas de Almeida,
Dr. António Chiado e Prof. Matos Ferreira

U

ma sessão em que, uma vez
mais, se retomou o tema da
Formação Médica, área em
que nos últimos anos, como sublinhou
Vítor Ramos, "se produziram muitas
declarações, muitas cartas magnas
sobre o que deve ser feito, em que
está tudo dito e escrito, mas em que
não se entende porque custa tanto a
acontecer o que devia acontecer".
Do Prof. Pinto Machado palavras
"sobretudo interpelativas", como o
próprio sublinhou no início da sua
intervenção. "Também na Educação
Médica as grandes mensagens já
foram proclamadas. Só falta uma
coisa: cumpri-las. Passemos, por
isso, do discurso ao percurso".
Uma acção considerada urgente
porque os problemas continuam, o
cenário não se tem alterado nos últi
mos anos, com a agravante "de mais
médicos iniciarem a sua formação
especializada e até o exercício autó
nomo da formação sem a devida
formação geral, e mais alunos inter
nos sem a adquirirem". Para alterar
a situação um apelo: "Já são horas
de despertarmos do sono. A noite já
vai adiantada".
Referindo-se depois aos textos
fundamentais sobre a matéria, o
Prof. Pinto Machado concluiu que
"embora sem o aprofundamento
atingido pelos outros documentos, os
textos nacionais não são dissonantes.
Não é por falta de alimento que não
saímos da inércia em que estamos
atolados. Talvez o problema seja
excesso de alimentação, com a con
sequente obesidade, que mais
reforça a inércia. Por isso só contem
comigo para desfazer g ordura e
fortalecer musculatura".
A abordagem ao Internato Comple
mentai·, cio ponto de vista cios forma
dores, coube ao Prof. Caldas de

Almeida. Começou por referir as
diferenças introduzidas nos últimos
anos na organização cio Internato
Complementar, para perguntar depois
se foram capazes ou não de respon
der ao desafio? "Embora se tenha
feito alguma coisa, julgo que todos os
que nos preocupamos com estes
assuntos, estamos completamente de
acordo que há muito a fazer e que
estamos ainda .longe de oferecer aos
médicos que fazem o Internato Com- "·
plementar, programas que garantam
que quando eles acabarem tenham a
formação de que necessitam".
Quanto à identificação das ques
tões que têm impedido a desejada
mudança, o Prof. Caldas de Almeida
enunciou como primeira dificuldade a
que se "coloca ao nível da filosofia e
das concepções básicas da formação
pós-graduada". � avançou os exem
plos: "a primeira é a das duas dimen
sões que podemos encontrar na
formação pós-graduada do Internato
Complementar. A dimensão do treino,
que tem a ver sobretudo com os
processos que permitem às pessoas
aprender, adquirir conhecimentos e
competências muito específicas. A
dimensão da educação tem um
âmbito muito mais largo, é sobretudo
aquilo que permite às pessoas
aprender a pensar, aprender a
investigar e aprender a adaptar-se à
mudança. Estarão hoje, as pessoas
que têm responsabilidade na
formação pós-graduada, completa
mente de acordo quanto ao peso
relativo destas duas dimensões? O
que acontece hoje é que a especia
lização pós-graduada é apenas um
. .
.
pnme1ro passo num processo que vai
continuar a vida inteira. E a ev9lução
que se vai dando na evolução da
ciência médica é tão grande que
aquilo que as pessoas precisam mais
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não é de aprender, é de aprender a
aprender. Daí que a dimensão da
educação seja cada vez mais impor
tante no Internato Complementar".
O ponto de vista dos formandos
esteve a cargo do Dr. António
Chiado de Andrade. Reconheceu
que "muito se tem feito em Portugal
nos últimos anos pela educação
médica", apresentando como exem
plo a situação actual da Titulação
Única. Depois, uma reflexão sobre os
Internatos Complementares assente
em cinco pontos: programas, locais
de formação, tutores, avaliação e
formação dos tutores. Defendeu,
também, a necessidade de "se confe
rir uma dimensão universitária à
formação do Internato Complemen
tar, alargar o sentido de responsabi
lidade cios colégios, momentos de
avaliação, o mais contínuos possí
vel, uma avaliação final com carác
ter de aferição interinstitucional,
júris mistos com elementos envol
vidos na formação do interno e
outros estranhos à instítuição e
privílegiar a avalição contínua".
O Prof. Matos Ferreira apresentou
o tema "Créditos e Recertificação",
"que pretende ser uma base de
trabalho para se atingir um consenso
para que permita haver uma rPr.er
tificação com base na atribuição de
créditos a. nível de cada um dos
países".
O objectivo é criar um sistema de
créditos, unidades para contabilizar
os actos de educação profissional, de
cada médico. Os créditos são agru
pados em categorias bem definidas,
cujo valor relativo é diferente, indica
o número de créditos e advoga a
criação, pela Ordem dos Médicos, de
estruturas que possibilitem instituir
o Sistema que propõe e mantê-lo em
funcionamento.
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Ética Médica na Sociedade Actual
Moderador: Dr. Pedro Nunes
Mesa: Dr. Nuno Morujão, Dr. Júlio Castro Caldas e Prof. César das Neves.
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riJ médico, um jurista e um
economista para discutirem
"Ética Médica na Sociedade
Actual". A moderar o debate o Dr.
Pedro Nunes que suscitou a discus
são em torno da intervenção dos
médicos nos circuitos económicos da
saúde: "Na ética 111édica, os valores
que enfermam a medicina e condi
cionam as nossas decisões estão, ou
podem estar, nas decisões que toma
mos e que estão confrontadas com
valores que poderão não ser os
valores da sociedade. Por conse
guinte temos que os confrontar,
debater e interrogar. Devemos alte
rar as nossas decisões porque outros
valores se nos impõem? Devemos
impor à sociedade a alteração de
outros valores, de modo a que a
sociedade tome decisões que tenham
a ver com as nossas?".
O peso da decisão do médico no
circuito económico da saúde, num
debate em que o Dr. Nuno Morujão
começou também por referir "o
impacto económico que os nossos
actos têm na sociedade e na economia
em geral". Uma intervenção em que
foi também sublinhado o acentuar da
relação de desconfiança médico/
/doente: "A própria alteração da for
ma de praticar medicina, hoje basea
da muito mais em equipas pluridis
ciplinares, determina uma relação
médico/ doente diferente da que era
tradicional. A relação médico/doente

hoje é, assumidamente, por ambas as
partes, uma mera prestação de
serviços. Isto acaba por facilitar um
certo clima d,e desconfiança que, por
sua vez, facilita o aparecimento de
processos judiciais, sempre que surge
qualquer complicação".
Questões novas da medicina
contemporânea, marcada também
"pela interferência que não médicos
têm nos cuidados médicos e que
acaba por ter repercussões na
eficácia económica do médico. Os
conflitos médicos que mais se vêem
hoje em dia resultam precisamente
deste fenómeno".
Para o Dr. César das Neves, Prof.
da Universidade Católica de Lisboa, a
questão mais relevante é a do direito
à saúde. Um direito que pode ser
"discutível na medida em que se trata
de algo que não fizemos nada para
ter, fazemos muito pouco para a
manter e sabemos que daqui a uns
tempos ela desaparece e nós não
podemos fazer nada para o evi lar.
Temos muito pouco para controlar e
que nos vai ser tirado sem nós
podermos impedir. É uma coisa sobre
a qual se pode dizer tudo, menos que
temos direito a ela".
· O Dr. Júlio Castro Caldas, jurista
e Bastonário da Ordem dos Advoga
dos avançou como prioritária a
análise de "uma questão determi
nante, que é o estabelecer as rela
ções que devem existir entre a res-
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ponsabilidade pela prática do acto
médico e a ética social e individual
que rodeia a prática do acto médico,
uma expansão da cultura de
responsabilidade".
Expansão de uma cultura de
responsabilidade que "constitui um
paradoxo �o evoluir da sociedade
ocidental, porque a ampliação dos
sistemas de responsabilidades leva,
simultaneamente, a· uma diminuição
dos sistemas de garantia das
liberdade individuais".
Uma realidade que levou o
Bastonário da Ordem dos Advogados
a sugerir "um vasto debate na
sociedade portuguesa sobre a intro
dução dos modelos da respon
sabilidade civil, das instituições
hospitalares e dos profissionais da
Medicina. Se formos capazes de
construir sistemas de respon
sabilidade civil para a circulação
automóvel, seremos capazes de criar
plafonds de responsabilidade que
tenham caracterização e delimitação
da responsabilidade de cada um dos
intervenientes nas equipas multidis
ciplinares que participam em todas
as práticas médicas".
Do Bastonário uma sugestão:
"Julgo que se torna necessário abrir
um vasto debate na sociedade
portuguesa sobre a introdução dos
modelos de responsabilidade civil,
das instituições hospitalares e dos
profissionais da medicina".
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A Reforma do Sistema
de Saúde em Portugal
Moderador: Dr. Reis Marques
Mesa: Dr. Artur Osório, Dr. José Miguel Boquinhas

1

e Dr. Paulo Fidalgo

�

U

m debate em que foi unâni
me a necessidade de refor
mar o sistema de saúde. O
moderador, Dr. Reis Marques,
lançou o debate afirmando que uma
eventual reforma requer alguns
requisitos: "Que seja um modelo
aceitável pela maioria da população
e pelos agentes interventores, que
seja um modelo exequível atendendo
às condicionantes económicas, que
responda satisfatoriamente às neces
sidades da população, com equida
de, eficácia, qualidade e mantenha
motivados os profissionais".
O Dr. Artur Osório começou por
recordar que a ideia de reforma em
Portugal é quase tão antiga como o
próprio sistema de saúde: "É fácil
falar, mas mexer acarreta riscos polí
ticos, colide com tantos interesses
que o que se vai fazendo não passa
de meras operações de cosmética".
Para uma eventual reforma, o Dr.
Artm Osório chamou a atenção para a
necessidade de se "fazer primeiro o
diagnóstico da doença" e avançou os
sintomas. "O primeiro sintoma é que
os portugueses não estão satisfeitos
com o seu sistema. Outros sintomas
são as listas de espera; um sector
privado dependente do cliente Estado,
caro e muitas vezes de qualidade
duvidosa, a insatisfação dos profissio
nais, a falta de equidade do sistema,
as assimetrias entre o interior e o
litoral e o défice crónico do sistema".
Para uma reforma eficaz, o Dr.
Artur Osório diz que é preciso ter
presente as seguintes permissas:
"Universalidade dos cuidados,
combate ao desperdício e aos serviços
montra e um sistema fiscal mais
eficaz", porque quando "se trata de
pagar a saúde todos são pobres".

Também o Dr. Miguel Boquinhas
sublinhou a necessidade de uma
reforma: "Suponho que todos aqui
estamos de acordo que o sistema de
saúde que temos não serve e que
precisa de uma grande refor
mulação".
Quanto aos males do sistema,
destacou o "problema do sub-finan
ciamento cróni�o, gestão deficiente e
um estatuto absolutamente inade
quado e com excessivos níveis de
decisão, com enormes listas de
espera, carência de consultas em
muitos centros de saúde, carência de
clínicos gerais, quase inexistência
de apoio domiciliário, deficiência de
funcionamento dos hospitais por
falta de verbas destinadas ao funcio
namento e substituição dos equipa
mentos, sobrecarga de doentes nos
serviços de urgência dos hospitais
centrais, recursos humanos escassos
na área dos paramédicos e pessoal
de enfermagem, deficiente política
de medicamentos, ausência de uma
política de informação a médicos e a
doentes, ausência de incentivos à
produtividade, relação pú blico/
/privado mal delimitada, desumani
zação dos serviços e deficiente polí
tica de prevenção da doença e
promoção da saúde".
Para alterar este cenário, o Dr.
Miguel Boquinhas propõe a manu
tenção "do princípio da universa
lidade, novos modelos de gestão e
administração, procura de novas
formas de financiamento, direito ao
opting-out, delimitação do sector
público e privado, alargamento do
regime de convenções, informação
aos doentes e aos profissionais de
saúde, estímulo ao ressurgimento da
sociedade providência, aposta ria
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formação continua dos profissionais
de saúde, implementação da carta
hospitalar, uma nova política de
medicamentos, uma forte aposta na
medicina preventiva e implemen
tação de sistemas de acreditação e
de informação".
Do Dr. Paulo Fidalgo uma refe
rência à evolução do modo de produ
ção dominante na indústria portu
guesa de cuidados de saúde ao longo
dos últimos anos e um olhar mais
pormenorizado sobre o que acon
teceu nos últimos anos: "Os políticos
neoliberais enfraqueceram o SNS,
nias não construíram um modelo
alternativo, não afirmaram um modo
de produção alternativo, apesar da
permanência no poder. Mas há que
reconhecer que houve um enorme
avanço do grande capital".
Quanto aos pontos essenciais de
uma reforma, o Dr. Paulo Fidalgo
"considera que é preciso dar oportu
nidade a outra política" e que o
"neoliberalismo pode ser derrotado".
Para o que sugere "o SNS transfor
mado e restruturado é essencial ao
aprofundamento da democracia e a
transformação e a restruturação que
deve ocorrer deverá permitir um
cálculo dos custos c um aperfei
çoamento eficiente dos recursos. Os
componentes da reforma devem
incluir uma nova lei de finanças da
saúde, a descentralização e regiona1 i zação, um jogo equilibrado de
poderes, entre o poder técnico, o
poder social, o poder regional e o
poder central, e mecanismos de
autoregulação. O reforço do poder
técnico, mas sem cair na tentação
corporativa, a promoção do controlo
de qualidade e a redução do poder
central e do governo".
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de em Cuidados de Saúde
Moderador: Prof. José Manuel Calheiros
Mesa: Dr. António Barros Veloso, Dra. Adelaide Belo, Dr. Luís Pisco,

Prof. Caldeira da Silva e Prof. Cipriano Justo

U

m debate moderado pelo
Prof. José Manuel Calheiros
e em discussão uma "área
que seguramente se revela decisiva
para os tempos futuros e que segura
mente se poderá vir a traduzir em
melhores cuidados, com melhor
utilização de recursos e, segura
mente, maior satisfação, quer dos
profissionais quer dos utentes".
O Dr. Barros Veloso, que su
blinhou o facto de intervir em nome
da Sociedade Portuguesa de Quali
dade em Medicina, começou por
fazer uma introdução em que histo
riou o trabalho desenvolvido em
Portugal na área da qualidade em
cuidados de saúde. Um assunto que
"cio ponto de vista político começa a
ter um interesse muito grande", num
momento em que a "qualidade em
medicina está na moda, esquecendo
as pessoas que a qualidade sempre
foi uma preoc upação da classe
médica". Apesar disso, o Dr. Barros
Veloso insistiu na necessidade de
uma crescente atP.nção por parte cios

médicos: "É preciso chamar a
atenção cios médicos para a impor
tância desta disciplina, uma disci
plina inteiramente nova, com meto
dologia e vocabulários próprios".
A Dra. A delaide B elo, do
Hospital Distrital de Évora, trouxe a
experiência no terreno, "como porta
voz" de um trabalho conjunto da
comissão de controlo de infecção cio
hospital e cio serviço de cirurgia. "O
controlo da infecção hospitalar é
uma das vertentes da qualidade, não
é de manetra nenhuma o único nem
nele se esgota, mas qualquer
programa de qualidade de uma
instituição tem forçosamente que
conter um controlo de i nf ecção
hospitalar"."Um programa de
vigilância, bem feito e bem anali
sado, é um bom meio para junta
mente com tudo o que se sabe sobre
investigação, se possam programar
para as instituições programas de
prevenção que vençam a inércia e a
rotina, que tenham em conta as
novas tecnologias, que têm uma
implicação clirecta na mudança das
práticas cios cuidados, que é a nossa
actuação principal".
A perspectiva da qualidade em
medicina geral e familiar foi trans
mitida pelo Dr. Luís Pisco, membro
do grupo de trabalho europeu da
Associação Mundial de Clínica
Geral e que deixou ao congresso "a
declaração de princípio acerca da
qualidade e cio desenvolvimento da
qualidade na medicina g eral e
familiar".
"O primeiro ponto diz que o
desenvolvimento da qualidade é uma
responsabilidade profissional. O
clesenvolvimneto da qualidade na
medicina geral e familiar deve ser
um processo interno e contínuo, com
o objectivo de melhorar todos os
aspectos cios cuidados prestados aos
doentes". Um princípio que obriga a
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uma reflexão: "A necessidade de
olharmos criticamente para o nosso
trabalho diário e obtermos um maior
conhecimento sobre o actual desem
penho e sobre nós próprios".
A apreciação e a avaliação da
qualidade foi o tema abordado pelo
Prof. Caldeira da Silva, que começou
por sublinhar que o t ema da
qualidade "é uma matéria de grande
sensibilidade, de grande delicadeza
e que coloca grandes desafios".
Depois estabeleceu uma distinção
entre apreciação da qualidade e
garantia de qualidade: "Avaliação e
apreciação da qualidade é uma
coisa, mas a garantia de qualidade é
já outra. Pressupõe não só analisar,
registar e comparar, mas supõe algo
de muito importante que é o tomar
medidas. Mas as medidas a tomar
para que se garanta algo têm que ser
medidas operativas, tomadas em
tempo útil e que sejam compro
vadamente efectivas, designada
mente nos aspectos sensíveis que
isto coloca".
Um processo que leva a "chama
das de atenção, a muitos processos
de avaliação cios nossos colegas e
cios outros profissionais de saúde.
Tudo isto tem uma grande sensi
bilidade e vai chocar com aquilo a
que os pedagogos chamam a clisso
n ânc ia cognitiva e que não é
problema fácil de ultrapassar".
A questão dos critérios de ava
liação nos centros de saúde esteve a
cargo do Dr. Cipriano Justo, que fez
uma intervenção baseada na sua
"contribuição, durante cerca de três
anos," para esta problemática da
garantia e da avaliação da quali
dade". Um trabalho em que "o objec
tivo era elaborar um instrumento de
mensuração que permitisse aplicar
programas de avaliação interna, por
um lado, e programas de avaliação
externa, por outro".
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Urgências
Médicas
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o âmbito dos trabalhos do
VIII Congresso Nacional de
Medicina, realizou-se, no dia
6 d e Março, o 1 º Simposium da
Ordem dos Médicos sobre Urgências
Médicas.
Durante as duas sessões, mais de
uma centena de médicos das áreas
Hospitalar, de Clínica Geral e da
Emergência Médica debateram o
tema das urgências médicas.
A mesa que dirigiu os trabalhos
era constituída pelo Dr. Joaquim
Machado Cândido e Dr. Carlos
Seixas, do Conselho Regional do Sul,
Dr. Alberto Queirós, do Conselho
Regional do Centro, e Dr. Carlos
Martins do I EM e Dr. António
Rodrigues do Colégio de Clínica
Geral.
Este debate perm1trn pela
primeira vez uma confrontação de
pontos de vista de m édicos com
experiência e formação diferente.
Globalmente encontraram-se áreas
de grande consenso, nomeadamente
no que se refere à necessidade de
uma carta de Urgência Hospitalar e
da criação de uma rede nacional de
Emergência Médica, do interesse da
formação específica dos médicos que
trabalham na Urgência e na
Emergência Médica e de centrar o
apoio aos cuidados primários nos
Centros de Saúde e no apoio
clomieiliário.
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Carreiras Médicas

I

ntegrado no VIII Congresso de
Medicina, realizou-se um
Simposium sobre Carreiras
Médicas que teve como objectivo
principal dar continuidade à reflexão
que vem sendo efectuada na -Ordem
dos Médicos, e que teve como ponto
de arranque formal o "Workshop"
sobre o mesmo tema, realizado em
Outubro de 1994.
O Simposium decorreu durante a
manhã cio dia 7 de Março, com
grande participação, apesar da
limitada afluência de colegas.
A mesa que orientou os trabalhos,
e a quem coube o conjunto de inter
venções introdutórias, foi constituída
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pelo Prof. Soares da Costa, que
presidiu, e pelos Drs. Guilherme
Jordão, Carlos Silva Santos e Mário
Jorge e ainda o Dr. Paulo Sancho,
assessor jurídico da Ordem dos
Médicos.
A reunião reforçou a necessidade
sentida de generalizar e aprofundar a
reflexão sobre as Carreiras Médicas,
o que exigirá, no futuro, um esforço
organizado da Ordem cios Médicos, e
que passa pela constituição de um
grupo alargado de colegas encar
regues de promover a discussão e a
recolha e tratamento dos diversos
contributos c ríticos, como os
apresentados neste Simposium.

D

a importância e sucesso que
tiveram os temas discutidos
nas Mesas Redondas do VIII
Congresso Nacional de Medicina não
vale apena falar, porque os congres
sistas seguramente disso se encarre
garam nas conversas do dia a dia
médico.
Vale apena sim, falar daquilo que
embora mais mediático, por ofereci
do ao olhar e às sensações, é menos
motivo de conversa, por ser adja
cente à profissão médica. Refiro-me
às Exposições que estiveram paten
tes aos congressistas e ao público em
geral durante a semana de 5 a 12 de
M arço na Fundação Calouste
Gulbenkian.
1n
da
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Vale apena salientar o equilíbrio
visual que tiveram, o testemunho de
séculos de prática médica e a afir
mação de vitalidade cultural dos
médicos bem manifestada através da
escrita, da fotografia, da quimíca, da
escultura e da pintura.
Como anúncio destas Exposições,
qual guarda avançada do campus
cultural médico, um foco-ponto de
luz iluminava uma lindissíma tábua
do Museu Nacional de Arte Antiga
onde S. Cosme e S. Damião, patronos
da Medicina, convidavam à visita.
Logo atrás, a imponente estátua em
faiança de Esculápio, que normal
mente se encontra no Hospital de S.
José. Uma liteira e uma cadeira para
transporte de doentes completavam
esta guarda avançada.
O corredor de acesso, enquadrado
de um lado por uma magnífica
Exposição de fotografia e cerâmica e
de outro pelo belíssimo jardim
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interior da Fundação, onde numa
das árvores um casal de melros
tratava dos seus três filhotes ainda
domiciliados no ninho, conduzia-nos
em primeiro lugar à Exposição "Da
História da Medicina". Alguns
séculos de História ali estavam
presentes, segundo um fio condutor
de que o Catálogo editado era um
bom roteiro.
Seguia-se a sala dos Escritores,
onde praticamente todos os escri
tores médicos dos séculos XIX e XX
estavam representados enquadrados
pela bele�a deslumbrante dos
jardins da Glubenkian e pela
moldura pictórica de Mário Botas.
Um pormenorizado Catálogo dava
apoio a esta Mostra.
A sala dos Homenageados era a
seguinte, onde a máquina de escrever
Royal, de Miguel Torga, sobressaía
como afirmação material do seu
enorme talento, enquadrada por
escultura agreste e de grande beleza
do colega Sampaio. O aparelho de
circulação extracorporal, o coraçiío
artificial intratorácico, o pace maker,
as válvulas de Décio Ferreira eram
afirmação poderosa do seu pionei
rismo. Um video feito a partir de um
filme de 1959 mostrava Décio
Ferreira a fazer um transplante
cardíaco num cão. Radiografias
iluminadas num negatoscppio mostra
vam várias descobertas de Idálio de
Oliveira, como a relevografia ou a
panorâmica antes da sua descoberta.
Por último a sala dos pintores e
dos escultores onde 28 pintores e 3
escultores mostravam o poder da sua

criação. A beleza do Catálogo era a
memória guardada daquilo que nos
era dado ver.
Dentro da.s actividades do
programa Social há que destacar o
magnífico e supreendente Concerto
com que os colegas do Porto Luisa
Vilarinho, Deolinda R�sende e Rui
Soares da Costa brindaram os
presentes, despertando em todos o
maior respeito e admiração pela
qualidade musical manifestada, que
muitos profissionais estão longe de
igualar. Foram interpretadas algu
mas áreas antigas e áreas de ópera,
na primeira parte que foi muito
aplaudida. A segunda parte foi
particularmente apreciada, constou
de várias canções de autores ameri
canos: Jerome Kern, Cole Porter,
Irving Berlin e George Gershwin.
Também a guitarra e o fado de
Coimbra marcaram a sua presença
através dos seus destacados repre
sentantes, de ontem e de hoje os
médicos Augusto Camacho, Luis
Goes, Sutil Roque, Rui Pato e
Francisco Martins.
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ois jantares complementaram
a parte social deste Congres
so. O primeiro dos qu ais
reuniu na Messe da Marinha, em
Cascais, grande parte elos Corpos
Directivos da Ordem dos Médicos. O

dacle.

sacia

segundo, de encerramento, reuniu no
Casino do Estoril mais de 250 médi
cos que co1úraternizaram e ajudaram
esta mostra de vitalidade da Ordem
dos Médicos que foi o seu VIII
Congresso Nacional de Medicina.

su
qu
ne

at

Ordem dos Médicos
Conselho Nacional
do Médico Interno
Colégio da Especialidade
de Cirurgia Geral

Comunicado

A

Ordem dos Médicos tomou
conhecimento através da
imprensa de afirmações
proferidas pelo Sr. Deputado
Alberto Costa, do Partido Socialista,
em que os médicos seriam global
mente acusados de perturbarem o
exercício da justiça através da
emissão sistemática de "atestados
falsos".
Os atestados de complacência são
uma violação grave que a Ordem
dos Médicos pune no âmbito das
suas atribuições disciplinares. Para
que haja procedimento é, contudo,
necessário haver conhecimento da
infracção. Reitera a Ordem dos
Médicos a informação que, de mo
mento, não estão pendentes acusa
ções contra médicos por emissão de
atestados de complacência que per
mitam afirmações desta natureza.
Assim, a ilação de que os médi
cos provocam obstrução à justiça
por emissão de atestados d e
complacência é manifestamente
abusiva, devendo quem a produz
fazer prova das suas afirmações.
A Ordem dos Médicos nada tem
contra o julgamento e punição
exemplar de qualquer prevaricador.
Não pode, no entanto, a Ordem dos
Médicos deixar de manifestar o seu
mais vivo repúdio pela tendência
aparentemente generalizada de
culpabilizar os médicos por tudo o
que de mau acontece ou tudo o que
os políticos são incapazes de
realizar.

Formação
Pós-Graduada
em Cirurgia Geral Transformações actuais
e perspectivas futuras.
Lisboa, 22 de Abril de 1995
Auditório da Ordem dos Médicos

V Encontro de
Medicina Geral e
Familiar de Almada
25 e 26 de Maio
Casas Velhas
Monte da Caparica

Código de
Nomenclatura
Estão disponíveis na Sede da Ordem
dos Médicos, Av. Almirante Gago
Coutinho, 151 · 1700 LISBOA, o
Códigos de omenclatura com a
última actualização.
Os interessados podem contactar:
Maria do Carmo:
Tel. (01) 847 06 54

Comissões Técnicas

MINISTÉRIO DA SAÚDE Portaria nº 191/95 de 14 de Março
O artigo 22º do Decreto-Lei n º
73/90, conjugado com o artigo 29º do
mesmo diploma, prevê que o grau de
assistente da carreira médica hospi
talar seja atribuído mediante aprova
ção no internato complementar, em
termos a regulamentar por portaria
do Ministro da Saúde.
Posteriormente, a P01taria nº 416B/91, de 17 de Maio, com a reformu
lação dada pela Portaria nº 186/94,
de 31 de Março, veio reformar o siste
ma de avaliação curricular global no
final do internato, alargando a compo
sição do júri que efectua a avaliação
final a elementos indicados pela
Ordem dos Médicos. Nestes termos, o
grau de assistente da carreira médica
hospitalar e o título de especialista
conferido pela Ordem dos Médicos
tomam-se indissociáveis.
Assim, ao aLrigo do disposto no
nº 3 do artigo 22º do Decreto-Lei nº
73/90, de 6 de Março, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei nº
29/91, de 11 de Janeiro:
Manda o Governo, pelo Ministro
da Saúde, o seguinte:
1º Os títulos de especialista
concedidos pela Ordem dos Médicos
consideram-se equivalentes ao grau
de assistente para efeitos de ingresso
nas carreiras médicas.
2° As equivalências de formação
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ou de qualificação profissional
previstas no nº 3 do artigo 22º cio
Decretio-Lei nº 73/90, ele 6 ele Março,
são concedidas pela aplicação do
disposto no número anterior aos médi
cos que obtenham a equivalência ao
título de especialista, nos termos cio
artigo 92º do Estudo ela Ordem dos
Médicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n º 2 82/77, ele 5 de Julho, consi
derando-se que as comissões técnicas
são contituídas pelos júris nacionais
da Ordem dos Médicos.
3º O requeri mento ele equiva
lência é dirigido ao Ministro da
Saúde, devendo mencionar a área
profissional em que é pretendida a
equivalência e ser instruído com três
exemplares do currículo.
4 º O requeri mento referido no
número anterior é enviado à Ordem
cios Médicos, devendo o júri emitir o
respectivo parecer.
5 º O parecer do júri deve ser
enviado ao Ministro ela Saúde no
prazo de 60 dias após a recepção cio
requerimento na Ordem dos Médicos.
6 º É revogada a Portaria n º
978/92, de 13 de Outubro.
Ministério ela Saúde.
Assinada em 1 de Fevereirn de 1995.
O Ministro da Saúde,
Adalberto Paulo da Fonseca Mendo.
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Neste processo o Sr. Filipe de São
José Beirão C01reia queixa-se da
médica Dra. Maria Dora dos Reis
Pantoja Rojão, acusando-a de se
ter recusado a marcar-lhe uma
consulta, provavelmente por ele
ser portador do vims HIV.
Segundo o participante, tendo o
Otorrinolaringologista recomen
dado que ele fosse visto por um
neurologista, o médico de família
passou-lhe uma credencial, ten
do-se ele deslocado ao Serviço de
Atendimento do Centro de Saúde
da Alameda onde lhe indicaram
o nome da Dra. Maria Dora
Rojão, médica neurologista com
a qual o referido Centro tinha um
protocol9 de colaboração.
Ora acontece, segundo o partici
pante, que ao ligar para a refe
ri da médica foi atendido por
uma funcionária que lhe disse
que só aceitavam marcações
pelo telefone, as quais só pode
riam ser feitas no dia 25 de cada
mês a partir das 17h.
Acrescenta o queixoso que
insistiu com a referida funcio
nária dizendo que era urgente,
mas que não foi bem sucedido.
Nada mais podendo Íqzer,
esperou o participante pelo dia
25.05 e começou a telefonar a
partir das 17 h, mas sempre em
vão, visto que quando o telefone
não estava impedido lhe apare
cia sempre uma gravação indi
cando os dias e horas das
consultas.
Perante isto, tomou o queixoso a
decisão de contactar a Dra.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Maria Dora Rojão por escrito.
solicitando-lhe que lhe marcas
se um dia e uma hora para a
consulta, não tendo porém obti
do qualquer resposta.
Insurge-se pois o participante
contra tal atitude da médica em
causa, acúsando-a de o discri
minar por ele ter Sida.
Ouer-nos parecer, todavia, que
não existem elementos nos autos
que permitam provar tal afirma
ção.
Com efeito, o queixoso nunca
teve qualquer contacto, fosse a
título pessoal fosse por interpos
ta pessoa, com a Dra. Maria Dora
Rojão, não podendo pois afirmar
peremptoriamente que ela não o
atendeu por ele ter Sida.
O máximo que poderia dizer
sena que não foi atendido
apesar de ter Sida, quando
talvez se justificasse uma certa
urgência atendendo à doença.
Acontece porém que no proto
colo celebrado entre a médica e
a A.R.S. não são contempladas
prioridades.
Por outro lado, é de notar que na
requisição da consulta de neuro
logia assinada pelo médico Dr.
Rui Ribeiro não aparece assina
lada a necessidade de urgência.
(vide folhas 22)
Não houve recusa em observar o
doente, na medida em que a
consulta nunca chegou a ser
marcada de acordo com o esta
belecido no protocolo existente.
Admitindo que era um caso de
urgência, existiria sempre a
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possibilidade de o médico de
família enviar o doente a um
Serviço de Urgência de um dos
Hospitais Centrais, onde há
sempre um neurologista de
serviço.
15. Pode-se pois dizer em conclusão
que os dados relatados pelo
participante não respeitam ao
exercício de actos médicos no
âmbito da Neurologia, mas sim à
orgânica geral de prestação de
cuidados de saúde no âmbito da
A.R.S., sendo essa a razão que
levou o Colégio da Especia
lidade de Neurologia a entender
que não havia matéria para
parecer técnico (vide folhas 2
dos autos).
16. Embora lamentando a situação
do queixoso e os incómodos que
terá sofrido, entendemos pois
que não existe fundamento para
sanção disciplinar, pelo que
propomos ao Conselho Discipli
nar Regional do Sul o arqui
vamento do presente processo.

Lisboa, 8 de Novembro de 1994
O RELATOR
Prof. Doutor José Manuel
Braz Nogueira

Acordam os membro do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e
pelas razões expostas pelo Vogal
Relator no seu parecer.

Lisboa, 8 de Novembro de 1994
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este processo o advogado Dr.
Carlos Miguel, mandatário dos
herdeiros de Rui Manuel Santos
Assunção, solicitou que fosse
feito um inquérito à morte deste
último, por entender que existem
indícios de negligência médica
por parte do anestesista Dr. Rui
Sobral de Campos.
2. o dia 22 de Janeiro de 1 993, Rui
Manuel Santos Assunção esteve
envolvido num acidente de viação,
o qual ao mesmo tempo foi um aci
dente de trabalho, do qual resultou
uma lesão no joelho da vitima;
3. A lesão foi acompanhada e tratada
pelos serviços médicos da com
panhia de seguros Mundial Con
fiança, seguradora de acidentes de
trabalho da entidade patronal de
r:a
.• Rui Manuel Santos Assunção.
4. Como consequência para ser
assistido, Sr. Rui Assunção deu
entrada na Casa de Saúde de
Mundial Confiança, em Lisboa,
no dia 10 de Março de 1993, a
fim de ser submetido a um exame
artroscópico ao referido joelho.
5. O exame, marcado para 11.03.93,
nunca chegou a ser concluído em
virtude do doente ter falecido no
início da anestesia.
6. Quanto à causa da morte, o
relatório da autópsia diz não ser
possível determiná-la com segu
rança, mas admite que ela possa
ter resultado de um "shoch anes
tésico". (vide relatório a folhas
21, 22 e 23 dos autos).
7. Tendo sido solicitado parecer ao
Colégio da Especialidade de
Anestesiologia, este no seu parecer
de 8.07.94 concluiu o seguinte:
a) Que o anestesiologista, Dr. Rui
Sobral de Campos, actuou de
forma conecta consentânea com
os padrões de actuação éticos,
científicos e técnicos que se
impõem à atitude anestésica;
b) Que o equipamento existente e
devidamente utilizado em situa
ções semelhantes está de acordo
com os exigidos pelo Colégio de
Especialidade e conforme estabe
lecido pela União Europeia dos
Médicos Especialistas;
c) Que o supracitado equipamento
foi devidamente testado, não se
verificando qualquer anomalia no

seu funcionamento;
d) Que o aparecimento de bradicar
dia é um fenómeno que ocorre
com relativa frequência durante
os actos anestésico/cirúrgicos,
sendo o tratamento de primeira
linha a administração de sulfato
de atropina por via endovenosa,
p rocedimento, aliás, usual da
prática anestésica.
e) Que o aparecimento de fibrilhação
ventricular, fenómeno raro e anó
malo, parece estar mais relacio
nado com os achados necrópsicos,
nomeadamente "várias placas de
ateroma na artéria coronária
esquerda e fibrose sub-endocár
dica", manifestações de cardio
patia isquémica capazes de condi
cionar, por si só, morte súbita.
f) Que os elementos referidos no
ponto anterior, são achados necró
psicos nem sempre detectáveis
nos exames pré-operatórios, "não
sendo previsíveis num desportista
de 32 anos".
8. Depois de analisados estes factos
e ouvido também o Dr. Rui Sobral
de Campos, concluímos ser de
subscrever integralmente o que é
dito no supracitado parecer do
Colégio de Anestesiologia.
9. Com efeito, entendemos que o
facto de o doente ter falecido
durante a anestesia não é só por
si motivo suficiente para imputar
ao anestesista responsabilidade
civil, criminal ou disciplinar,
afigurando-se-nos conecta toda a
actuação do Dr. Rui Sobral de
Campos durante esse processo.
10.Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional
do Sul o arquivamento do ·p re
sente processo.
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l. Neste processo a Sra. D. Ana
Maria dos Santos Dias Pereira
queixa-se de alguns médicos do
Hospital de D. Estefânia, acu
sando-os de terem sido responsá
veis p ela morte da sua filha
recém-nascida, falecimento esse
que a participante atribui à
negligência dos médicos.
2. Acontece, todavia, que os factos
constantes dos autos não indiciam
a existência de qualquer erro ou
negligência por parte dos médicos
que assistiram a referida criança.
3. Esse é também o entendimento do
Colégio da Especialidade de
Cirurgia Pediátrica que, no seu
parecer de 12.1.94, concluíu que
a actuação dos médicos tinha sido
correcta (vide parecer a folhas 2 e
3 dos autos).
4. Por considerarmos tal parecer
demasiado sucinto, solicitámos ao
Colégio de Cirurgia Pediátrica
que respondesse a uma série de
quesitos por nós formulados,
tendo as respostas sido dadas em
15.09.94 em termos que se nos
afiguram totalmente esclarece
dores (vide ofícios- a folhas 73 e
75 dos autos).
5. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional
do Sul o arquivamento do presen
te processo disciplinar, por não
ter ficado provada a prática de
qualquer infracção disciplinar.
6. Para total esclarecimento da
participante, envie-se-lhe, junta
mente com este parecer, cópias
dos pareceres do Colégio da
Especialidade de Cirurgia Pediá
trica (folhas 2, 3 e 75) e do nosso
questionário (folhas 73).

Lisboa, 8 de Novembro de 1994

O RELATOR
Pi-of. Doutor José Miguel
Ramos de Almeida

O RELATOR
Prof. Doutor José Manuel
Braz Nogueira

-ACORD O
Acordam 08 membros do
Conselho Disciplinar Regional d
Sul em que o pre�enle processo
eja arquivado nos lermos e
pelas razões expostas pelo Vogal
Relator no seu parecer.

-ACORDAO
Aconlam 08 membros do
onselho Disciplinar Regional do
Sul em que o prei,;ente proce,-!>O
eja arquivado nos termos e
pelas razões expo tas pelo Vogal
Relator no seu parecer.

Lisboa, 8 de Novembro de 1994
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V Centenário de

S. João de Deus
Aires Gameiro O.H.

Presidente da Comissão do V Centenário

O

V Centenário constitui uma
bela oportunidade para todo
o país conhecer melhor esta
figura ilustre ele Português Universal
de todos os tempos.
Nenhum outro português a seguir a
S. António, nem possi velmente
Camões, tem o nome acarinhado em
tantos países e línguas, desde a Poló
nia ao Japão, do Canadá ao Vietname,
da Argentina à Austrália, etc.
Não é uma f ig ura meramente
cultural para estudiosos. Constitui
um estímulo e modelo de solidarie-

dade, humanismo, hospitalidade,
muito adequada para o nosso tempo,
· tão vazio e carenciado de sentidos de
viver. De vários quadrantes nos
animaram a que não fosse um Cente
nário só da Ordem Hospitaleira. Que
S. João de Deus era um "património"
nacional e internacional e que a
celebração "deste V Centenário
precisava de ser partilhado por toda
a Igreja e a Sociedade Portuguesa.
Será certamente um ano de solida
riedade e Hospitalidade humanizada
na saúde e na vicia social.

Ao darmos as linhas gerais cio
programa da Comissão Nacional e
algumas realizações ela Internacional
em colaboração com diversos orga
nismos e instituições, gostaríamos de
deixar por isso uma sugestão. Dese
jamos que todas as associações e
organismos ligados à saúde, à
solidariedade e ao apoio cios feridos
e marginalizados da sociedade parti
cipem o mais possível nas realiza
ções cio programa. Mas desejamos
ainda que organizem os seus progra
mas próprios para celebrar este

Nós temos a chave que lhe dá •••

Visite-nos e venha experimentá-lo

Vap

Stand Exclusivo Audi

Rua Augusta Lessa, 16 1
4200 PORTO
Telef. (021 550 34 81 / 549
Fax 5.50 58 39

Stand Via Norte

Via Norte • (junto à Mobil)
4465 S. Mamede Infesta
Tele!. (02) 901 06 06 / 7
Fax 901 62 42
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grande herói do bem-fazer que com o
seu exemplo e a sua obra espalhada
pelos cinco continentes continua a
repetir hoje o seu pregão das ruas de
Granada: Fazei o bem a vós mesmos,
dando aos mais necessitados.
Nem é preciso lembrar que S.
João de Deus é o patrono dos hospi
tais, dos doentes, dos enfermeiros e
suas associações, dos bombeiros,
livreiros e tantos outros que dão à
solidariedade e ao voluntariado.
É certo que o programa de reali
zações culturais do V Centenário do
Nascimento do Ilustre e Universal
português da Hospitalidade já está a
tomar dimensões nacionais e Inter
nacionais. E está igualmente a
extender-se aos campos da saúde,
acção social, música, poesia, escul
tura e pintura. Sempre na linha da
hospitalidade e solidariedade.
A abertura em Montemor-o-Novo,
onde nasceu em 1495, nos dias 7 e 8
de Março de 1995 será o primeiro
ponto alto das comemorações inter
nac10na1s.
Terá a presença de um delegado
especial do Papa, na pessoa do Car-

Audi A4 1,6

1,6 litros, 4 cil., 74 kW1101
Audi A4 1.8

deal Florêncio Angelini da Cúria
Romana, precisamente da Congre
gação da Saúde e de diversas autori
dades civis e religiosas nas celebra
ções de abertura em Montemor-o
Novo que está em processo de gemi
nação com Granada onde será o
encerramento em 1996.
Os dois momentos culturais da
abertura, para além das celebrações
religiosas, serão duas sessões.
No dia 7 de Março de 1995, à noite,
na sessão em que será declarado
aberto o Centenário, o Prof. Doutor
Joaquim Veiíssimo Senão, Presidente
da Academia de História, fará a
conferência magistral sob o título o
"Tempo do Nascim ento de S.
João de Deus" seguida de um espec

táculo musical. A sessão terá a presen
ça de 200 representantes da Ordem
Hospitaleira vindos de todo o mundo.
No dia 8, à noite, realizar-se-á a
primeira audição do espectáculo de
estreia da Cantata "Louco por Deus
na hospitalidade" composta para o
Centenário pelo já famoso maestro
Ferreira dos Santos possuidor de um
invejável curriculum.

Será dirigida pelo próprio
compositor e cantada por um coro
polifónico de cerca de 300 elemen
tos, o tenor Antóni Silva, e acom
panhada pela Banda da PSP do
Maestro Major José Silvério Campos;
e ainda por orgão e piano.
Da parte da manhã haverá um
encontro de interiorização e oração
do Superior Geral com os Irmãos que
acorrerão de cerca de 50 países
junto do local de Nascimento do seu
fundador. Seguindo-se, de tarde, a
Celebração Eucarística Solene
presidida pelo Delegado do Papa.
A Cantata Louco por Deus na
Hospitalidade terá a segund a

audição nos Jerónimos em, Lisboa no
dia 12 de Março de 1995 integrada
nas celebrações do dia 11 na Paró
quia S. João de Deus que constarão
de uma Eucaristia Solene presidida
pelo Senhor Cardeal Patriarca e de
uma sessão cultural com conferên
cias e espectáculo musical.
A terceira audição da Cantata
será em Fátima no dia 11 de Junho
do mesmo ano por altura de uma
-Peregrinação Internacional das

• Audi A4 1.8 T

cv)

1,8 litros, 5 vól., 4 cil., 92 kW l125 cv)

1,8 litros Turbo,5 vól., 4 cil.,110kW1150 cv)
Audi A4 1.9 TDI

1,9 litros, 4 cil., 66 kW190 cv)
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Instituições da Pastoral da Saúde, de
Acção Social e de Solidariedade.
Além destes haverá dois espectá
culos de juventude, um em Monte
mor-o-Novo em 9 de Abril de 1995 e
outro em Fátima em 10 de Junho de
1995. De entre os actos científicos
há a destacar as III Jornadas de
Humanização e Pastoral a realizar
nos dias 29 e 30 de Abril de 1995 e
o VI Congresso Internacional de
Psiquiatria S. João de Deus nos dias
8, 9, e 10 de Março de 1996 em
Lisboa e Montemor-o-Novo.
Neste congresso vai ser atribuído
um prémio de 1.5 00.000$00 ao
melhor trabalho de investigação e
reflexão histórica de um concurso
sobre S. João de Deus e a Saúde
Mental, cujo regulamento estará a
ser preparado.
Além deste concurso com prémio
foram criados pela Comissão do V
Centenário dois outros para a letra e
música do hino do Centenário; e ainda
um centrado em S. João de Deus e a
Solidariedade Social e outros dois
sobre S. João de Deus e a arte.

Todos eles têm que ter a figura de
S. João de Deus e a sua obra como
objecto central, sendo os seus regula
mentos divulgados até ao fim do ano.
A comissão do centenário vai
ainda colaborar com os organiza
dores de duas realizações científicas
importantes: a Semana Social de
Fátima (4 a 8.09.95) sobre os
Excluídos Sociais, e 1º o Congres
so Nacional de Pastoral da Saúde
sobre a Igreja na Saúde, também
em Fátima (4 a 8.12.95).
De outras realizações nacionais a
destacar refiro o projecto de erigir um
monumento nacional a S. João de
Deus e à Solidariedade a levar a cabo
pelas Instituições de Solidariedade
Social e Voluntariado, presididas pela
Cmz Vermelha P01tuguesa na pessoa
do seu Presidente, em que paiticipam,
entre outras, a União das Misericór
dias, a União das Instituições
Particulares de Solidariedade Social,
Liga Portuguesa dos Bombeiros, a
Sociedade de S. Vicente de Paulo etc.
À Comissão de Honra digna-se
presidir a Drª Maria Barroso Soares.

Também estão projectadas várias
publicações sobre S. João de Deus e
a sua obra, e a criação de um fundo
para o Centro S. João de Deus de
Nampula e as suas actividades de
promoção e saúde a favor das popu
lações mais desprotegidas.
Algumas realizações culturais
estão ainda dependentes de apoios e
patrocínios que entretanto estão a
chegar à comissão.
Antes de terminar dese j aria
acrescentar que a Comissão interna
cional está a programar um Congres
so Internacional para Roma sobre
"João de Deus, passado, presente e
futuro da hospitalidade" para os dias
16 a 19 de Outubro 1994, e o encer
ramento do Centenário com diversas
realizações científicas, culturais,
artísticas e religiosas para Março de
1996 em Granada.
Dar-se-ão oportunamente outras
informações. O Regulamento para os
Prémios S. João de Deus pode ser
solicitado na Sede da Ordem dos
Médicos, Av. Gago Coutinho, 151,
1700 LISBOA.
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o passado dia 14 de Feve
reiro de 1995 reuniu o Con
selho Distrital de Setúbal da
Ordem dos Médicos, dando-nos o
prazer da sua presença o Presidente
do Conselho Regional do Sul - Dr.
Rui Bento e os membros do mesmo
Conselho - Dr. Joaquim Machado
Cândido e Dr. Rasiklal Ranchhod.
Perante cerca de uma dezena de
colegas, a reunião teve lugar no
Forum Médico da Cidade do Barrei
ro, um espaço acolhedor que serve
fundamentalmente de ponto de
encontro e de convívio dos médicos
da zona. Foram debatidos alguns
problemas sobre a saúde do distrito
de Setúbal, nomeadamente as
condições do seu exercício.

O Dr. Rui Bento apresentou o
próximo Congresso Nacional de
Medicina da Ordem dos Médicos,
focando a sua importância socio
�política, profissional e científica.
Foi legalizada a ajuda financeira
da Ordem dos Médicos, através
deste Conselho Distrital, ao referido
Forum Médico.
Finalmente, foi colocado aos
nossos convidados a possibilidade
de criação de instalações na cidade
de Setúbal, para a sede do seu Con
selho Distrifal. A enorme dispersão
dos cerca de 1500 colegas que aqui
exercem a sua actividade e
resultante da geografia do distrito de
Setúbal, dificultam o nosso grande
objectivo: unir e dinamizar a classe

M. editou um prato em porcelana da
Vista Alegre e uma medalha alusiva à
Casa do Médico de Aveiro que aqui
reproduzimos. Os colegas interessados
podem adquirí-los (directamente ou
por encomenda) no Conselho Distrital
de Aveiro (Rua Miguel Bombarda, 39
· 3800 AVEIRO) ou na Secção
Regional do Cenl:J.·o.

Debate sobre
Unidades de Saúde
Sessão Científica
sobre Tuberculose

T

eve lugar no dia 26 de Janei
ro, na "Casa do Médico de
Aveiro" um debate organizado
pelo Conselho Distrital de Aveiro da
Ordem dos Médicos, subordinado ao
tema: Unidades de Saúde, que
futuro?. Nele participaram como
convidados o Dr. Lopes de Almeida,
Coordenador da Sub-Região de Saúde
de Aveiro, o Dr. Jorge Cabral, Direc
tor do Hospital Distrital de Aveiro e
dois elementos do Conselho Regional
do Centro da Ordem dos Médicos: Dr.
José Luis Biscaia e Dr. Óscar Gonçal
ves, contou com a presença de um
número razoável de médicos do
Distrito que animarnm o debate.
Foi amplamente debatida a cons
tituição de unidades de saúde numa
perspectiva de articulação funcional
de cuidados, sendo referido o trabalho
que está a ser efectuado por duas
comissões, no sentido da divisão do
Disl:J.ito em duas Unidades de Saúde.

médica do Distrito. Daí a premente
necessidade de criação de um espa
ço físico num local digno e aprasfvel,
acessível em termos económicos e,
onde todos nós, médicos, possamos
reunir, conviver, dialogar, trabalhar
para além de ser também um espaço
de prestação de serviços. A recepti
vidade foi excelente - aguardamos a
sua rápida concretização.

PRATOS

N

o dia 15 de Fevereiro, o
Conselho Distrital de Aveiro
.
levou a efeito mais uma ses
são científica, desta vez abordando o
tema: Tuberculose.
A sessão deconeu no Salão Nobre
do Hospital Distrital de Aveiro,
seguindo-se um jantar/convívio na
Casa do Médico de Aveiro.
Foram palestrantes o Dr. Domin
gos Rocha, Coordenador do S.T.D.R.
no Distrito de Aveiro, o qual traçou
uma panorâmica geral da tubercu
lose a nível nacional e do distrito de
Aveiro, o Prof. Dr. Segorbe Luís, da
Faculdade de Medicina e dos
Hospitais da Universidade de
Coimbra, debruçou-se sobre aspec
tos actuais da patogenia e do
diagnóstico da tuberculose. Seguiu
-se um debate entre os cerca de 50
participantes nesta sessão.
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Série única, limitada a 1000 pratos
em porcelana da Vista Alegre,
tamanho coupé (19,5 cm. de diâmetro)
com azul de jogo e ouro de lei.
Valor: 7.500$00 mais 500$00
para envio por encomenda.

MEDALHAS

Edição de 500 medalhas numeradas.
Valor: 2.500$00 mais 500$00
para envio por encomenda.

a

e

u

a

d

a

d

e

e

o

é

g

i

o

s

de

Patologia Clínica
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Carta dirigida ao Bastonário da Ordem dos Médicos
pelo Presidente do Colégio de Patologia Clínica,
que pela sua importância publicamos na íntegra.

O

colégio da especialidade de
Patologia Clínica em face da
verificação alarmante do
domínio progressivo de largos
sectores da Medicina pela empresa
N.M.C. - Nefrologia (Hemodiálise),
Patologia Clínica, bem como agora
novos sectores como a Radiologia e o
que se seguirá ... vem pôr em
evidência as seguintes gravíssimas
consequências:
1 - O não estabeleci mento de
limites máximos de exercício para
um só fornecedor e por especia
lidade, leva ao monopólio, que,
embora juridicamente acautelado
pela lei geral, não está a ser
controlado pelo Esu,ido que se
demite dessa sua função.
2 - Se o Ministério da Saúde não
tomar medidas reactivas ficará
obviamente refém de um prestador
único, que lhe roubará objecti
vamente a liberdade.
3 - Neste momento, os colegas
que terminam as especialidades
estão a ser atirados para o desem
prego, - pela dupla circunstância de
não estarem a ser vinculados ao
Estado e de não estarem a ser cria
das as condições para o exercício da
profissão liberal, situação decorrente
do monopólio em marcha -, a menos
que se sujeitem às previ síveis
contratações em condições ético
profissionais mais do que ignoradas.
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4 - Os atrasos .inacreditáveis nos
pagamentos dos serviços médicos
pelas A.R.S. (desde Março do ano
passado), só os grandes grupos
poderão resistir economicamente.
Deste modo, as pequenas unidades
vêem-se obrigadas a vender à
N.M.C., como vem sucedendo.
Não se entende aliás, como é
possível justificar, num Estado de
direito democrático, que se pague às
Farmácias com uma prontidão quase
imediata, e aos outros prestadores,
nomeadamente médicos, cidadãos de
iguais direitos, se não pague desde
Março do ano passado: Haverá
factores especiais? E porquê?
5 - A nova regulamentação de
consultórios de Patologia Clínica
tem vindo a pôr em risco o encerra
mento de consultórios, não nos refe
ri mos ao controle de quali dade
profissional que subscrevemos, mas
à infinidade de burocracias condi
cionantes, que parecem vir a
favorecer empresas ávidas de ocupar
essas posições. Ac resce que se
prevêem nos regulamentos, exigên
cias para os laboratórios que o
mesmo Estado impede nos hospitais!
Haverá ligações entre esta "lógica" e
o abrir de portas ao grupo N.M.C.?
Em face da gravidade da presente
situação, deve a Ordem dos Médicos
exigir do Ministério que acautele a
independência técnico-profissional
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dos médicos, e lhes garanta espaço
de emprego, e que impeça o mono
pólio ou percentagem de actividade
superior à legal no sector das
Análises Clínicas, Nefrologia
(Hemodiálise), etc, por parte da
N.M.C., evitando-se dois fenómenos
muito graves:
o Ministério da Saúde ficar nas
mãos da N.M.C..
criação de desemprego médico.
Convém chamar a atenção para a
estranha permissividade que o Estado
parece consentir, por razões ignoradas
ou por desatenção, o que levará a
cw-to prazo, à perca de independência
do Ministério da Saúde.
Aproveitamos para lhe solicitar
que a Ordem dos Médicos exija ao
Ministério da Saúde que os colegas
sem vínculo à função pública se não
vejam i mpedidos de concorrer a
concursos hospitalan�s, com o arti
fício de que são concursos internos,
a menos que se pretenda empurrá
-los para o desemprego forçado,
agravado pelo acima exposto.
Solicitamos-lhe o seu empenho
para que se dê pública divulgação
deste texto, não só a todos os
médicos, mas às entidades oficiais,
incluindo Assembleia da República
e público em geral.
O Presidente do Colégio
de Patologia Clínica
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Listas de Espera

Apesar de algumas especificida
des próprias, os modernos sistemas
de saúde apresentam uma tendência
comum a todos eles - a separação
entre o financiador e o prestador. O
Estado deve ser cada vez mais o
garante da prestação de cuidados e
não, necessariamente e sempre, o
executante.
este sentido, incumbe ao Estado
assegurar o direito à protecção da
saúde, atra,·és de serviços próprios
ou com recurso a entidades privadas
que. de acordo com critérios qualita
tivamen le exigentes. dão pública
garantia do elevado padrão de cuida.aios prestados.
• Portugal defronta-se, tal como
outros países desenvolvidos. com
uma ituação de crescimento da
procura de cuidados médicos de
nível cada vez mais elevado e que,
alenta a sua natureza e o seu peso,
tem uma incidência maior sobre o
serviços públicos.
Há, por isso, um aumento cons
tante, designadamente em relação a
tratamentos de maior diferenciação e
que, simultaneamente. muitas vezes
assumem maior prioridade. Surgem,
assim, em determinadas patologias
cirúrgicas de massa e que, também
por regra, não são tão urgentes, listas
de espera que assumem, nalguns
casos, dimensões mais gra,osas.
Visando a diminuição drástica
.leste problema, é estabelecido o Pro
grama Específico de Recuperação de
Listas de Espera, com o objectirn de
assegurar o tratamento cirúrgico de
doentes no sector privado, sob a
responsabilidade financeira do
hospital em que estão inscritos.
Após le, anlamento rigoroso e
inequívoco das listas de e;;pera das
\"árias instituições, compele às
regiõe de saúde assegurar o desen
volvimento do Programa. seleccio
nando as patologias e, atra,és de
concurso público, as unidades priva
das que virão a tratá-las.
Os hospitais onde exi::;tam listas de
espera não imputá, eis à ineficiência
ou baixa produti,·idade e que lenham
a sua capacidade efectiYa e comprova
damente esgotada receberão os meios

financeiros necessários, provenientes
do montante afecto ao Programa.
'.'fostes termos, determino:
1- É criado o Programa Específi
co de Recuperação de Listas de
Espera (PERLE), que tem por objec
tivo reduzir ou eliminar de forma
coordenada, a nível regional, as listas
de e pera em serviços hospitalares
associadas a patologias de massa com
indicação cirúrgica, mediante o esta
belecimento de relações contratuais
específicas com outras entidades
prestadoras de cuidados de saúde.
2- Cabe às administrações
regionais de saúde (ARS) implemen
tar na respectiva região de saúde o
PERLE e, nomeadamente:
a) Proceder à recolha e avaliação
das listas de espera;
b) Determinar a capacidade máxima
dos serviços;
c) Definir as prioridades de recupe
ração das listas de espera;
d) Proceder à abertura dos concur
sos públicos, elaborando os res
pectivos cadernos de encargos
específicos;
e) Avaliar a eficácia da implemen
tação do PERLE na respectiva
região;
f) Promover um registo permanente
e actualizado das listas de espera
na região.
3- O PERLE tem uma dotação
financeira anual específica, que será
repartida pelas diferentes regiões de
saúde em função dos planos de recu
peração de listas de espera apres
entados por cada ARS, aprovados
por despacho do Ministro da Saúde.
4------- Cada ARS deverá apresentar
um plano regional de recuperação de
listas de e pera, hierarquizado por
prioridades, com estimativa de
gastos e horizonte temporal d e
execução.
5--- A contratação com os serviços
da rede nacional de saúde para efeitos
do PERLE resulta da realização de
concmso público de âmbito regional.
5.1- O concurso público a que
se refere o número anterior rege-se
por programa e caderno de encargos
de tipo aprovado por despacho do
Ministro da Saúde.
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5.2- A outorga dos contratos
compete à ARS.
5 . 3- Sempre que razões de
eficácia o justifiquem, poderão ser
efectuadas adjudicações parciais,
possibilidade que deve ser expressa
no caderno de encargos.
5.4-- A retribuição das prestações
de saúde faz-se por em·elope global.
6- Só podem ser contratadas
entidades prestadoras de cuidados
de saúde que comprovem preencher
os requisitos legalmente exigidos
para o exercício dessa actividade,
nomeadamente os previstos no art.
37º do Estatuto do Sen·iço '\;acional
de Saúde (SNS). apro,ado pelo Der.
Lei 11/93, de 15-1. e no Dec. Regul.
63/94, de 2-11.
7- A determinação dos utentes
que integram uma lista de espera
abrangida pelo PERLE pressupõe a
reavaliação da respectirn situação
clínica.
8- A entidade contratada deve
assumir expressamente a responsa
bilidade por todos os actos clínicos e
outros com eles conexos que venham
a ser prestados a utentes do S
abrangidos pelo PERLE desde o
m omento da admissão nos seus
serviços até à alta.
9- A entidade contratada deve
obrigar-se expressamente a fazer
acompanhar o utente da informação
clínica de retorno necessária ao seu
seguimento nos estabelecimentos do
S S, nomeadamente com descrimi
nação completa dos aclos clínicos
prestados a cada utente.
10-- A entidade contratada deve
obrigar-se expressamente a não
cobrar quaisquer importâ ncias a
utentes do S:',;S abrangidos pelos
PERLE.
11- Os cadernos de encargos
específicos devem descriminar os
actos médicos que se pretendem
contratar, separando o aclo principal
dos que lhe sejam complementares,
nomeadamente em lermos de meios
de diagnóstico e serviços hoteleiros.

·s

31-1-95 - O \1inislro da Saúde,
Adalberto Paulo da Fonseca Mendo
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Pelos Passos de Camilo de Castelo Branco

Visita dos Caminheiros
de Vila Real e Friúme
1 António Júlio Monteiro

O

p ercurso do nosso
passeio está assinalado
no mapa editado pela
Região de Turismo do
alto Tâmega e da Serra
do Marão, Câmaras
Municipais de Ribeira de Pena, Vila
Pouca de Aguiar, e de Vila Real bem
como pelo Grupo de Montanhismo
desta cidade. O itinerário foi balizado
no terreno pelos Montanhistas com
sinais coloridos que apontam o
caminho certo aos interessados por
esta jornada camiliana. No verso do
mapa está um notável texto cio Dr.
Pires Cabral de que transcrevemos
uma parte cio preâmbulo.
"Este percurso que propomos
entre Vilarinho da Samardã e
Friúme não é original. Fê-lo há cerca
de 150 anos um adolescente que
acompanhava sua tia numa visita de
cortesia. A senhora chamava-se Rita
Emília da Veiga Castelo Branco; o
adolescente, Camilo.
ão é em memória de sua tia, mas
rio sobrinho que lançamos o repto da
repetição da jornada. Vamos passar
pelos mesmos lugares por onde ele
passou, ver os mesmos céus, cam
pos, fragueclos, ribeiros e povoados
que ele viu então e gravou na memó
ria, para depois os restituir no mais
grandioso retrato jamais pintado da
sociedade rural portuguesa do século
dezanove".
Os Caminheiros aceitaram o repto
cio Dr. Pires Cabral e iniciaram os
'"Passos de Camilo" junto da casa da
irmã do escritor em Vilarinho da
Samar<lã. Passaram em seguida pela
Igreja onde, em "Impressão Inde
lével", Camilo se refere à exumação
cio cadáver de Maria cio Adro, jovem
camponesa de 17 anos por quem se

apaixonara. Vejamos este maravilho
so apontamento da sua devoção
singular.
"Maria, de madrugada, não
faltava à primeira missa. A aldeia
tinha cinco padres; e eu, por causa
dela (Deus me perclôe a intenção)
ajudava às cinco missas se Maria
estava até à última: se não, não."
A D. Alzira, caminheira e boa
samaritairn, mostrou-nos a mina
onde, segundo a tradição, Camilo
realizou a dissecção de Maria cio
Adro, ajudado por seu cunhado Dr.
Francisco José de Azevedo, médico
em V. Samardã. Esclareço os leitores
menos avisados na Obra de Camilo
que o escritor iniciou o Curso de
Medicina tendo chegado a fazer
exame de anatomia em Julho de
1844 no Porto. Julgo que o escritor
não era necrófilo como diz Egas
Moniz em "Vida Sexual", tendo
apenas utilizado a sua brilhante
imaginação.
Deixámos Vilarinho e seguimos
para Samardã, Soutelinho e Pontido,
iniciando então a s ubida para o
Castelo de Aguiar.
O Castelo assenta sobre rochas de
granito tão juntas que parecem um
monolito sendo a maior uma fraga
imensa. É necessária alguma agili
dade para o percorrer devido ao
estado de degradação em que se
encontra. No lado nascente tem uma
sala cujo pavimento é o enorme
p enhasco em que assenta, com
paredes de cantaria e o tecto em laje
de granito.
De qualquer ângulo do Castelo a
paisagem é invulgar mas, do para
peito sul é esplendorosa - vê-se
quase todo o Vale de Aguiar, bem
como a encosta onde estão os Vivei-
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ros de Parada. Do lado norte observa
-se o Vale até Vila Pouca de Aguiar.
Começou a chuviscar e recolhemo
-nos à sala cio Castelo p ara o
pequeno almoço. Aconselha-se o
leitor a visitar este castelo roqueiro,
ver com cuidado as suas ruínas
extasiar-se com a paisagem. Siga
pela estrada Vila Real - Vila Pouca
de Aguiar e a cerca de 6 km da Vila
encontrará uma placa com a indi
ciação - Pontido-Castelo. Com a
visita a este monumento acontece
exactamente o mesmo que nas visitas
a ruínas e monumentos de qualquer
país e, em especial, da Grécia. Ou se
faz acompanhado por um Guia ou se
estuda p reviamente tudo que for
possível sobre os lugares a visitar. O
ideal será levar a cultura de casa e
arranjar um Guia "in loco". Ao
visitante do Castelo de Aguiar acon
selha-se a leitura do Guia de P OR
TUGAL - Vol. V páginas 339 a 344.
Saímos do Castelo e atravessámos
a aldeia onde o Largo tem o nome doa
Alferes Ricardo de Almeida,W'
personagem do livro "O Esqueleto"
de Camilo C. Branco, e descendente
por varonia de Duarte de Almeida, o
célebre Alferes porta bandeira da
Batalha de Toro em 14 76 que só
largou quando lhe deceparam as
mãos e caíu cio cavalo.
Os Caminheiros continuaram a
sua viagem por Gouvãis da Serra em
cujo vale se encontra uma necrópole
megalítica com vários dolmens
arruinados.
Trepámos para Penduradoiro a
900 metros de altitude - o ponto
mais alto do percurso - e iniciámos a
descida para Vidoedo, discre to
povoado a que Camilo deu notorie
dade em "Mistérios de Lisboa" onde

relata o feito heróico do Capitão de
Vidoedo que aqui se resume para o
leitor.
No reinado de D. Pedro II (1648 1706), durante a guerra com os
espanhóis, estes entraram em
Portugal por Chaves e acamparam no
Vale de Aguiar. Um jovem de
Vidoedo, revoltado com a invasão,
disse ao pai - vou fazer fugir aqueles
diabos! Na aldeia e, mais abaixo, na
Póvoa andou a pedir "as lanternas
de andar de noite à rega" e, com o
pastor da casa, tangeu as cabras até
junto do Castelo de Aguiar. Levou
ainda um tambor de canaval que
pendurou ao pescoço.
Antes de amanhecer colocou as
lanternas acesas nos chifres dos
animais e disse ao pastor que as
tocasse pela encosta abaixo. O jovem
começou a rufar regul armente o
tambor enquanto descia para o vale.
O efeito daquele exército fantas
magórico foi tremendo - os espanhóis
levantaram apressadamente o
acampamento e debandaram para
Chaves onde as tropas verdadeiras,
ídas de Guimarães, os dizimaram.
O eco desta façanha chegou a
Lisboa tendo o jovem sido chamado
à presença do Rei que lhe deu
duzentas libras, uma pensão, o posto
de Capitão e o elevou à categoria de
fidalgo com um brasão que tem
quatro cabras por escudo e um
tambor por timbre. Foi aqui, de
baixo de guarda-chuvas, que a D.
Celcedina que o bom Deus dotou
iA com uma bela voz e uma firmeza
• invulgar (capaz de pôr em sentido a
Padeira de Aljubarrota!) leu toda a
literatura disponível sobre o feito
heróico do Capitão de Vidoedo
realizado há quase 300 anos.
Deixámos Vidoedo e iniciamos a
descida para a Póvoa no Vale do rio
Louredo. O caminho percorrido por
Camilo é actualmente uma esteira de
calhaus rolantes. Com a maior
prudência os Caminheiros ·conse
guiram chegar à Póvoa sem fracturas
do cóccix!
A um tiro de espingarda está a
Portela de Santa Eulália importante
nó rodoviário, descendo em seguida
para Ribeira de Pena por uma
vereda de acentuado declive, tipo
quebra-costas. Passamos pela Vila e

iniciámos a descida final de cinco
quilómetros para Friúme, junto do
rio Tâmega onde podemos observar a
casa que foi de um humilde tendeiro,
pai de Maria Pereira França que, aos
15 anos, casou com Camilo C.
Branco, então com 16 anos.
A casa onde morou Camilo está
em ruín as. Dela apenas poderá
aproveitar a escada, o patim e as
esquadrias de 3 portas, em granito.
Foi uma agradável supresa verificar
como as pessoas com quem
conversámos, conheciam bem o
casamento e a vivência de Camilo
em Friúme. Lamentavam apenas o
facto de a Autarquia não dar melhor
atenção à casa.

e montanhista habituado a subir,
com facilidade, os Picos da Europa.
O nosso caminheiro, com tipo físico
de holandês , tem uma característica
rara nesta região - é vegetariano!
Porém, em Ribeira de Pena, no
meio daquelas iguarias, um vege
tariano ficava tão bem como uma

O caminho percorrido por Camilo é actualmente
uma esteira de calhaus rolantes. Com a maior
prudência os Caminheiros conseguiram chegar
à Póvoa semfracturas do cóccix!
Depois das fotografias subimos, já
com dificuldade, para R. Pena onde
o amável dono do "Ali-Bábá" nos
reserva uma sala onde as mesas
estavam cobertas de "entradas"
espectaculares em que sobressaíam
a bola de carne e o presunto bem
como umas valentes canecas de
vinho verde fresco e gasoso.
Meia hora depois foi servido o
arroz de feijão vermelho com
pataniscas de bacalhau. Devo referir
aqui um facto singular protagonizado
pelo Eng. Proença que é caminheiro
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viola num enterro e o Eng. Proença,
esfomeado, não resistiu - comeu as
"entradas" com uma velocidade
admirável, sem falar, e quando
apareceu o arroz fez algo que merecia
figurar no Guiness Book. Eu explico.
Encheu o prato até aos bordos.
Em seguida fez uma palissada de
pataniscas, colocadas ombro a
ombro, tão juntas que nada podia
escapar.
Tinha conquistado e'Spaço para
mais arroz de que se serviu até não
caber mais. Nova palissacla e mais
arroz até estar construída uma
montanha tão alta que só poderia ser
escalada por Sir Edmund Hilary, o
conquistador cio Everest. Neste
momento, um caminheiro colocou no
topo um palito com um papel à laia
de bandeira o que foi saudado com
uma salva de palmas...
Termino esta crónica informando
o leitor que me desloquei à Câmara
Municipal de Ribeira de Pena onde
falei com o seu Presidente e com o
Dr. Paulino, director cio Centro de
Saúde, que informaram estar em
curso a aquisição da Casa de
Camilo, em Friúrne.
Os nossos cumprimentos com os
votos de vermos a Casa tra_nsfortnacla
num pequeno Museu Camiliano.

