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Comunidade
Médica
Lusófona
Carlos Santana Maia

Bastonário da Ordem dos Médicos

O

Auditório da Ordem cios
Médicos acolheu, nos dias
17, 18 e 19 de Novembro, as
primeiras Jornadas 1éclicas Luso
Brasileiras, uma iniciativa a que se
associaram convidados cios Países
Africano Lusófonos. Uma iniciativa
pioneira e que se espera constitua o
primeiro passo na desejada colabo
ração entre médicos que, embora
provenientes de países diversos, com
problemas distintos e estádios de
desenvolvimento diferenciados, têm
muito mais a uni-los cio qu e a
separá-los.
Foi um projecto possível a partir de
uma proposta da Academia acional
de Medicina do Brasil, que a Ordem
dos Médicos acolheu com entu
siasmo e na qual se empenhou desde
logo, procurando alargar as Jorna
das aos nossos Colegas cios Países
Africanos Lusófonos, ideia apoiada
pelos colegas brasileiros.
Durante três dias, especialistas
debateram questões tão variadas
como as p o líticas nacionais de
saúde, o perfil das doenças tropicais,
a formação médica e a sida, entre
outras.
E na mesma língua discutiram-se
problemas novos de uma classe que
na sua formação bebeu conhe
cimentos comuns. Uma aventura cios
homens que levaram de Portugal
conhecimento e se enriqueceram

com o que lhe.s foi transmitido pelos
povos de outras regiões, nomeada
mente os que vivam onde são hoje os
países lusófonos de África e o
Brasil.
As conclusões destes três dias de
trabalho serão apresentadas n o
próximo número ela nossa Revista.

*
Infelizmente não estiveram nestas
Jornadas representantes de Timor
Leste, um território à espera que a
Comunidade Internacional - tão
exigente noutros conflitos - obrigue
a Indonésia a reconhecer àquele
espaço lusófono o direi t o à
autodeterminação. É verdade que
pouco podem os médicos portugue
ses fazer para resolver a situação cio
povo timorense. Mas o que a Ordem
dos Médicos não deixará é passar em
claro a decisão da Associação
Médica Mundial de realizar em Bali
a sua Assembleia Geral. Além cio
protesto cios responsáveis portugue
ses na AMM, a questão foi levantada
pela delegação p ortuguesa n a
reunião cio Comité Permanente da
União Europeia, reunido em Lisboa
nos dias 25 e 26 de Novembro.

*

Facto importante na vida da Ordem
e dos médicos que exercem a sua
actividade no Alentejo foi a
inauguração da Sede em Évora. Foi
assim dado mais um passo n a
descentralização cio funcionamento
da OM, aproximando ainda mais os
médicos da sua Ordem e facultando
lhes os meios indispensáveis de
apoio. A exemplo do que já aconte
ceu ern Aveiro, em F aro e na
Madeira, também n o Alentejo a
união de esforços entre o CNE, as
respectivas Secções Regionais e os
Conselhos Distritais resultou em
acções concretas. São espaços que
abrem as suas portas a todos os
médicos e que reforçam a razão de
ser da OM. Prova da importância das
sedes distritais é o testemunho,
também neste número da Revista, do
Presidente cio Conselho Distrital de
Aveiro, uma região em que a acção
da Ordem tem um papel reforçado
desde a inauguração da "Casa do
Médico".
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Comissão Inter-Ordens
Colóquio-Brucelose

D

ata de Janeiro de 1994 a
criação da Comissão Inter
Ordens com representantes
das Ordens dos Médicos e dos
Médicos Veterinários. Esta Comis
são foi criada com o objectivo de
estudar, discutir e apresentar pro
postas relativas a matérias de
interesse comum no domínio da
Saúde Pública.
Um dos problemas de Saúde Pública
de maior relevância e actualidade é
a Brucelose. Esta zoonose pela sua
frequência e gravidade assume uma

significativa importância nacional,
exigindo uma intervenção concer
tada dos médicos e dos médicos
veterinários.
Neste sentido realizou-se um Coló
quio no dia 3 de Novembro, pelas 21
horas, no Auditório da Ordem dos
Médicos. Foram palestrantes os Drs.
Armando Marques Neves, Autori
dade de Saúde Adjunta do Distrito
de Viseu e Eduardo Figueiral.
médico veterinário Municipal de
Gouveia, perante uma assembleia
numerosa e bastan'te participativa.

Práticas Terapêuticas
não comprovadas

D

ecidiu o Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos
Médicos criar um Grupo de
Trabalho constituído por um ele
mento indicado pelas Direcções dos
Colégios de Anestesiologia, Clínica
Geral, Farmacologia Clínica, Medi
cina Física e de Reabilitação, Medi
cina Interna, Ortopedia e Psiquiatria
e por dois elementos do Conselho
Nacional do Exercício Técnico da
Medicina, para além da sua Coor
denadora, a Prof." Dr." Maria Helena

D

Saldanha que assumirá a presi
dência deste grupo. Dele fará parte
ainda, um representante do Conselho
Nacional Executivo, o colega Henri
que Vaz Velho que assegurará a
coordenação entre o grupo e aquele
Conselho.
Posteriormente este grupo virá
naturalmente a ser alargado a outros
Colégios e a Colegas interessados
não indicados pelas Direcções
Colegiais e será subdividido em
áreas especializadas de estudo.

Transexualidade

ecidiu o Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos
Médicos criar um Grupo de
Trabalho constituído por um repre
sentante dos Colégios de Endocrino
logia, Cirurgia Plástica e Recons-

trutiva, Ginecologia/Obstetrícia,
Psiquiatria e Urologia, que será
coordenado pelo Dr. António dos
Reis Marques e que terá o apoio
jurídico de um Consultor da Ordem
dos Médicos.

VIII
Congresso
Nacional
de Medicina

D

urante a realização do VIII
Congresso Nacional de
Medicina de 5 a 7 de Março
de 1995, efectuar-se-á uma exposi
ção de artistas médicos que se
manterá aberta ao público durante
uma semana.
P r ev ê-se que para além dos
visitantes congressistas, haja afluên
cia do público não médico, uma vez
que a Fundação Calouste Gul
benkian convidará conjuntamente
com a Ordem dos Médicos o público
habitual das exposições.
Para que esta exposição tenha
dignidade e constitua uma manifes
tação positiva da criatividade dos
médicos, torna-se necessário que a
Comissão Organizadora tenha, com
tempo, conhecimento de todos os
artistas médicos que desejem expôr
as suas obras, e das características
das mesmas (técnica, dimensão,
número).
Por outro lado, a organização do
catálogo é sempre tarefa demorada e
não pode ser uma acção de última
hora.
A Comissão Organizadora solicita a
colaboração de todos os Colegas e
promete que a exposição será
montada com dignidade.
Todos aqueles que desejem partici
par devem, até 25 de Dezembro,
enviar para a Ordem dos Médicos, ao
cuidado do Colega Carlos Vieira
Reis, todas as informações acerca
das obras que pretendem expôr.

,

Sede Alentejo

vora

Mais um passo na política de reforço das estruturas distritais
da Ordem dos Médicos. Depois de Faro, do Funchal e de Aveiro,
chegou agora a vez de dotar o Alentejo de uma sede capaz de ir
ao encontro das necessidades dos médicos e da sua Ordem.

U

nir os médicos em torno da
sua Ordem, dotando-a para
isso de ineios físicos que
possibilitem a todos formas mais
eficazes de funcionamento, foi a
mensagem que o B astonário da
Ordem cios Médicos deixou em
Évora, na inauguração de mais uma
sede, no dia 5 de ovembro.
Depois de relembrar o esforço da
Direcção, que em colaboração com
as Secções Re
g10nais e com os
Conselhos Dis
tritais continua a
apostar na cria
_ção de estrutmas
eficazes e fun
cionais de apoio
aos médicos, o
Dr. Santana Maia
fez em Évora um
resumo dos últi
mos dois anos de
activiclacles cio
Conselho ac10nal Executivo e
reafirmou os princípios que têm
pautado a conduta da Ordem cios
Médicos.
Como exemplo referiu o Fórum
M édico, organismo que reúne
diversas estruturas e que espelha a
postura de uma Ordem aberta ao
diálogo, à discussão e onde os

médicos têm acesso ao debate e à
livre discussão de ideias.
Mas em Évora ficou também uma
outra mensagem. A dos resultados
práticos de uma acção que, sem
conseguir obter respostas para todos
os problemas que se colocam à
classe médica, alcançou já boa parte
das metas que se propôs no seu
programa eleitoral. É o caso da
Titulação Única, da eleição dos

Colégios de Especialida de, da
eleição do Conselho Nacional do
Médico Interno, da publicação do
Estatuto Disciplinar e da colabora
ção decisiva da Ordem cios Médicos
na eleboração de legislação, casos
do RENNDA, critérios de morte
cerebral, ensaios clínicos e ainda a

cooperação com os colegas do Brasil
e cios Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa.
Mas nesta cerimónia, o Bastonário
não esqueceu o que está ainda em
discussão com o Ministério da Saúde
e enunciou algumas das questões em
que o C E continua à procura de
soluções mais justas, casos das
Carreiras Médicas, da utilização do
receituário do SNS nos consultórios,
a acredilação
dos serviços e a
lei quadro das
convenções.
Em nome da Sec- •
ção Regional do
Sul, o Dr. Rui
Bento sublinhou
também o facto de
em dois anos estar
quase concluído o
programa eleitoral
sufragado pelos
médicos portu
gueses e defendeu
a ideia de uma
maior colaboração entre as estruturas
distritais e o Conselho Nacional
Executivo. " 1um períoqo de viragem
da medicina é essencial reforçar a
colaboração entre todas as asso
ciações, nomeadamente entre as várias
associações médicas e a Ordem",
acrescentou o presidente da SRS.

-

O Bastonário descerrando a lápide comorativa da incwgunição da Sede

#
A Secção Regional do Centro, impos
sibilitada de estar presente na
cerimónia, fez chegar um mensagem
em que refere que a Ordem dos
Médicos "só poderá responder às
expectativas e anseios dos médicos se
for capaz de se descentralizar e de se
raniificar até aos locais de trabalho".
Para o Dr. Aires Ramos, Presidente
do Conse1Í10 Distrital de Évora, a
nova sede é motivo de "satisfação e
orgulho" para o Alentejo e repre
senta "um espaço não só de serviços,
como um local - as sim o deseja
ríamos - onde efectivamente todos os
médicos possam conviver, dialogar,
concertar e trabalhar".
Depois de referir o apoio do Bastonário
e do Presidente da Secção Regional do
Sul na concretização da nova sede, o
Di·. Aires Ramos reafirmou o empenho
do Conseiho Distiital em levar até ao
Alentejo as promessas feitas em 1992
e apontou o novo espaço como mais
um exemplo de uma "Ordem dos
Médicos, a Casa de todos os Médicos".
Aléni dos dirigentes da Ordem dos
Médicos, associaram-se à cerimónia
um representante do Governador
Civil de Évora, o Pres idente d a
Câmara Municipal de Évora, um
representante do Presidente da
Região de S aúde do Alentejo e
directores de sub-regiões e hospitais,
entre outras personalidades.

TJOS MÉDICOS

O Bastonário com os Conselhos Distritais de Évom,Beja e Portalegre

//
N

Ponneno,· da Sala de convivio

Ensino Superior?!
Encabeçado pelo deputad,o Manuel Sérgio um grupo fez chegar ao Ministério da Educação
o pedido de "reconhecimento de interesse público de uma Escola Superior de Naturologia"
para ministrar cursos que "configurem grau académico na área das Ciências Naturológicas".
Desse pedido deu o Ministério da Educação conhecimento ao Ministério da Saúde que, por
intermédio do Departamento de Recursos Humanos da Saúde, solicitou à Ordem dos Médicos
que se pronunciasse sobre o que "entender por conveniente sobre o assunto".
Foi o que o Bastonário fez, na carta que a seguir se transcreve.
No entanto, e além da resposta que esta Ordem julgou "conveniente", é importante sublinhar
algumas passagens do documento que serve de suporte ao requerimento do reconhecimento
solicitado por esse grupo. Por serem descabidas e configurarem claramente uma postura que em
nada prestigiará o Ensino Superior em Portugal, e a título de exemplo, passamos a transcrever:
"É consabida a procura cada vez maior de aplicação da Naturologia na cura de doenças a que a A
W'
Medicina Clássica ainda não deu resposta, ou, se a deu, esta é incompleta ou até iatrogénica.
Daí, a maioria dos pacientes dos NaturQlogos serem doentes aos quais a Medicina Clássica
não deu, pelos menos, tempestivamente, a cura ansiada".

Exma. Senhora Directora,
É com grande interesse que a Ordem
dos Médicos responde ao solicitado
no v/ ofício Ref." DCEP-DRH/1225.02 - Reg. 6956/94. Com efeito,
entre outras, sente a Ordem ser sua
função prestar todos os esclareci
mentos que possam contribuir para a
melhor tomada de decisões na área
da saúde. Neste sentido, e temendo
ser demasiado longos na abordagem
do problema que como calcula é
vasto, preferimos estabelecer desde
já uma abordagem sumária e
colocarmo-nos à disposição cio que
V. Ex.ª entender por conveniente

para qualquer esclarecimento, expli
citação ou reunião complementar.
Analisemos então:
O documento que nos coloca para
apreciação não nos surpreende.
Inicia a s ua justificação apresen
tando uma instituição que terá por
fim o "Ensino Superior - em todas as
áreas das Ciências Naturais, Bioló
gicas, Homeopáticas e Afins".
Trata-se ele uma primeira mistifica
ção. Com efeito as Ciências são por
definição as áreas cio conhecimento
humano em que se utiliza o método
científico. No caso vertente as
Ciências Naturais são a Química, a
Física, a Biologia, a Geologia e

tantas outras onde nunca se incluiu
a Homeo patia e as vagamente
designadas por afins que pela leitura
do programa curricular se presume
serem a Iridologia, a Fitologia a
Aromaterapia e Gemoterapia, a Bio
química Nalurológica, a Paisagem
Cultural, etc.
As Ciências aturais são áreas cio
conhecimento que desde o Renasci
mento quatrocentista se têm vindo a
desenvolver de forma cada vez mais
sólida. Visam obter o conhecimento
da Natureza na multiplicidade cios
seus aspectos e utiliza como método
o método experimental. Com efeito,
para ser ciência é necessc'írio que as

•

-

-

hipóteses formuladas sejam con
firmadas pela experimentação, que
os resultados sejam reproclutíveis,
isto é, que nas mesmas condições ele
experiência, as mesmas causas
produzam os mesmos efeitos.
Sem o rigor cio método científico
qualquer área Je conhecimento da
Natureza mais não é que uma
questão ele fé, ele opinião, ele
palpite... tudo menos ciência.
Que se atribua o nome ele ciência a
áreas cio conhecimento que não
usam nem pretendam usar metodo
logia rigorosa e demonstrável mais
não é que procurar obter para fins
por vezes menos claros o prestígio
que a palavra Ciência confere aos
seus cultores.
Também é habitual, pelo que não
nos espanta, que após a primeira
mistificação se entre deliberada
mente na segunda. Isto é, partir cio
princípio que existem conhecedores
(logos) el e áreas que possuem
capacidades efectivas terapêuticas a
que a Medicina, imediatamente
apelidada de Clássica ou Alopática,
não presta o devido reconhecimento
por má vontade quiçá por inveja dos
seus tão brilhantes sucessos.
Esta mistificação radica no volun
tário desconhecimento do que é e
tem sido ao longo dos tempos a
Medicina.
Com efeito esta palavra designa não
uma ciência mas uma actividade - a
activiclade de procurar a cura da
doença ou a menoração do sofri
mento humano na sua vertente
individual enquanto ser.
A medicina é uma arte e uma
técnica que se socorre dos conheci
mentos elas Ciências, de todas as
Ciências, e as coloca ao serviço do
homem doente. Todos os conheci
mentos são válidos para a medicina
desde que fundamentados no método
em que todos os médicos confiam - o
método científico. Sabem, no
entanto, os médicos, que por vezes é
possível obter efeitos terapêuticos
com técnicas cuja razão é ainda
obscura ou cujos mecanismos se
desconhecem.
Perante tais situações a medicina
que é só uma, aceita os métodos e
., técnicas propos�os desde que se
prove pelo método experimental e

pelos métodos de que se socorre, a
estatística, os estudos duplamente
cegos, etc, a rel11.ção ci;iusa efeitQ e a.
sua eficácia.
Em termos ele tratamento de doentes
existem tão-somente técnicas
comprovadas (leia-se de eficácia
terapêutica comprovada) c técnicas
não-comprovadas. Estas últimas,
quaisquer que sejam, qualquer que
seja a razoabilidade ou falta dela,
são estudadas na ânsia de encontrar
novos métodos, de minorar o
sofrimento de qualquer doente.
O que cada pessoa, que se julgue
detentora de um conhecimento
eficaz do ponto de vista terapêutico,
tem a fazer, é apresentá-lo aos
organismos médicos e procurar que
seja estudada e provada a sua
eficácia. A Ordem dos Médicos
portuguesa criou recentemente um
"Grupo de Trabalho para Avaliação
e Investigação de Técnicas Terapêu
ticas não comprovadas" que visa
precisamente o estudo com vista à
posterior integração no armamen
tário terapêutico de todas as novas
técnicas que se venham a revelar
como eficazes.
É certo que por vezes algumas
técnicas demoraram algum tempo
até à sua aceitação. Desde as
vacinas à psiquiatria a História ela
Medicina está recheada de episódios
de incompreensão e má-vontade
inicial, ·mas é indiscutível q·ue todas
as terapêuticas válidas acabam por
ser integradas e rapidamente
divulgadas.
A verdade, tal como o azeite,
sobrenada sempre e a prudência no
temor do que de novo aparece e
possa causar danos (lembremos as
vítimas das fases iniciais de alguns
progressos especlaculares el a
medicina) acaba por ceder o lugar ao
entusiasmo e à divulgação cios novos
avanços. Lembremos que a medicina
é a área da activiclacle humana onde
o inventor não tem direito ao. segredo
nem pode fazer patente dos seus
métodos, antes tendo o dever ético
ele divulgar e ensinar.
Em conformidade com o exposto
estranhar-se-ia que métodos como a
homeopatia, propostos há quase
duzentos anos e sucessivamente
testados tenham sido incapazes de

demonstrar a sua eficácia e tornar-se
património da medicirla.
Da segunda mistificação apontada,
existência de uma Medicina Clássica
que se opõe a uma Medicina Natu
ral, nasce necessariamerite a terceira
mistificação. Isto é, a pfoposição de
que sem a formação exigida ao
médico, sem os conhecimentos ine
rentes à frequência cio curso de
medicina é possível identificar
doenças, escolher terapêuticas,
decidir sobre a vida e a saúde
humanas.
Quando olhamos com atenção o
programa curricular estruturado por
ordem alfabética ressalta-nos a
inconsequência das matérias, as
gravíssimas lacunas, a total falta ele
lógica ou sentido no que se pretende
leccionar. Dir-se-ia tratar-se de um
"fato" talhado à medida de um qual
quer grupo de interesses económicos
dos muitos que infelizmente se veêm
despudoradamente tentar tirar
proveito da ignorância e do deses
pero que a doença acentua.
Se de métodos eficazes se trata,
comprovem-se.
Se com seriedade se pretende tratar
seres humanos, frequente-se a
Faculdade de Medicina.
Se os médicos por vezes não são
capazes de responder à doença e ao
sofrimento cios doentes quer na sua
vertente orgânica quer psicos
somática, forneçam-se-lhes os meios
e exijam-se-lhes responsabilidades.
Outra forma de proceder, criar
escolas ditas superiores ele inexis
tentes ciências visando formar
profissionais de contornos indefini
dos e formação inconsequente mais
não será que colocar o Estado, com a
credibilidade das suas Instituições,
ao serviço da ignorância.
Este é, Senhora Directora-Geral, o
nosso parecer e porque acreditamos
nas Instituições, porque acreditamos
no Estado e nas pessoas que como
V. Ex." dedicam a vida à causa
pública e à defesa dos portugueses,
estamos certos que a pretensão de
criar tão estranha "Escola" será
certamente liminarmente recusada.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente
Carlos Alberto ele Santana Maia

Foi distribuído nos hospitais um documento do Departamento
do!!' Recursos Humanos da Saúde referente às pro\"as finai,- do Internato Complementar.
Pela ,ma Íinportânda transcre�emo,- e....t• documento

Provas de Avaliação Final dos
Internatos Complementares
P or dete1·núnação de Sua Excelência o Múústro de Saúde, junto envio texto ela Portai·ia/Regulamento
em epígraf�, assurncla em 3 ele Novembro p.p., solicitando que o mesmo seja clifw1cliclo com a máxima
urgência pm· todas as instituições/estabelecimentos ele Saúde e claclo 1·econhecimento aos eventuais
:interessados.
A Po1·tal'Ía aguarela publicação breve no Diál'io ela República.
Com os melho1·es cwnprimentos
A Dfrectora-Ge1·ai
Mal'ia Ermelinda Can-achás

PORTARIA
O Decreto-lei n. 0 128/92, de 4 de Julho,
instituiu o regime jurídico dos internatos
médicos, estabelecendo no seu art. 0 20°
que a avaliação dos internatos é contínuo
e global e re metendo para diploma
próprio a respectiva regulamentação.
Portaria n. 0 416-B/91, de 17 de Maio,
veio regulamentar a avaliação dos
internatos complementares hospitalar,
de clínica geral e de saúde pública,
estabelecendo uma avaliação curricular
global.
A íim de reforçar a qualiíicação da
formação dos médicos, coníerindo à
avaliação melhores condições de
idoneidade e isenção, e possibilitar o
reconhecimento por parte da Ordem dos
Médicos da habilitação obtida, veio a
Portaria n. 0 186/94, de 31 de Maio,
alterar a citada Portaria nº 416-B/91,

passando a vigorar para os internatos
complementares uma avaliação final,
consistindo em provas práticas e
teóricas, para além da discussão
curricular.
Foi, igualmente, alterada a composição
do orgão compelente para avaliar,
alargando-se a elementos indicados pela
Ordem dos Médicos.
Neste enquadramento, torna-se, pois,
necessário regulamentar as provas de
avaliação final dos internatos
complementares.
Assim:
Com base no disposto no Capítulo VI do
Decreto-Lei n º 128/92, de 4 de Julho;
Considerando o estabelecido na Portaria
n. 0 200/90, de 19 de Março, que criou a
época especial de Julho para a realização
da avaliação aplicável aos internatos;

Ao abrigo do disposto na Portaria n. 0
416-B/91. de 17 de Maio, com a
reclacção introduzida pela Portaria n º
186/94, de 31 de Maio;
Sob proposta do Conselho Nacional dos
Internatos Médicos e. ouvida a Ordem
dos Médicos;
Manda o Governo, 1jelo Ministro da
Saúde , o seguinte:
1 ° É aprovado o Re gulamento das
provas de Avaliação Final dos Jnler
nalos Complementares em anexo à
presente portaria. da qual faz parle
integrante.
2° O presente diploma entra em vigor do
dia seguinte ao da sua publicação.

cios estágios, ou áreas de formação. consi
derados no programa oficial ele formação.
1.2. Considera-se aprovado em cada um
dos esl,ígios, o Interno que lenha oblido
uma classiíicação igual ou superior a dez
valores na avaliação de desempenho e na
avaliação de conhecimentos.
1.3. Podem ainda ser adn1itidos ,1
avaliação final os médicos a quem lenha
sido concedida pelo Conselho Nacional
dos lnlernalos Médicos (CN!M), após
parecer favorável da Orde111 dos
Médicos, equivalência formativa.

2. Épocas de avaliação
2.1. Podem apresentar-se à avaliação
final ele Internato, numa determinada
época. os Internos que lenham completa
do a lolalidade dos estágios até ao último
dia útil do mês i111ediala111enle anterior
ao da respecliva época de avaliação
final.
2.2. Existem duas épocas de avaliação
final: a de Janeiro e a de .Julho. A época
de Julho não é urna alternativa à época
regular de Janeiro. destinando-se apenas
à arnliação de candidatos em condições

Ministério da. Saúde
Pcmlo Mendo

Ministro da Scuíde

ANEXO
Regul amento das provas de
avaliação final dos Internatos
complementares.
CAPÍTULO I

Princípios Gerais
1. Admissão às p1·ovas de avaliação
final
1. 1. São submetidos a avaliação final do
Internato Complementar os Internos que
tenham concluído a sua formação e que
tenham obtido aproveitamento em cada um

especiais e cuja situação se encontre
enquadrada pela legislação em vigor.
2.3. Os Internos devem apresentar-se à
primeira época de avaliação imediata
mente a seguir à conclusão dos internatos,
mas só se poderão apresentar à época de
Julho os candidatos que estejam nas
condições previstas na Pmtaria nº 200/90,
de 19 de Março.

CAPÍTULO II
Do Júri
3. Constituição e designação cios
elementos elo Júl'Í

3.1. Para cada Instituição são cons
tituídos Júris, nomeados pelo i\'!inistro da
Saúde, integrando cinco elementos
efectivos e dois suplentes.
3.2. Cada um dos elementos do Júri
deve pertencer a quadros ou mapas de
instituições, ou serviços, dependentes do
Ministério da Saúde e deve estar inscrito
no colégio da respectiva especialidade.
3.3. Em relação a esta obrigatoriedade
exceptuam-se os Orientadores de Forma
ção nomeados até 31 de Março de 1994.
3.4. Os elementos do júri são designa
dos da seguinte forma:

ELEMENTOS EFECTIVOS

Presidente - designado pelo Ministro da

Saúde, é o Director do Serviço/Departa
mento onde se realizam as provas ou, nos
casos dos Internatos Complementares de
Clínica Geral e de Saúde Pública, o
respectivo Coordenador de Internato ou
um seu delegado;
Vogal - designado pelo Ministro da
Saúde, é o Orientador de Formação do
Interno em prova;
Vogal - designado pela Ordem dos Médi
cos, é um médico estranho à Instituição a
que o Interno pertence e, sempre que pos
sível, desempenhando as funções de Orien
tador de Formação;
Vogal - designado pela Ordem dos Médi
cos, é um médico eslranho à Instituição a
que o Interno pertence e. sempre que pos
sível, desempenhando as funções de
Orientador de Formação;
\Ioga/ - designado pela Ordem dos Médi
cos, é um médico estranho à Instituição a
que o Interno pertence e. sempre que
possível, desempenhando as funções de
Orientador de Formação.

ELEMENTOS SUPLENTES

Vogal - designado pelo Ministro da
Saúde, é o substituto do Director de
Serviço/Departamento, ou do Coorde
nador ou seu delegado. e terá as funções
de substituição do Presidente do Júri ou
do Orientador de Formação;

Vog a l - designado pela ordem dos
Médicos, segundo os princípios expres
sos na designação dos vogais efectivos.
3. 5. O CNIM remeterá à Ordem dos
Médicos até 30 de Junho, para a época
de Janeiro, e até 28 de Fevereiro, para a
época de Julho, a relação dos Internos
em prova em cada uma das épocas.
3.6. Ordem dos Médicos deve dar
resposta ao CNIM no prazo máximo de
dois meses, com a indicação dos seus
membros para os Júris.
3. 7. A proposta de constituição dos
Júris é enviada para nomeação minis
terial com uma antecedência mínima de
dois meses sobre o início da época de
avaliação final respectiva.
4-. Funcionamento elo Júri

4-.1. Para a fundamentação das suas
decisões, que são tomadas por maioria, o
Júri reúne com todos os seus elementos.
4-.2. Em qualquer uma das provas o
candidato deve ser interrogado, no
mínimo, por três elementos do Júri.
4-.3. Os Júris elabo,•am actas de:
a) cada uma das p rovas, nas quais
devem constar as classificações atri
buídas e respectiva fundamentação;
b) da classificação obtida na avaliação
final (CAF);
e) da classificação final de Internato (CF)
4-.4-. Da decisão final dos Júris cabe
recurso para o Ministro da Saúde. A
interposição de recurso deve ser feita no
prazo de dez dias após a afixação da
classificação.

CAPÍTULO III
Provas ele Avaliação Final
5. Objeclivos elas provas

A avaliação final do Internato destina-se a
complementar a avaliação contínua,
reflectindo o resultado de todo o processo
formativo e avalia a integração de conheci
mentos, aptidões e atitudes adquiridas
pelo Interno.

6. Calendários elas provas

Antes do início de cada época de avalia
ção final, o presidente do Júri divulgará
pelos examinandos o calendário das
provas. que incluirá o local de realização
das mesmas.

7. Das provas
A avaliação final do Internato é consti
tuída por provas públicas, eliminatórias
e inclui, segundo a ordem mencionada.
as seguintes provas:
7.1. Prova curricular
7.1.1. A prova curricular destina-se a
avaliar a trajectória profissional do can-

didata ao longo do processo formativo,
consistindo na apreciação e discussão do
curriculum vitae.
7.1.2. A classificação da prova curri
cular resulta da média aritmética da
classificação atribuída por cada um dos
elementos do Júri, sendo este valor
mTedondado para a décima mais próxima.
7.1. 3. A classificação da prova cur
ricular baseia-se na leitura e avaliação do
documento apresentado pelo candidato e,
ainda, na discussão do n1esmo. A classi
ficação atribuída a esta prova por cada um
dos elementos do Júri é fundamentada
pela utilização de um suporte, onde const
am os elementos a valorizar e que são,
entre outros, os seguintes:
a) descrição e análise da evolução da
formação ao longo do Internato;
h) descrição e análise do contributo do
trabalho do candidato para os serviços e
funcionamento dos mesmos;
e) frequência e classificação de cursos
cujo programa de formação seja de
interesse para a área profissional e
que se enquadrem na fase de forma
ção em que foram efectuados;
cl) publicação ou apresentação pública
de trabalhos;
e) trabalhos escritos e ou comunicados
feitos no âmbito dos serviços e da
área profissional;
f) p articipação, dentro· da área de
especialização, na formação de outros
profissionais.
7.1.4. A argumentação da prova curri
cular tem a duração máxima de duas horas
e trinta minutos, cabendo metade do tempo
ao Júri e a outra metade ao candidato e
observando-se o disposto no ponto 4.2.
7.1.5. A classificação da prova curricu
lar e publicamente expressa na escala de
O a 20 valores, considerando-se aprovado
o Interno que obtenha uma classificação
igual ou superior a dez (10) valores.
7.1.6. Para a prestação desta prova o
Interno deve endereçar aos serviços admi
nistrativos da Instituição a que pertence o
presidente do Júri, até 10 de Janeiro ou até
10 de Junho consoante os casos, sele (7)
exemplares do curriculum vitae.
7.2. Prova Prática
7.2.1. A prova prática destina-se a avaliar
a capacidade do Interno para resolver
problemas e manejar situações do âmbito
da especialidade e reveste a fonna de:
a) Observação de um <loente. ,·laboração
de relatório e sua discussJo. para as
especialidades clínicas. ou
h) Análise de casos, co111 ,·laboração de
relatório e sua discussão. para as
especialidades não clínicas
7.2.2. Todas as provas que envolvam
doentes devem cumprir os princípios

éticos necessanos, nomeadamente no
que diz respeito ao consentimento dos
doentes envolvidos.
7.2.3. Relativamente às especialidades
clínicas aplicam-se, ainda, as seguintes
regras:
7.2.3.1. O doente referido no ponto
7.2. é sorteado, no próprio dia em que se
realiza a prova, ele um número mínimo
de três doentes, escolhidos pelo Júri.
7.2.3.2. A observação cio doente, efec
tuacla na presença de pelo menos um cios
membros do Júri alheio à Instituição, não
se poderá prolongar para além de uma
hora, podendo o candidato, no decurso
ela observação, tomar as notas que enten
da necessárias.
O candidato, após autorização cio doente e
do Júri, pode executar exames especiais
que julgue convenientes a um mais
completo esclarecimento da situação
clínica em causa.
7.2.3.3. Terminado o período de tempo
destinado à observação do doente, o can
didato iniciará a reclacção ele um relatório
sobre o doente que observou, dispondo de
90 minutos para a sua conclusão.
7.2.3.4. O relatório escrito a que se
refere o número anterior eleve conter a
anamnese, o resultado ela observação, as
hipóteses diagnósticas mais prováveis,
bem como a sua discussão.
O candidato deve ainda elaborar uma
listagem justificada de exames comple
mentares ou especializados, que consi
dere necessários a um melhor esclare
cimento da situação clínica em causa.
7.2.3.5. O relatório e a lista são entre
gues ao Júri que encerra aquele em
envelope nominal, rubricado pelos inter
venientes na prova.
o Júri fornece ao candidato os resultados
dos estudos requisitados, sempre que estes
constem no processo clínico do doente.
7.2.3.6. O candidato dispõe ele 60
minutos para, face aos elementos
fornecidos pelo Júri elaborar um breve
relatório, onde deve constar;
a) diagnóstico mais provável;
b) respectivo plano terapêutico;
c) prognóstico e plano de seguimento.
7.2.4. as áreas profissionais a seguir
indicadas, os casos a analisar dependem
da especialidade, de acordo com o
seguinte:
I - Anatomia Patológica
a) Observação e relatório do diagnóstico
ele 25 lâminas histológicas, sorteadas
e escolhidas pelo Júri imediatamente
antes do início da prova. O tempo
concedido para esta fase da prova é
de duas horas;

b) Descrição e interpretação, perante o
Júri,' ele 20 slides de imagens macro
e/ou·- microscópicas, sorteados e es
colhidas pelo Júri imediatamente antes
cio i:nício da prova. O tempo concedido
para esta fase é de 30 minutos;
e) Discussão dos relatórios ela prova de
lâminas e cio relatório de uma autó
psia feita no ú ltimo trimestre cio
Internato. Esta autópsia é executada
sob, controle de um dos elementos do
Júri alheio à Instituição ou, na sua
impossibilidade, na presença cio
clirector do Serviço, que entrega ao
Júri-,_ em envelope fechado, uma i,úor
mação escrita sobre a qualidade cio
desempenho técnico do candidato.
II - Ai1estesiologia
a) Ob�ervação e estudo de um doente,
sorteado de entre um mínimo de três
escolhidos para o efeito pelo Júri_, no
próprio dia em que se realiza a prdva;
b) Sei;� fornecido ao candidato o
diagnóstico, a intervenção proposta, o
pos-i'cionamento cio doente e a duração
prevista para ·o acto cirúrgico;
e) A observação do doente, efectuada na
pres�nça de pelo menos um cios ele
mentos do Júri alheios à Instituição,
tem' a duração máxima de 90 minutos,
podendo o candidato, no decurso da
obse,r vação, tomar as notas que
entei1da necessárias. Pode ainda exe
cutar as técnicas não invasivas que
forem adequadas e possíveis. Durante
este período o candidato solicitará os
exa�es complementares que julgue
neci;ssários, fornecendo o Júri os que
estiyerem disponíveis;
cl) Terminado o período de tempo desti
nado à observação do doente, o candi
dato.iniciará a redacção ele um relatório
sobre o doente que observou, dispondo
de 90 minutos para a sua conclusão.
Nesse relatório devem constar as
propostas de conduta anestésica no pré,
intra e pós-operatório imediato.
III - Imuno-hemoterapia
a) Estudo, perante, pelo menos, um ele
mentp cio J(u-i alheio à Instituição, de um
doente s01teado ele entre um mínimo ele
quatro, escolhidos para o efeito pelo Júri
imediatamente antes do início da prova.
É co1icedido o prazo de uma hora para
observação e estudo do doente, sendo
de 90 minutos o período de tempo
conçedido para a elaboração cio
respectivo relatório;
b) Execução de um trabalho laboratorial
ela especialidade feito, pelo menos,
perante um elemento do Júri alheio à
Instituição. O trabalho a executar é sor-

teado de um número mínimo de quatro,
escolhidos para o efeito pelo Júri, ime
diatamente antes do início da prova;
Segue-se a elaboração cio relatório,
dispondo o candidato de uma hora para
a reclacção. O tempo concedido para a
realização cio trabalho laboratorial é
fixado pelo Júri;
e) As restantes condições não especifi
cadas são reguladas pelo disposto em
7.2.3., 7.2.5.
IV - Medicina nuclear
a) Análise perante, pelo menos, um dos
elementos do Júri alheio à Instituição,
ele dois casos clínicos (história e exa
me clínico), sorteados de um conjunto
escolhido para o efeito pelo Júri, ime
diatamente antes do início da prova.
O tempo concedido para esta fase da
prova é fixado pelo Júri.
A segunda fase da prova consiste na
elaboração de um relatório, contendo9
os exames complementares e de
investigação em medicina nuclear
considerados necess,üios à formula
ção do diagnóstico provisório. O
tempo concedido para a elaboração
do relatório é de 60 minutos.
Fornecidos pelo Júri os exames pedi
dos, incluindo os efectuados em medi
cina nuclear, é concedido ao candidato
o tempo de 60 minutos para a elabo
ração cio relatório final, que deverá
conter o diagnóstico definitivo e sua
fundamentação e os relatórios sobre os
exames de especialidade:
b) Discussão cios dois relatórios finais.

a

V - Nem·orracliologia
a) Análise, perante pelo menos um
elemento cio Júri, alheio à Instituição.
de dois casos clínicos Oiistória e exame
clínico), sorteados de entre um número&1
mínimo igual ao dobro cios candidatos. 11111'
excepto na situação de candidato único.
em que o número ele casos será no
mínimo ele quatro, escolhidos para o
efeito pelo Júri imediatamente antes do
início ela prova.
Esta fase da prova tem a duração máxi
ma ele uma hora e o relatório redigido
pelo candidato deve ser acompanhado
de uma listagem dos t>xames comple
mentares ou especializados (excepto os
radiológicos) considerados necessários.
Fornecidos o� exames complemen
tares ou especializados referidos. o
candidato elabora um segundo rela
tório com uma nova formulação do
diagnóstico diferencial e respectivos
fundamentos para a investigação
radiológica. Esta fase da prova tem a
duração máxima de 30 minutos.

a

b

a)

b)

e)

VI
a)

Fornecidos, entre os exames radio
logicos, os que constam no processo
clínico, o candidato tem mais 60
minutos para elaborar o relatório
final, contendo o diagnóstico radio
-clínico e o relato de um dos exames
radiológicos indicados pelo júri;
b) Na discussão final pode ser pedido ao
candidato, para além da crítica dos
relatórios, que interprete os exames
radiológicos não relatados.

VI - Patologia Clínica

a) Execução de duas análises clínicas e

redacção do respectivo relatório. As
análises a efectuar, feitas perante, pelo
menos, um dos elementos do Júri alheio
à Instituição, são sorteadas de entre
uma lista de 30, lista que é divulgada
pelo Júri com trinta dias de antecedên
cia. A lista das 30 análises em
referência deve abranger de forma
equitativa as seguintes áreas: hematolo
gia, microbiologia, e química clínica.
O tempo concedido para a execução das
análises é detenninado pelo Jú1i, sendo
de uma hora o período de tempo conce
dido para a elaboração do relatório;
b) Observação e exame de seis prepara
ções: duas de hematologia, duas de
bacteriologia, e duas de parasitologia.
As preparações são smteadas e escolhi
das pelo Júri, imediatamente antes do
início da prova, de entre um número
mínimo de dez preparações por cada
uma das áreas mencionadas. O tempo
total concedido é de duas horas, igual
mente repaitido entre a observação das
preparações e a elaboração do relatório.

VII - Radiologia
a) Análise de quatro casos imagiológicos,

sorteados de um número mínimo de
seis casos, escolhidos pelo júri;
b) Os casos referidos na alínea anterior
serão constituídos pelos documentos
iconográficos e pelos elementos clínicos
e laboratoriais que o Júri entenda
necessários à respectiva apreciação
pelo candidato. Este deve elaborar u111
relatório de cada caso, no qual constem
a descrição dos achados, as hipótest>s
mais prováveis e, sendo caso disso. a
proposta de outros actos imagiológicos
de diagnóstico ou terapêutica adequa
das à situação clinica;
c) Para a apreciação dos casos e elabo
ração dos quatro relatórios referidos na
alínea anterior, o candidato dispõe de
um tempo nuhimo de duas horas e
trinta minutos.

VIII - Saúde Pública

a) Prova escrita, consistindo num conjunto

de questões dirigidas ao diagnóstico, à
resolução e à monitorização de situações
do foro da especialidade, designa
damente: vigilância e controle de grupos
de risco e de riscos ambientais, epi
demiologia das doenças transmissíveis e
crónico-degenerativas, aplicação de
métodos de administração em saúde,
epidemiologicos e de investigação.
b) O te111pu concedido para a realização
da prova prática é de três horas e a
avaliação de cada prova é feita, no
mínimo, por três elementos dos Júris.
Esta prova não tem discussão.

7.2.5. Disposições Comuns
7.2.5.1. Os relatórios elaborados pelos

candidatos são entregues ao Júri que os
encerrará em envelope nominal, rubricado
pelos intervenientes nas provas. Os
envelopes serão abertos na presença do
candidato no início da discussão.
7.2.5.2. A discussão do relatório é
feita, no mínimo, por três elementos do
Júri e tem a duração máxima de 90
minutos, cabendo m�tade deste tempo ao
Júri e a outra metade ao candidato.
7.2.5.3. A classificação da prova prática
é publicamente expressa na escala de O a
20 valores, considerando se aprovado o
candidato que obtenha uma classificação
igual ou superior a dez ( 10) valores.
7.2.5.4. A classificação da prova prática
resulta da média aritmética da classifi
cação atribuída por cada um dos elemen
tos do Júri, sendo este valor arredondado
para a décima mais próxima.
7.3. Prova teórica
A prova teórica destina-se a avaliar a
integração e o nível de conhecimentos do
candidato e reveste, para todos os Inter
natos Complementares, a forma oral.
7 3.1. A argumentação da prova teórica
tem a duração máxima de duas horas e
trinta minutos, cabendo metade do tempo
ao Júri e a outra metade ao candidato.
7.3.2. A classificação da prova teórica
é publicamente expressa na escala de O
a 20 valores, considerando-se aprovado o
interno que obtenha uma classificação
igual ou superior a dez (10) valores.
7.3.3. A classificação da prova teórica
resulta da média aritmética da classifi
cação atribuída por cada um dos elementos
do Júri, sendo este valor atTedondado para
a décima mais próxima.

CAPÍ TULO IV
Classificação e Falta de
Aproveitamento
8. Classificação da avaliação final
8.1. É aprovado na avaliação final o

candidato que em cada uma das três

provas obtenha uma classificação igual ou ...,_
superior a dez (10) valores.
8.2. A classificação da avaliação final
resulta da média aritmética das classi
ficações obtidas nas provas curricular,
prática, e teórica, sendo este valor
arredondado para a décima mais próxima.

9. Falta ele aproveitamento
9.1. Em caso de falta de aproveitamento

na avaliação final, o Júri, através do
Orientador de Formação do Interno,
p roponí um p rograma de fo rmação
tendente a corrigir as deficiências
formativas encontradas. Essa formação
durará até à época de avaliação final
seguinte, data em que o Interno se
apresentará de novo a avaliação final.
9.2. A não comparência do candidato
em qualquer um dos dias de prova em
que seja exigida a sua presença
determina falta de aproveitamento na
avaliação final.

10. Classificação final cio Intemato
10.1. A classificação final de internato

(CF), expressa na escala de O a 20
valo res e arredondada à s décin1as.
obtém-se pela aplicação da seguinte
fórmula:
MAF+CAF
CF =
2
MAF - média das classifil'ações obtidas nas
áreas de fornw�·ão do programa de lntPrnalo

CAF - classifil'açãu obtida na avalia�·ão final.

CAPÍT LO V
Disposições Finais
11. Todas as operações conducentes à

classiíicação da avaliação final e da
classiíicação final do Internato são
suportadas por actas, às quais se apensam
os suportes de avaliação utilizados em
cada uma das provas. Todos estes
documentos são autenticados pelo Júri.
12. A aprovação na avaliação final do
Internato confere o grau de Assistente.
13. A aprovação final no internato é
comprovada por diploma, emitido pela
Comissão Regional dos Internatos da
respectiva zona e homologado pelo
director-geral do Dep artamento dt>
Recursos Humanos da Saúde.
14-. Este regulamento aplica-st• a cada
uma das especialidades e manter-se-á
em vigor até à data ela publ icação dos
programas de formação. propostos pelo
CNIM e com parecer técnil'o da Ordem
dos Médicos, que contemplem a alínea c)
do nº 6.1. da Portaria 416-B/91. ele 17
de Maio, especificamente no que
concerne à avaliação final.

Reunião da Acta Médica Portuguesa
com os representantes
da Indústria Farmacêutica
.

A

Ordem dos Médicos assumiu
recentemente a responsabilidade pela Edição da
Acta Médica Portuguesa, incluindo
os aspectos de produção e distribui
ção. Esta medida impunha-se pelas
deficientes condições em que
aquelas se vinham a processar,
causando justas reclamações de
numerosos colegas que não recebiam
a revista, e dando uma imagem da
Acta Médica Portuguesa incompa
tível com a dignidade a que a revista
Científica do Ordem cios Médicos
tem direito.
Com o objectivo de divulgar esta nova
fase da AMP junto da InclústTia
Farmacêutica, que constitui o seu
principal suporte financeiro, realizou
se no passado dia 29 de Setembro, na
sede da Ordem dos Médicos, uma
reunião para a qual foram convidados
representantes das mais importantes
Empresas cio Ramo Farmacêutico, que
decorreu com o seguinte programa:

todos os presentes o interesse mani
festado por esta reunião. O P rof.
Sales Luís, Director da A.M.P., agra
deceu aos representantes da Indús
tria Farmacêutica a sua disponibili
dade e o apoio que têm querido pres
tar à revista, traçando uma panorâ
mica do que têm sido a vicia da
revista, das dificuldades que só
agora se conseguiram ultrapassar na
sua produção e distribuição, afir
mando-se confiante nas novas pers
pec tivas que desde agora se lhe
abrem. E,,n seguida o Prof. Carlos
Perdigão, Director-Adjµnto da
A.M.P., apresentou uma visão deta
lhada sobre a penetração da revista
no tecido médico nacional, salien
tando a progressiva diversificação
que se tem vindo a verificar na
origem dos trabalhos publicados, nos
aspectos pedagógicos e científicos
que vêm presidindo à selecção cios
originais submetidos a apreciação
para publicação na AMP, bem como

O Dr. Rasikla l Ranchood, do
conselho técnico da A. M. P., encer
rou a fase da apresentações fazendo
o ponto da sit uação editorial da
revista, esclarecendo sobre os novos
moldes em que ela se irá produzir e
distribuir, mostrando-se convicto
que estas modificações darão satis
fação não só aos leitores e autores da
AMP, mas também à Inclústri
�
Farmacêutica que a apoia.
9'
Seguiu-se um período de discussão em
que os representantes das diversas
Empresas Farmacêuticas presentes
interrogaram a Mesa sobre os a pectos
práticos cio apoio a conceder à Acta
Médica Portuguesa, expressando a sua
satisfação quer pela oportunidade
desta reunião quer pelas medidas que
se estão implantando no sentido de
uma maior dignificação da revista.
Ficou bem marcado o interesse e o
apoio generalizado que a Indústria
Farmacêutica entende dever prestar à
revista Científica da Ordem dos Mécli-
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Na sua mensagem de Boas Vindas o
Dr. Santana Maia, Presidente da
Ordem cios Médicos, fez o historial
da Acta Médica Portuguesa, realçou
o papel da revista na formação cios
médicos portugueses, e agradeceu a

no crescente número de artigos
recebidos nos últimos doze meses,
atestando o interesse crescente dos
autores pela divulgação cios seus
trabalhos na revista Científica da
Ordem cios Médicos.

cos, tendo-se aprazado para breve as
necessárias reuniões personalizadas
para definir e concretizar este apoio. A
reunião terminou com um almoço de
convívio entre todos os presentes, nas
instalações da Ordem dos Médicos.

Conselho Distrital de Aveiro

Agostinho Lobo

Presidente do Conselho Distrital

OM - Qual foi o o b j e c t i v o
p ri odtá r i o da acção d o
�onselho Distl"Ítal de Aveit-o?
AL - Desde o início do nosso
mandato que o grande objectivo é
unir e dinamizar a classe médica do
Distrito de Aveiro. A grande aposta,
para dar corpo a esse objectivo,
passava por um espaço físico. Não
havia uma sede, os médicos não
dispunham de um espaço próprio.
As nossas reuniões realizavam-se
em casa de colegas ou em espaços
cedidos...
- Uma sede, que passou a set·
wna realidade no itúcio de 1994.
Pretendíamos um espaço que fosse
mais que uma simples sede dos
Órgãos Distritais. Queríamos criar um
local de encontro e diálogo entre todos
os médicos, onde fosse possível
discutir questões científicas, proporionar momentos de lazer, apostar na
livulgação cultural e, naturalmente,
debater questões sócio-profissionais.
Depois de muitas diligências, e com o
apoio da Secção Regional do Centro,
foi possível inaugurar, no dia 26 de
Março de 1994 o que chamamos a
"Casa do Médico de Aveiro". Foi um
marco nas actividades do nosso
Conselho Distrital e um ponto de
viragem na forma de actuação e de
colaboração entre todos os colegas.
Foi possível, a partir daí, a realização
de inúmeros eventos, de que destaco,
a \ítulo de exemplo, as sessões cientí
ficas sobre o "Refluxo gastro-eso
fágico" e "Hepatites". Foram reuniões
que contaram com a presença de
várias dezenas ele médicos.
- E fo1·a do âmbito científico?
a área do lazer têm sido possível

actividades tão diversas como um
torneio de sueca, festas dos Santos
P opulares, S. Martinho, etc. São
iniciativas que têm promovido o
convívio entre os médicos e permi
tido uma aproximação e um melhor
conhecimento entre todos.
- Na área sócio-p1·ofissional?
É uma das áreas a que temos estado
mais atentos. Em várias ocasiões
temos suscitado o debate em torno de
questões polémicas, assuntos que
envolvem clirectamente o exercício da
medicina e os direitos dos médicos.
Por Outro lado procurámos, na medida
do possível, fazer chegar a todos os
médicos do Distrito as posições da
Ordem dos Médicos. A lém disso
temos promovido debates sobre temas
concretos e de g1;ande actualidade,
como a reunião de 3 de Novembro
último, subordinada ao terria "Pas
sado, Presente e Futuro das Caneiras
Médicas". Depois do fórum de Lis
boa, trouxemos a discussão até

sublinhar o apoio fundamental que
temos recebido do Conselho Regional
do Centro, mas também a dedicação
de todos os membros dos Órgãos
Distritais e dos médicos, de forma
geral. Mas esse esforço está a ser
compensado pela crescente adesão
dos colegas às nossas iniciativas.
- E projectos parn o futm·o?
Quanto a meios físicos, a prioridade
é a aquisição de um fax, de modo a
acelerar e melhorar as comunicações
de determinado tipo de informações
com a Secção Regional do Centro e o
Conselho Nacional Executivo. Quanto
a iniciativas, a ideia é continuar a
apostar numa maior aproximação dos
médicos, através de actividades que
promovam o convívio, o debate de
questões científicas e um permanente
acompanhamento de assuntos de
natureza sócio-profissional. Tem sido
essa a nossa aposta e é nesse rumo
que tencionamos continuar.
Como grande desafio para o futuro

Esta é a primeira de uma série de entrevistas
com os Órgãos Distritais da Ordem dos Médicos
Aveiro, num debate em que parti
ciparam também dirigentes da Secção
Regional do Centro da OM.
- E actividades culturais?
Na área cultural é importante frisar
que se procedeu à cunhagem de uma
medalha comemorativa da inaugu
ração da Casa do Médico de Aveiro e
à produção de um prato em porcela
na da "Vista Alegre", também alu
sivo às novas instalações, e que vai
ser comercializado.
- Como se processa o atendi
mento dos médicos?
Há um funcionário que assegura a
abertura das instalações à tarde e à
noite. Na medida do possível são
facultados aos médicos todos os
esclarecimentos sobre assuntos tão
diversos como o pagamento de
quotas, informações sobre titulação,
etc. O objectivo é simplificar a vida
dos médicos.
- E como tem sido a reacção
dos médicos?
Bastante positiva, o que é reconfor
tante. Dar corpo a este projecto não
tem sido tarefa fácil. Devo aqui

está a aquisição de um imóvel, para
a instalação desta Casa em algo que
seJa nosso.
- Em termos s ó c i o-pr of i s
sionais quais têm s i d o a s
questões e m que o Conselho te111
sido chamado a mtervir?
O caso mais marcante foi, sem dúvida,
o conflito que opôs o antigo Conselho
de Gerência do Hospital Dist1ital de
Aveiro aos médicos. Mas, com o apoio
das estruturas nacionais da Ordem
dos Médicos, foi possível ultrapassar
essa situação. É um caso que, feliz
mente, pertence ao passado.
- Neste número da Revista da
01·dem dos Médicos incluímos
mna entt·evista com o Dr. F1·e
derico de Moura, uma pe1·so
nalidade do Distrito de Aveii-o e
da Medicma portuguesa...
Não podiam ter feito melhor escolha.
Não é da minha geração, mas pelo
que conheço da sua vida de médico
e de cidadão não tenho dúvidas que
se trata de uma personalidade
médica cuja vida é importante dar a
conhecer aos médicos portugueses.

Entrevista
FIGURAS DA MEDICINA

AVEIRO

Frederico de Moura
F

rederico de Moura. Licenciado
pela Universidade de Coimbra,
exerce medicina há mais de 60
anos. Natural de Aveiro, figura de
prestígio no distrito, elegeu há muito
Vagos como terra sua. Recusou convites
para trabalhar com grandes nomes da
medicina portuguesa, conviveu com
Egas Moniz, é amigo de Miguel Torga
Longe e longe dos grandes centros
assistiu às mutações da medicina Fez
clínica no período pré-sulfamídico e
pré-antibiótico, viveu angústias e
alegrias e viu o utente tomar o lugar do
doente. Tem saudades do colóquio
singular, de se debruçar sobre a
enxerga, mas continua a ser médico "até
ao tutano dos ossos". Isto apesar das
incursões pela Filosofia.
Medicina, d e p o i s o c u r s o de
História e Filosofia. Alguma 1·azão
especial?
O curso de História e Filosofia foi numa
fase da minha vida em que tinha já
obtigação de ter juízo. Foi dos 45 aos 50
anos. Matriculei-me como voluntário e
fui fazendo as cadeiras. Sinceramente
não pretendia fazer a licenciatura. Mas
lá fui andando e, quando chegou a
altura da lese final, lá fiz aquilo com um
pé na medicina e outro na filosofia. "O
contributo da observação clínica para a
cienlificação da psicologia". Foi esse o
título da dissertação com que me
licenciei, em Hislótia e Filosofia.
Um complemento?
Hipócrates dizia que nenhum médico
podia ser bom médico se não fosse
filósofo...
E é verdade?
Não é totalmente verdade, mas tem a
sua razão de ser. Há uma possibilidade
de se conhecer o homem em toda a sua
dimensão. Às vezes o médico tem que
ver a doença somática, mas tem
também que ver as repercussões que
ela tem no psiquismo do homem. Hoje
talvez isso já não se passe muito...
Porquê?
O progresso, restringiu muito o papel do
médico. Antigamente debruçava-se
muito mais sobre a enxerga. Hoje
dêbruça-se muito sobre as provas que
lhe chegam dos laboratórios.

E no tempo em que o médico se
debruçava mais sobre a enxerga, a
filosofia fazia mais falta?
Dava alguma estrutura ao colóquio
singular, ao encontro médico/doente.
Mas hoje não é tanto assin�, Antes
víamos doentes, agora vêe1� se só
utentes. O doente passou a ser um
utente, o que é uma coisa diferente.
Perderam os dois?
Perdeu o médico e perdeu o doente, mas
é inevitável. Perdeu-se a relkção, às
vezes o utente tem tendência para
abusar das vantagens que o sistema lhe
dá. Às vezes vai ao médico só pai-à pedir
uma baixa. De maneira que· é um
sarilho. Há anos, se alguém v/nha cá
casa e eu não estava, a resposfa era: o
Dr. foi ver doentes. Agora se1ia:. o Dr. foi
ver utentes...
Mas na sua carreira viu d�e�tes e
utentes...
Quase sempre doentes, mas tam�ém vi
utentes. Assisti a várias mutações.
Mutações utilíssimas, mas outras que
geraram coisas menos boas, como essa,
que determinou um certo a�refeci
mento do colóquio singular.
E quais forrun as mutações út�is?
Os progressos científicos. Eu fiz clínica
ainda na fase pré-sulfamídica e pré
antibiótica. Estávamos praticamente
desarmados para as infecções, iamas
fazendo o que era possível. As desco
bertas nesse campo mudarani tudo e
determinaram uma profunda rnutação..
Depois chegou a organização dos
serviços, com as antigas Caixas, em que
o indivíduo passou a estar vinc�lado a
certos regulamentos, em que a perso
nalidade do doente se esbateu um
pouco. Essa mutação foi diferente.
E a relação médico/doente?
Esbateu-se a personalidade do ·doente e
a relação médico/doente. Eu fui' direclor
do posto Clínico das Caixas, e era
frequente aparecerem indivíduos só a
pedir uma baixa. Não era mais nada...
Habituado a debi·uçar-se sobre a
enxerga, co1no se deu con� essas
1
mutações?
Todos ternos de nos habituar às
circunstâncias. E eu lá me fui habi
iuando. Mas é bom lembrar qu� houve
0

também uma melhoria das condições
para os doentes. É um facto. O que se
foi perdendo foi essa relação de
confiança médico/doente, com a
chegada dos utentes. No início eram só
alguns operá1ios, detetminados serviços.
Depois veio a Federação das Caixas, e
os inconvenientes eram ultrapassados
pelas vantagens que os operários
tinham. E, paralelamente, lá continuei a
debruçar-me sobre a enxerga...
Depois a clútlca dontlciliária.
Foram muitos os dias em que fiz mais
de 50 visitas domiciliárias. Mas há
uma explicação. Uma febre tifóide,
naquele tempo, dava-nos umas
quarenta visitas ao doente. Hoje não.
Uma infecção dava uma data de
visitas. Era preciso fiscalizar o doente,
exactarnenl e porque não tínhamos
como atacar o mal atacar. E a
vigilância Linha que ser grande e
permanente. Era pTeciso ver como
estava o coração, com iam os rins e por
aí fora. Tinhamas que ver o mesmo
doente muitas vezes.
E o meio de transporte?
O meio de transporte? Dependia... Nos
casos mais próximos ia num carrilo,
noutros só lá chegava de bicicleta e,
muitas vezes, só mesmo de égua.
Um s e rvi ço de t r a n s p o r t e
combinado...
Exaclo. Havia situações em que saia
de carro, depois acabava a estrada e lá
estava urna montada à minha espera.
Isso em ...
Isso no final do anos 30 e durante a
década de 40 e chegou ainda aos anos
50. Havia lugares, já nos anos 50, em
que o acesso de carro era difícil e, no
Inverno, mesmo impossível.
Antes de se estabelecer aqui.
Acabei o curso, estive em Lisboa
algum tempo, no hospital do Rego,
com o velho Prof. Fernando Fonseca.
Depois abri consultório em Ilhava, mas
pouco tempo depois apareceu um
colega que estava já em Vagos e
desafiou-me. Tivemos uma altura em
que no Concelho, com cerca de 18 mil
habitantes, e éramos só dois médicos.
Isto durante anos. Tínhamos um
trabalho exaustivo e depois, naquela

altura, acção do médico da periferia
era muito diferente.
Dife1·ente em quê?
Hoje remetem-se os doentes para um
hospital. Se têm um pneumonia vão
para a pneuri1ologia, se têm sarna vão
para a dermatologia. Naquele tempo
não. Tínhamos de fazer tudo. Havia
cliàs em que chegava de madrugada,
depois de fazer um parto, e tinha de
sair para ir ver um caso de tétano. Os
hospitais eram uma miragem, princi
palmente nos casos ele urgência.
E partos, quantos assistiu?
Perdi a conta há muito tempo. Aqui,
nu concelho, quase todos, durante
muitos anos. Tinha que ser. Passa-se
1lé um história engraçada. Havia o
hábito de tratar por avó a parideira que
assistia o parto. Aqui, o normal é
chamarem-me avô. E ainda hoje me
aparecem aí indivíduos que m e
chamam avô...
E parece que continua a arranjai·
mais netos?
É verdade. Há tempos, estava já retirado
da clínica activa, quando a meio da
noite me apareceu aqui um sujeito a
pedir para assistir um parto. Era tarde,
tinha ele ir para Lisboa cedo mas ele
insistia. Respondi-lhe que tivesse
paciência, que já estava retirado, mas
ele tanto insistiu que acabei por ir. Pelo
caminho lá me explicou o empenho. "O
Sr. Dr. tirou a minha sogra a ferros e ela
queria que fosse o senhor a ajudar o
neto a nascer." E o neto lá nasceu.
A.inda dá uma mãozinha?
Sabe, há doentes que são como as
beatas. Confessam-se sempre ao
mesmo padre. Comigo passa-se o
mesmo. Tenho aí uns velhos doentes
que não tomam uma aspirina sem me
consultar. Tenho várias famílias que
me chamam. Se a criada adoece, l á
vou e u . Tento defender-me, m a s a
verdade é que custa-me dizer que não.
Há uma certa amizade pelos doentes.
Agora é mais difícil. Antigamente o
doente era permanente, o doente era
de um médico. Agora não.
Era possível manter essa 1·elação
actualmente?
A questão de fundo é a da humani-

zação da medicina. Não é numa lei ou
num decreto que se determina a
humanização. É uma coisa que tem de
vir ele dentro para fora, do médico. O
médico é que tem que criar a ideia da
humanização, de solidariedade com o
doente. Sem esquecer, obviamente os
me10s.
E como foi essa expe1·oência de
ser deputado?
Foi uma experiência engraçada.
Arranjei lá bons amigos, bati-me pela
saóde, mas fui deputado contrariado.
Conti-ariado po1·quê?
Já me tinham convidado antes. Disse
sempre que não, mas quando chegou a
terceira legislatura a insistência foi
muita. Meteram o Torga ao barulho e
tudo. "Oh pá, disseram-me que sou a
melhor cunha para ti." Respondi-lhe
que sim, que era a melhor cunha, mas
para me convencer a ser deputado não
chegava.
Mas acabou po1· dizer que sim.
Que remédio. O Sottomayor'. Çarclia
ligou-me um sem número ele ·vezes
durante todo o dia. A última tentativa
foi às três da manhã; "O senhor tem
que aceitar", ele, etc. Ele era uma
sarna e aceitei. Rendi-me, mas pelo
cansaço. E lá fui eleito, como cabeça
de lista por Aveiro.
E amizade com Torga?
Somos fraternalmente amigos. Colegas
em Coimbra, nesses anos partilhámos
muita coisa. Ficou uma amizade e uma
solidariedade que perdura e o correr
dos anos só serviu para aprofundar
esses sentimentos.
T ambém conviveu com Egas
Moniz?
Bastante. Quando era mais jovem e
eslava ele férias convidava-me para
jantar com ele, muitas vezes. Eu era
bastante mais novo e ao princípio essa
relação fazia-me um diferença danada,
por causa dos bailes ou dos encontros
com as cachopas. E lá tinha ele ficar a
jantar...
Mas depois passou a ser uma relação
mais interessante.
Valeu a pena sei· médico.
Valeu. Eu sou médico até ao tutano
dos ossos, e embora com outros
interesses sou essencialmente médico.
O pouco tempo que sob1·a, em
que o ocupa?
Eu sou u1il bocado polimorfo, sabe.
Leio muito, sou sôfrego nas leituras e
esse é hoje o meu passatempo. Ler.
Não posso passar muito tempo sem a
paisagem de uma lombada.

Revê-se na pe1·sonagem do mé
dico João Semana?
Eu considero o personagem João
Semana um exemplo paradigmático. E
não é só o João Semana. Repare que
· não foi só o nosso Júlio Dinis que criou
um médico deste género. Por exemplo,
o Dr. Benace, cio Balzac, é realmente
um João Semana. O próprio Dr. Pascal,
do Zola, sendo um sujeito lá com as
manias cios positivismos e das
hereditariedades, no fundo defende a
clínica cio João Semana. E o próprio
Camus, em A Peste, criou o seu João
Semana. Basta lembrar o final desse
romance. "Se não puderes ser santo,
então sê médico."
O João Semana é um médico
difereiite?
É uma actividade médica com muito
interesse humano. Um dia um amigo •
meu disse-me, generosamente, que eu -,.'
não devia ter ficado na província,
devia ter ido para Lisboa. Eu
respondi-lhe: "Oh homem, isso é um
critério sem arte. Uma cirrose produzida pelo whisky ela Av. ele Roma é a
mesma cirrose ela aguardente daqui.
1ão tenha dúvidas. O doente é o
mesmo e até lhe digo mais. As vezes
até é p r eciso 1i1ais argúcia. U m
incli vícluo está lá desamparado, sem
socor ros subsidiários. Aqui, em
Lisboa ou em outro cidade, vocês têm
tudo."
Nunca se arrependeu então da
opção que tomou?
unca me arrependi. Tive vanas
oportunidades ele ir para Lisboa e para
Coimbra, a convite do Prof. Elysio ele
Moura, por exemplo. Mas preferi
sempre ficar. E não me arrependo.
Como é que era 1·enumeração?
Trabalhávamos por avença. A maior
parte das famílias tina avença,
raramente linha uma consulta paga. A
única coisa que era paga era a parte
cirúrgica. E nesses casos tínhamos que
fazer praticamente toda a e1Úermagem.
Os injectáveis eram quase todos feitos
por nós. As vezes era uma coisa
terrível.
Quanto valia mna avença?
Era milho, e feijão, mas fazia muita
assistência gratuita. Quando as
famílias não podiam é claro que não
cobrava nada.
E quando podiam pagai· a avença?
Nesses caso a avença era um alqueire
ele milho por cada membro do
agregado familiar, mais um rasa ele
feijão. Por ano.
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E as consultas?
As consultas, quando podiam pagar,
eram 20 escudos. Mas eram poucas as
pessoas com posses.
Há alguma compa1·ação enlt·e um
médico �te se instale hoje aqui, e
sua chegada, há quase 60 anos?
Como já lhe disse estivemos aqui dois
médicos durante alguns anos. Hoje
e�lão dezasseis, mas vêm aqui dar
consulta no Centro de Saúde, estão ali
uma h oras, mas n ão há a mesma
ligação. Mas a verdade é que passaram
muitos anos. Tudo mudou e nada podia
ser como no passado. É normal.
Qual a situação mais complicada
que se lhe deparou?
Uma? Uma não, foram muitas as vezes
que me senti atrapalhado. Mas a pior
talvez lenha sido logo no início, jovem
médico, e fui chamado de noite para
uma aldeia recondida aqui do concelho.
Era um parto prehiaturo, mas com uma
hemorragia e pela discrição parecia
uma placenta prévia. Lá fui com o
material da altura e todo o caminho fui
a recordar a manobra do (vascso nix'?=.
Como é que vou arranjar aquilo?
Felizmente lá correu bem. Era esse o
drama. ão tínhamos hospital para
levar o doente. Tinha que se ir para
Coimbra, mas não havia ambulâncias,
não havia estradas, a doente tinha de
vir numa manta até à primeira estrada.
Era impossível. O caso tinha que ser
resolvido, mas nem quero que 1i1e
lembre. Passei ali momentos arlitivos.
Mas tive várias. Às vezes, em casos
mais complicados; lá linha que folhear
os livros. Era a dúvida. Parece-me isto,
mas será? O p roblema é que não
podíamos pedir ajuda a nenhum colega
nem contar com qualquer outro apoio.
E o momento d e maior satisfação?
Sempre satisfação era sempre que se
curava o doente.
O pri n cípio ele viela, aqui e m
Vagos?
Vivia com o meu outro colega, em
regime de república
Vai esc1·eve1· memórias?
Algumas coi sas estão pubiicadas,
lenho aqui um rascunho de muita anos
de experiência, mas logo se vê.
Como é a sua 1·elação médico/ci
garro?
Eu. estou convencido de que não faz
bem, mas também lenho a impressão
que se exagera no mal que faz. Eu não
o receito e ao doente, mas também
nunca digo "deixa de fumar". Digo-lhe
só: "Se puderes deixa de fumar ..."

O Homem, o Humor e a Medicina
Meu caro Lemos:
É coisa axiomática que o pénis não
obedece a freios e é coisa de espantar
que a natureza o tenha dado a
animal que lhe não obedece. Mas
como ci esta estuporada profissão que
exercemos s6 aparecem anormalida
des, aberrações e coisas em. desacordo
com a natureza, surgiu-me hoje no
consultório esse rapazinho que lhe
envio, com wn freio de tal dureza e de
tal conformação que o insubmisso
pénis, tradicionalmente indomável,
não teve outro remédio senão ceder.
Calcule os mistérios e os parado:ws
desta ladina Natureza! Esse moço, na
casa dos 20 anos, com os corpos
cavernosos que devem estar isentos de
qualquer esclerose ou de qualquer
obstrnção e concerteza dispondo de
um líbido,afinado capaz de lhe fazer
sair, erecto, o pr6prio umbigo, resolve
ir para o casamento com os seus
(dele) três vintens e confirma, então, a
suspeita que já tinha, de que no auge
da metálica erecção, o pénis fica em
crossa como o báculo dum b'ispo, por
incapacidade para
vencer a brevidade e a
dureza do freio que lho
v erga para a terra.
Calculará, o meu pre
zado Lemos, as acroba
cias de alcova que este
desgraçado terá d e
realizar para conseguir
a penetração de iim
membro viril, quase tão torto como
urna ferradura, na vagina suplicante
da consorte.
De modo que, o rapazinho veio pedir
me socorro, e eu, condoído, peço-lhe a
sua colaboração em favor d a
harmonia conjugal, r:nm a certeza de
que por isso ninguém nos irá acoimar
de chegadores. Condoa-se a cirurgia
de braço dado com a medicina que,
por intermédio deste fraco servidor
que eu sou, já se condoeu, e endireite
mos o pénis torto (e nada de confu
sões, que não é mole pelo que me
afirma o proprietário). Lembremo-nos,
sobretudo, ao praticarmos esta obra,
que vem aí um tempo em que um
pénis destes, mesmo em arco ou em.
forma de saca-rolhas, nos faria um.
jeitão, e ajudemos o pobre rapaz que
se compromete comigo a fazer bom

uso dele, em.prenhando a mulher da
primeira vez que o usar depois da
operaçãó ,ortom6r fica que o meu
Amigo lhe vai fazer sem sombra de
dií:vida.
Desculpe mandar-lhe desta vez esta
tarefa fálica! Ouvi urna mulher wn
dia dizer que um Falus é um excelente
amuleto e que dá sorte verdadeira. Se
quizer tirar a prova não tem mais que
endireitá-lo... e jogar logo a seguir na
lotaria. Desculpe pois a remessa de
bicho tão metediço que eu, por mim,
prometo, logo que possa, e em com
pensação, mandar-lhe tuna vulva
virgem e nacarada como wna concha
de madre pérola.
Um abraço do seu amigo certo
Frederico de Moura
P.S. - Como a minha letra é muito
má, segundo a sua opinião, e corno o
assunto desta carta é muito impor
tante para duas pessoas, uma das
quais do se:w fraco, entendi do meu
dever dactilografá-la. Assim, neio
haverá nenhuma razeio para o meu
Amigo dizer que não
entendeu o que eu
queria e, por partida,
deixar o aparelho na
·m.esma ou pior ao
pobre rapaz.
Quero ainda dizer-lhe
que para sua compen
saçeio, tenciono depois
do ê:tüo que o seu ferro
cirurgico vai alcançar, comunicar o
seu nome à mulher beneficiada que,
por certo, lhe ficará eternamente
grata, ficando sempre com a sua
pessoa presente na m.em6ria nos
mom.enios - e o.xalá sejam muitos! em que se sentir penetrada por LWI
pénis que s6 o meu Amigo conseguiu
endireitar. E nem. sei se o Estado neio
virá louvar a sua acçeio, se lhe for
dado conhecimento de que os filhos
que saíram daquele casal seio devidos
em grande parte (não ao seu pénis)
mas sem. dúvida à sua meio. E filhos
com. a meio nem. /,oda a gente se pode
gabar de os fazer!
Creia-me seu afeiçoado
Frederico
N.R. Resolvido o problema, o dito
moço fez-se pai de oitojillws...

Os Beneficias da Gestão
Sistemática e Específica
de Riscos em Cuidados
de Saúde
David Bowden, FHSM, FRSA, MA
Executivo Principal, Merret Health Risk
Management Ltd. Reino Unido

U

ma das máximas favoritas da
Florence Nightingale era que
"o hospital não deveria cau
sar prejuízo ao doente". Foi uma
das primeiras pessoas a apreciar um
paradoxo interessante dos cuidados
de saúde: instalações e serviços que
estão destinados ao tratamento de
doenças que, muitas vezes, contêm
elementos que são potencialmente
nocivos para a saúde
Pela sua própria natureza, os cuida
dos de saúde são uma actividade de
risco. De facto, os médicos e outros
profissionais de saúde não deveriam
ser desencorajados de tomar alguns
riscos ao desenvolver métodos rifais
eficazes de tratamento. Mas esses
riscos deveriam ser assumidos como
resultado de uma decisão positiva de
os efectuar, baseando-se em boas
informações e uma compreensão
integral das possíveis consequências
e o resultado provável do tratamento.
Certamente, semprP- quP- possível,
isto deveria ser feito com o conheci
mento e concordância do paciente
em questão.
De igual modo, os gestores mais
eficazes são aqueles que estão dis
postos a assumir riscos escolhendo,
deliberadamente, tais decisões de
um leque de opções com todos os
detalhes.
O que é preocupante é a grande
variedade de riscos que sucedem,
não deliberadamente, mas por aci
dente. Ainda mais preocupantes são

aquelas ocorrências adversas, resul
tado da falta de políticas claras: prá
ticas d trabalho deficientes; res
ponsabilidades mal definidas;
comunicações inadequadas e profis
sionais a trabalhar para além da sua
competência
O desafio, tanto para clínicos como
gestores de cuidados de saúde, é eli
minar ou, pelo menos, reduzir o poten
cial para tais contrariedades, sendo
mais activos na futura gestão de riscos.
Reagir à situação de um bebé com
danos cerebrais, à administração do
medicamento errado, à falta de
equipamento contra incêndio, ou à
falta de treino em t écnicas de
elevação é simplesmente insatisfa
tório e é moralmente indefensível
afirmar que "foi apenas uma da
quelas coisas", quando era possível
antever e evitar esta ocorrência.

Um Sistema de Qualidade
A gestão de riscos nos cuidados de
saúde está cada vez mais a ser vista
como um sistema que pode ter um
efeito benéfico, muito significativo,
na qualidade dos cuidados prestados
ao paciente. É agora visto como um
sistema de Qualidade essencial,
parte fundamental da abordagem
total ao melhoramento contínuo de
qualidade. Começa com benefícios
de qualidade a toda a gama de servi
ços de saúde; a hospitais gerais is de

ponta, à saúde mental e serviços de
reeducação pedagógica, a cuidados
primários e serviços comunitários.
Além disso, há que realçar que a
gestão de riscos é um sistema finan
ceiro que protege os bens e os lucros
da organização. Reduz custos desne
cessários e minimiza perdas de
danos materiais, negligência profrs
sional, injúrias ao pessoal e a visi
tantes e assegura que as receitas não
sejam reduzidas através de faculda
des perdidas.
A gestão de riscos nos cuidados
clínicos nunca deve ser equiparada
com "medicina defensiva". Em vez
disso, deveria ser vista como um pro
cesso para evitar riscos que de outro
modo levariam a ocorrências adver
sas. Responsabilidade profissional
implica médicos continuamente a
questionarem o seu próprio exercício
de medicina. É tão fácil tomar as
coisas por certas, ou deixar que as
rotinas obscureçam o mau exercício
de medicina.

Mais Sistemas e Formas
Os clínicos e outros profissionais de
saúde, certamente, identificam e
gerem riscos todos os dias, mas a
maior parte é tratada numa base
"ad-hoc" e de uma forma desco
ordenada. O que é preciso é uma
forma mais coordenada, sistemática
e específica de evitar riscos.

-

No entanto, os maiores benefícios da
gestão de riscos advêm da identifi
cação mais activa e de auditoria de
avaliação da organização, englo
bando uma gama inteira de riscos,
desde clínicos a comerciais, desde
saúde e segurança a infecção cru
zada, desde incêndio e protecção a
assuntos de ambiente. S6 através da
criação de um perfil detalhado dos
riscos é que se pode começar a
estabelecer prioridades para toda a
organização e medir os benefícios
relativos de várias técnicas de
redução de riscos.
Tendo identificado e avaliado os
riscos, é necessário estabelecer sis
temas para prevenir, controlar e
conter futuros riscos potenciais. Isto,
implica, crucialmente, a necessidade
de um sistema de relato de ocorrên
cias adversas eficaz, onde todos os
resultados indesejáveis 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 tendência de ocorrências e
acidentes, para que os gestores a
nível superior possam tomar medi
das a fim de corrigir as deficiências
de qualidade que levaram aos riscos.
Deveria ser tomado em conta, no
entanto, que a grande maioria de
situações de ri sco podem ser
reduzidas, ou eliminadas, por acções
de gestão envolvendo pouco, ou
nenhum dinheiro.
A gestão de riscos é, muito certa
mente, uma responsabilidade de
linha de gestão. No entanto, o foco
de toda a organização é muitas vezes

necessário para assegurar que a
consciencialização para riscos se
torne um assunto de todos e que
ocorrências indesejáveis sejam rela
tadas e investigadas imediatamente.
Isso poderá requerer um verdadeiro
desafio aos sistemas de valores da
organização, com alterações nas
atitudes e comportamento do pes
soal, levando a maior abertura e a
uma prontidão para admitir erros.
Isto leva, por sua vez, a uma aborda
gem mais franca ao atender queixas
de doentes. Oferecendo de boa
vontade explicações rápidas e
completas aos doentes e seus
familiares de quaisquer ocorrências
adversas, levará a menos processos
de negligência.
Como indica o diagrama, os riscos
podem ser evitados, aceites ou pre
venidos:

Podem ser evitados - por deixar de
fornecer o serviço ou a função que os
cria. Isto não costuma ser uma
solução prática e m cuidados de
saúde;
Em alternativa, os riscos podem ser
aceites - por fazer um julgamento
explícito e positivo que serão capa
zes de não requerer qualquer acção
ou despesa da parte da administra
ção, ou por transferir alguma dela,
digamos, para cobertura de seguro.
A cobertura de seguro tem muitos
b'enefícios, mas em si, faz muito
pouco de positivo para melhorar os
cuidados p1:estados aos doentes.
O ênfase, por conseguinte deveria
cai.r sobre a prevenção, através da
implementação de programas positi
vos de controlo de riscos que acarre
tariam melhoramentos contínuos.
A prevenção resulta num melhor
exercício, melhores resultados, menos
medicina defensiva e serviço menos
caro. A prevenção é, certamente,
melhor e mais barata que a cura.
Enquanto todos nós tomamos, e
deveríamos tomar, riscos, os gestores
e clínicos devem identificar, analisar
e controlar o risco apropriadamente,
gerir por meio de escolha e decisão
informada. Ao ser positivo e activo
na gestão desta futura incerteza,
farão um pequeno esforço, dispender
modéstias quantias de dinheiro e
fazer um investimento enorme no
futuro dos cuidados de saúde. Isto já
não é um extra operacional para
quem presta cuidados de saúde. Pela
Europa fora terão que aderir ao
ímpeto, agora.
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Etica médica e
sociedade actual

N

um Congresso Nacional de
Medicina não é ele estranhar
que um tempo substancial
seja dedicado à ética. Sendo um
Congresso que pretende reunir médi
cos de todas as idades, quadrantes
ideológicos, áreas do saber e acção
profissional é evidente que mais que
dissecar o pormenor, visa explorar o
comum, o que a todos une.
Não pode ser também um encontro
de generalidades, ou qualquer acto
social sem substância, uma manifes
tação de presença, uma afirmação do
estar e existir.
Os médicos têm estado ao longo dos
anos, particularmente nestes últimos,
presentes na sociedade que os
engloba e rodeia, para não necessita
rem ele actos mediáticos ou utiliza
rem os espaços e meios para encapo
tadas "feiras de vaidades".
Assim sendo o Congresso Nacional de
Medicina deve obrigatoriamente ser
um espaço útil donde todos saiamos
emiquecidos, onde cada um encontre
a vantagem do estar presente e sinta
utilmente aplicados os dinheiros que
são de todos nós porque das cotiza
ções de todos nós derivam.
Sendo uma organização ela Ordem
dos Médicos tem-se como pacífico
que a ética ocupe um lugar impor
tante. A defesa da ética é, de par
com a defesa ela qualidade técnica
senão os únicos pelo menos os
principais motivos para a existência
desta nossa organização comum.
Hoje, quando cada vez mais as
sociedades se preocupam, pelo
menos na aparência, com a adequa
ção dos comportamentos, a ética na
saúde e nas ciências biológicas cada
vez mais é debatida, e porque não
dizê-lo, subtraída aos seus tradi
cionais únicos cultores - os médicos.
Por toda a Europa, e também entre
nós, criaram-se comissões de bio-

ética em que para além de médicos,
biólogos, teólogos, filósofos, juristas
e lideres de opinião diversos, procu
ram debater e recomendar sobre
comportamentos perante as tecno
logias que a ciência vai colocando ao
alcance dos médicos.
Neste emaranhado por vezes algo
díspar de culturas, formas de estar e
vectores comportamentais a voz dos
médicos é ouvida com alguma distor
ção, pelo menos com algum ruído.
Se, por um•lado é vantajoso o alargar
do interesse a outras áreas da socie
dade ou como alguém dizia "a
bioética é demasiado importante
para ser exclusivo cios médicos", por
outro é irrecusável que o património
cultural é médico em tal matéria,
velho de dois mil e seiscentos anos,
tendo as suas raízes nas primeiras
teses humanistas que precederam
em centenas de anos as religiões que
condicionaram culturalmente o
mundo ocidental.
ão podem os médicos abdicar de
tal património ou deixar diluir a sua
ética numa mais vasta ética social
que tarde ou cedo poderá entrar em
conflito com os seus valores.
Há, pois que aplicar ao quotidiano
os princípios da ética médica, há
que avaliar as suas aplicações
perante as novas tecnologias e acima
de tudo perante as novas realidades
sociais que vão surgindo.
Não é um estudo teórico que se
propõe, é um trabalho de campo de
confrontação ela realidade social com
os princípio� da ética médica para
perante esta, encontrar o lugar do
médico na sociedade.
Nesta linha de pensamento escolheu
a Comissão Organizadora do
Congresso o tema Ética Médica na
Sociedade Actual melhor compre
endido pelo sub-título "As mais
valias do trabalho médico".

Na sociedade em que vivemos pautada
toda ela pelos valores materiais do ter
subordinante do ser, numa sociedade
em que a política de saúde se confun
de com a economia da saúde, o pensar
se subordina ao produzir e a vida
lentamente se transforma num proces
so de acumulação de bens materiais,
numa sociedade em que a intempo
ralidade do espírito interessa enquanto
garante de qudiências ou veículo de
promoção de detergentes, os médicos
devem debmçar-se sobre este campo,
só aparentemente menor, da Ética.
Aceitei como um desafio, do qual
desde já confesso duvidar da minha
capacidade para o vencer, o convite
que me foi dirigido para moderar a
mesa redonda. Mesa redonda em que
iremos ouvir a perspectiva ele um
médico, de um jurista e ele um
economista, qualquer deles da mais
elevada competência e prestigio.
Foram convidados pelo desassombro
elas posições públicas anteriormente
tomadas e pela garantia cio pensar.
Honram-nos com a sua presença.
Mas acima de tudo queremos contar
com a voz dos médicos presentes na
Assembleia. Queremos sentir o
pulsar do pensamento cios médicos
em matéria como a venda cios fárma
cos e elas próteses, as identificações
entre os prescritores e os fornece
dores, o impacto económico nas
sociedades e na vida diária cios
cidadãos da actividade dos médicos.
Queremos perceber o porquê desta
tendência actual de transformar em
profissões ele contornos indefinidos
este pouco de médico que, como diz
o provérbio, todos possuem.
É por querer ouvir acima ele tudo os
médicos e ajudar a definir os caminhos
que como organização representativa
ele todos os médicos tem ele percorrer,
que a Ordem aqui deixa o desafio, a
todos, para estar presente.
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Escola Nacional de Saúde
Pública colaborou nesta feliz
iniciativa da Secretaria de
Estado da Ciência e Tecnologia,
através da realização de três sessões
técnicas destinadas aos públicos
mais interessados em grandes temas
de saúde.
"Novos desafios na Administração
dos Hospitais", "A saúde Vista pelas
Lentes da Comunicação Social" e
"Locais de Trabalho Saudáveis"
foram os títulos das sessões que
tiveram lugar nos dias 22, 25 e 26 de
Outubro respectivamente, prepara
das e coordenadas pelos Drs.
Manuel Delgado, Santos Lucas e
Luis Graça. Contaram com a presen
ça de destacados especialistas e
tiveram a coordenação global do
Prof. Teodoro Briz.
Na primeira sessão foram apontados
e discutidos os maiores desafios que
estão a colocar-se neste momento
aos administradores de saúde, aos
políticos e aos próprios prestadores
de cuidados, em resultado das
m udanças que se verificam nos
cuidados oferecidos, nas condições
da sua prestação e na procura pelos
cidadãos. Foram analisados a ten
dência para o crescimento desme
dido dos custos, suportados pelo
Estado e pelo cidadão individual, o
desenvolvimento da consciência
deste quanto ao seu direito à saúde e
à qualidade dos serviços e a
insatisfação quer dos técnicos, quer
dos gestores de cuidados hospita
lares relativamente à qualidade do
seu próprio trabalho. Salientou-se,
nomeadamente, a necessidade, e
possibilidade, de realizar alguma
poupança melhorando apenas a
qualidade da gestão.
N o debate sobre saúde e comu
nicação social, identificou-se que se
está a estruturar uma imagem, ainda
fragmentária, da saúde aos olhos do
grande público, através daquela
poderosa lente, que vai transfor
mando a comunicação social em

mais uma "instituição de saúde".
Foram discutidos os objectivos e as
formas desejáveis de inter-acção
com os outros elementos do sistema
de saúde, tendo-se verificado que é
muito rara a dedicação especializada

dos jornalistas à análise das grandes
questões de Saúde Publica.
Por último, na mesa-redonda acerca
dos locais de trabalho saudáveis, os
especialistas presentes equacio
naram, com a maior actualidade, os
resultados das mudanças que estão a
ocorrer no trabalho e nas organi
zações. Reflectiram sobre as pers
pectivas que os novos conhecimen
tos sobre a saúde naqueles locais
trazem a esse equacionamento,
ressaltando que nesse ambiente
decorre um terço do tempo de vida
das pessoas em idade activa.
As várias abordagens foram feitas
·em moldes inovadores e linguagem
a�essível, o que facilitou a inte
raé.ção com a assistência e permitiu
a identificação de largos espaços de
debate por fazer. A E.N.S.P., em
conjunto com muitas outras institui
ções, cabe a exploração deste espa
ço, nos próximos tempos.

A Ordem dos Médkos esteve representada, na primeira ses são,
pelo Dr. Joaquim Cindido que salientou as prindpais razões da
fraca gestio dos actuais serviços e da importincia em envolver ,
01 M6dlco1 em quais quer inicia t iv a s pa r a m e lhorar a
Ad mlnlstraçlo da Saúde e dos Serviços.
Foi ...,....tada a complexidade das Organizaç6es da Saúde e os
principais factores que nela intervim. A uma per s pectiva
fundamental mente orientada para a rentabilidade, op6s-se uma
outra penpectlva, mais h umanista e mais envolvente, dos
cldaclios e dos profissionais da saúde na melhor utlllzaçlo dos
NRlços. para obter melhores resultados.

Carreira, Concurs s
e Cursos
Atrevo-me a escrever que a Ordem dos Médicos - todos
nós - estaremos de parabéns por esta viragem feliz para
o trilho que leva à discussão do problema das Carreiras
Médicas.

Carlos Leça da Veiga

O

último número da Revista
da Ordem (Outubro de
1994), no essencial, é
dedicado a este lema. Um editorial
assinado pelo Colega Bastonário, Dr.
C. Santana Maia; três artigos das
autorias cio Professor Doutor Soares
da Costa, Dr. J. Ezaguy Manaças e
Dr." Maria do Céu Soares Machado;
o relatório das conclusões principais
cio debate de 29 de Setembro último,
sobre as Carreiras Médicas e, ainda,
o texto introdutório que serviu para
anui:iciar esse acontecimento.
ada mais desejável que este inte
resse prossiga e que, sucessiva
mente, o maior número possível de
Colegas queira associar-se-lhe. Só
h á vantagem em ouvir todas e
quaisquer sugestões e acumular as
mais variadas opiniões. É importante
que o número das contribuições seja
significativo. Se assim não for vai ser
muito difícil chegar-se a bom termo
e, então, quaisquer soluções
oriundas da tutela correrão sempre o

risco de não virem informadas, como
será obrigatório, por uma visão
suficientemente alargada que
corresponda aos melhores interesses
dos profissionáis da medicina. Seria
mais outro sabor amargo e mais uma
conflictualidacle desnecessária. É
preciso usar-se e abusar-se da
metodologia democrática para que
não haja um descarrilamento suspei
to de sentido corporativista.
Se na actualiclade as condições
p oliticas mais fundamentais só
oferecem facilidades para a discus
são livre de quaisquer temas, os
temas, esses sim, graças à imensa
informação disponível e à variedade
de formações, ideários ou posiciona· men tos envolvidos, de facto, só
apresentam dificuldades. É o
resultado feliz da complexidade
natural dos assuntos em apreciação como são lodos os da área da Saúde
e que são insusceptíveis das tenta
ções redutíveis. Apesar de tudo, se
houver apego ao trabalho, uma ampla
colaboração e espírito de consen
sualidade, não poderá acreditar-se
em obstáculos intransponíveis e os
resultados felizes haverão de surgir.
A alguns do;; textos publicados,
entre aqueles aci m a referidos,
gostaria de fazer uns tantos, poucos,
comentários.
Oo editoriat assinado pelo Dr. C.

Santana Maia, deverei dizer tratar-se
duma peça muito oportuna sem a
qual não haveria, agora, um garante
sólido para o início e a prossecução
do debate sobre as Carreiras
Médicas. O Colega Bastonário é
bastante frontal ao demonstrar-se
decididamente comprometido com o
assunto e, corno assim, opta (não
seria de esperar outra coisa) por um
espírito de abertura que formula,
com clareza, no convite implícito à
colaboração de lodos através dum
Grupo de Trabalho, a constituir para
o efeito. 1ão será demasiado felicitá
lo, tal corno, também, é de inteira
justiça, ao Conselho
aci onal
Executivo da Ordem.
O Dr. Santana Maia, no seu texto,
também traçou urna panorâmica
histórica necessária para um melhor
enquadra mento da questão das
Carreiras Médicas e, com grande
felicidade, quiz recordar o nome de
personalidades prestigiadas, bem_
como, não deixou esquecidos certos·
acontecimentos com significado
inapagável. Fê-lo bem, p orém
quanto a mim, cometeu duas omis
sões que, lamento dizê-lo, tiveram o
condão de desgostar-me. o nome cio
Dr. Céu Coutinho deveria ter sido
recordado. Foi o primeiro Colega
que, quando Director Geral dos
Hospitais, em 1975, deu ongern ao

primeiro grupo de trabalho a quem,
sob a sua égide, coube produzir um
Relatório sobre as Carreiras Médi
cas, imediatamente publicado e com
grande distribuição. Foram seis
meses ele trabalho com resultados
palpáveis, ainda agora sentidos, que
muito ficaram a dever-se ao impulso
e à vontade do saudoso Dr. Céu
Coutinho, cuja memória não deverá
ser ignorada. A outra omissão diz
respeito às düas greves médicas de
1970 e de 1971. Tenho razões muito
próprias para não querer deixá-las
passar ao esquecimento. Quer se
queira quer não foram os momentos
mais altos da contestação cios
médicos e indiciaram definitiva
mente, com muito vigor, a sua
vontade consciente de lerem uma
Carreira capaz de garantir-lhes a
diferenciação profissional mais
exigível e estabilidade laboral. Foi
uma contestação política e profis
sional, uma e outra, com consequên
cias assinaláveis. Será bom recordar,
num mínimo, que com a segunda
greve ficou sustido e sem efeito o
despedimento colectivo de todo um
curso cio internato geral como, então,
para castigá-lo, fora determinado
pela governação.
Sobi·e os artigos do Dr. J. Ezaguy
M a1ia ças e a Dr." Maria do Céu
Soares Machado, sinto-me obrigado
a saudá-los como contribuições
francamente felizes e cheias de
oportunidade . Trazem a público,
bem expressa e com coragem, a
denuncia do atropelo instituído.
9 Quanto a isso, com todo a certeza,
ganharam o aplauso da quase totali
dade dos médicos; as excepções
ª
serão as óbvias. À Dr. Maria do Céu
Soares Machado sempre direi que
logo após a 25 ele Abril os concursos
não passaram a ser documentais.
Isso foi mais tarde. 1o entretanto
passaram a ser de discussão curri
cular pública, por um júri de
Colegas elas respectivas especia
lidades. Ao Dr. Ezaguy Manaças sou
obrigado a dizer u111 não à sua
posição de 'fundo, quanto ao regime
de dedicação exclusiva. Não seria,
contudo, por esta minha posição,
nem pelo reparo de pormenor
dirigido à Dr." Maria do Céu Soares
Machado que haveria qualquer

A

justificação para estar a roubar ainda
mais espaço à Revista da Ordem. Se
o faço é não apenas pelas razões ele
apreço que a ambos já atrás dirigi
mas, também, principalmente, por
lhes notar aquilo que me parece ser
uma preocupação excessiva mani
festa pelo problema dos Concursos,
no contexto i1rnito vasto e complexo
elas Carreiras Médicas. As razões
que ambos os Colegas aduzem são
inteiramente válidas, contudo a
questão que lhes coloco e a todos os
Colegas, a propósito dos Concursos,
é a de saber se a Carreira Médica
(estou a falar da Hospitalar) deve ser
alicerçada, como sempre tem sido,
apenas ou decisivamente, em Con
cursos (em tantos Concursos) e em
nenhum Curso.
Depois da Licenciatura, de Grau em
Grau, de Título em Título, tudo está
entregue ao auto-didatismo. Se é
certo que a5 práticas correntes,
quotidianas, e hierarquizadas, nas
enfermarias, nas urgências, nas
consultas e nas sessões clínicas têm
sido uma escola com virtudes incon
troversas e que, também, não se
discute, há um historial paradigmá
tico, prestigiante, dos Concursos,
tudo isso, quai1to a mim, não é
bastante nem suficiente para satis
fazer a informação e a formação
necessárias a uma Carreira que se
deseja, por definição, possua a
melhor gàrantia de qualidade. Como
exemplo avulso, quantos maus
concursistas seriam médicos exce
lentes e, quantos, o inverso. Eu direi
que há falta de Cursos (não aqueles
de dois, três dias que pululam) para
satisfazer as exigências cientificas
muito alargadas e de espectro muito
variado que a Medicina contempo
rânea inipôe, a Carreira obriga e as
Instituições necessitam. Considero
que a adulteração dos Concursos
Hospitalares, logo da Carreira, nos
tempos que correm, residirá, sobre
tudo, na ausência duma Instituição
(Escola, Instituto, Academia, etc.)
que professe os Cursos necessários,
de frequência obrigatória, para a
ascenção aos diversos patamares da
Carreira.
A tutela da rede nacional hospitalar
tem de saber que matérias são
.imprescindíveis de estudar, conhe-

cer comprovadamente e serem
objecto de classificação formal final
para que, de facto, possa vir a haver
um desempenho capaz, em termos
cientificas, técnicos e humanisticos,
dos candidatos aos Graus ou aos
Cargos da Carreira Médica Hospi
talar. É bom reconhecer-se, também,
que nem todos os ramos do saber,
tão necessários para essas activi
dades hospitalares, têm raíz n o
conjunto j á d e s í bem diversificado
das disciplinas, das valências e das
especialidades tradicionalmente
estudadas, pelos médicos, tanto nas
suas pré, como pós graduação.
ão poderia dizer-se que haveria
dificuldade em criar esses Cursos.
Para além de outros profissionais
daquelas ciências conectávies que
importará recrutar há, desde logo,
uma plêiade notável de médicos do
topo da Carreira Hospitalar que
estão, quanto a mim, sub-aprovei
tadissimos por não lhes serem
atribuídas funções docentes regula
res, permanentes, exactamente com
o mesmo nível de representatividade
que têm os mais altos da Carreira
universitária. Para além do mais,
nada melhor que desenvolver uma
competição entre Escolas, sobretudo,
quando, como agora é sabido, as
Faculdades de Medicina sentem,
como um seu dever, a compartici
pação activa no pós-graduado. Que
tal imaginar uma Escola que não só
desse resposta às exigências da
formação e da ascenção na Carreira
Hospitalar, como também, pudesse
intervir, em cooperação, com o
estudo pré-graduado? Só resultaria
em benefício para a Medicina.
Chegado a este ponto passo a dirigir
me ao Colega, Professor D outor
Soares da Costa cuj o artigo, de
feição nitidamente académica, para
além de quanto preconiza e
sistematiza, cüriosamente, acaba por
oferecer-me ainda mais ânimo para
reforçar a proposta que deixei
expressa nos parágrafos anteriores.
Se a indispensabilidade da educação
médica contínua, como se deduz do
artigo, é uma tarefa de tal monta e de
tanta responsabilidade - o texto
publicado é bem explicíto e incon
testável - parece difícil deixá-la,
apenas, ao sabor das iniciativas, o..,..

� mais dispersas, mesmo quando
melhor creditadas e certificadas. A
educação médica contínua , na sua
fase de formação profissional (pós
graduada), precisa duma Escola em
actividacle permanente, com quadros
docentes próprios, sem que isso
sirva, num mínimo, para infirmar as
activiclades meritórias e respeitáveis
das entidades várias que, como
refere o Professor Soares ela Costa,
lêm sido, em Portugal, até aqui, as
promotoras dessa educação
E para além cios Internados não será
preciso aprender mais nada? Bastará
apenas o saber estritamente médico?
As Chefias estarão perfeitamente
habilitadas para a diversidade elas
suas responsabilidades que tendem
sempre para um crescendo? A
Direcção Clínica dum hospital será
assim tão fácil ? E uma futura Carla
Sanitária Nacional não poderá vir a
provocar a necessidade de Direc
tores Gerais por especialidades ou
por agrupamentos afins ou, ainda,
por Regiões Hospitalares?

diga lá
outra
vez...

Os Médicos devem prescrever o
princípio terapêutico e compete
aos farmacêuticos, em diálogo
com os doentes, encontrar o medicamento mais adequado.

•

Responsável do Norte da Associação Nacional de Farmácias
No princípio do ano vamos apresentar o Livro Branco sobre
estado da Saúde em Portugal

Paulo Mendo

o

•

(será mesmo branco?)

Foi publicado no Diário da República o novo quadro do
Hospital de Bragança com quatro administradores hospitalares?

NO BPA,
AT E OS SEUS IMPOSTOS DAO FRUTOS
Após um ano inteiro de trabalho, você
a
com o dia em que os impostos que paga se
transformem em frutuosos investimentos.
Especialmente para si, o BPA tem uma forma
de o apoiar: a Solução Fiscal. Um serviço de
aconselhamento especializado, apto a reco
mendar-lhe o investimehto dedutível mais
adequado às suas necessidades. Além disso,
abre-lhe uma linha de crédito exclusiva Crédito Fiscal -, para pagamento dos seus
impostos e subscrição dos produtos de pou
pança que permitem benefícios fiscais.
Invista na Solução Fiscal 8PA e veja como os
seus rendimentos crescem. Informe-se aos
nossos balcões.
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BANCO PORTUGUÊS 00 ATLÂNTICO
Um rumo. Um futuro.
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MINISTállO DA SAÚDE
Decreto-Lei n. 0 100/94
de 18 de Abril
O Decreto-Lei n. 0 72/91, de 8 de Fevereiro, estabe
leceu, entre outras, as regras que disciplinam a publi
cidade dos medicamentos para uso humano, substi
tuindo a regulamentação introduzida nesta matéria pelo
Decreto-Lei n. 0 48 .547, de 27 de Agosto de 1968, por
disposições mais consentâneas com as actuais necessi
dades.
Com o presente diploma, para além de se prosseguir
o aperfeiçoamento da disciplina publicitária em maté
ria de medicamentos, visa-se também adaptar aquela
à ordem jurídica comunitária, designadamente à Direc
tiva n. 0 92/28/CEE, do Conselho, de 31 de Março de
1992.
Foram ouvidas a Ordem dos Médicos e a Ordem dos
Farmacêuticos.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n. º 1 do artigo 201. 0 da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo l .�
Olljedo e lmlllto
1 - O presente diploma transpõe para a ordem ju
rídica interna a Directiva n. 0 92/28/CEE, do Conse
lho, de 31 de Março, e estabelece o regime jurídico da
publicidade dos medicamentos para uso humano.
2 - Estão excluídos do âmbito do presente decre
to-lei:
a) A rotulagem e o folheto informativo que acom
panham os medicamentos para uso humano;
b) A correspondência, eventualmente acompa
nhada de qualquer documento não publicitário,
necessária para dar resposta a uma pergunta es
pecífica sobre determinado medicamento;
e) As informações concretas e os documentos de
referência relativos às alterações de embalagem,
às advertências sobre os efeitos adversos no âm
bito da farmacovigiUlncia, bem como aos ca
tálogos de venda e às listas de preços, desde que
não contenham informação sobre o medica
mento;
d) As informações relativas à saúde humana ou a
doenças humanas, desde que não façam refe
rência, ainda que indirccta, a um medicamento.
Artigo 2. 0
Defhúçio
Considera-se publicidade de medicamentos, para efei
tos do presente diploma, qualquer forma de comuni
cação, de informação, de prospccção ou de incentivo
que directa ou indirectamente promova a sua prescri
ção, dispensa, venda, aquisição ou consumo.
Artigo 3. º
Prtadplos

serus

1 .._ É proibida a publicidade de medicamentos para
os quais não tenha sido concedida uma autorização de
introdução no mercado.

N. º 91 - 19-4-1994

2 - A publicidade dos medicamentos:
a) Deve promover o uso racional dos medicamen
tos, fazendo-o de forma objectiva e sem exa
gerar as suas propriedades;
b) Deve ser concebida de maneira que a mensa
gem publicitária apareça claramente expressa,
indicando tratar-se de um medicamento;
e) Não pode divergir das informações constantes
do resumo das características do medicamento,
tal como foi autorizado;
d) Não pode ser enganosa.
3 - Os medicamentos cuja dispensa depende obri
gatoriamente de receita médica só podem ser anuncia
dos ou publicitados em publicações técnicas ou supor
tes de informação destinados exclusivamente a médicos
e outros profissionais de saúde.
Artigo 4. 0
Publicidade jualo do público

A publicidade junto do público deve conter as se
guintes informações:
a) O nome do medicamento, bem como a deno
minação comum, caso o medicamento contenha
apenas uma substãncia activa;
b) Indicações terapêuticas e precauções especiais;
e) Informações indispensáveis ao uso adequado do
medicamento;
d) Aconselhamento ao utente para ler cuidadosa
mente as informações constantes da embalagem
externa ou do folheto informativo e, em caso de
dúvida, consultar o médico quando persistam os
sintomas.
Anigo 5. 0
Eemeatos proibidos na pabllcldade junto do pábllco

1 - A publicidade de medicamentos junto do pú
blico não pode conter qualquer elemento que:
a) Leve a concluir que a consulta médica ou a in
tervenção cirúrgica é desnecessária, em parti
cular sugerindo um diagnóstico ou preconi
zando o tratamento por correspondência;
b) Sugira que o efeito do medicamento é garan
tido, sem efeitos secundários, com resultados
superiores ou equivalentes aos de outro trata
mento ou medicamento;
e) Sugira que o estado normal de saúde da pes
soa possa ser melhorado através da utilização
do medicamento;
d) Sugira que o estado normal de saúde da pes
soa possa ser prejudicado caso o medicamento
não seja utilizado, excepto no que diga respeito
às campanhas de vacinação;
e) Se dirija exclusiva ou principalmente a crianças;
/) Faça referência a uma recomendação emanada
por cientistas, profissionais de saúde ou outra
pessoa que, pela sua celebridade, possa incitar
ao consumo de medicamentos;
g) Trate o medicamento como um produto alimen
tar, produto cosmético ou qualquer outro pro
duto de consumo;
h) Sugira que a segurança ou eficácia do medica
mento é devida ao facto de ser considerado um
produto natural;
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1) Possa induzir, por uma descrição ou represen
tação detalhada da anamnese, a um falso au
todiagnóstico;
J) Se refira de forma abusiva, assustadora ou en
ganosa a demonstrações ou garantias de cura;
[) Utilize de forma abusiva, assustadora ou enga
nosa representações visuais das alterações do
corpo humano causadas por doenças ou lesões,
ou da acção de um medicamento no corpo hu
mano ou em partes do corpo humano;
m) Refira que o medicamento recebeu uma auto
rização de introdução no mercado.
2 - Na publicidade a que se refere o número ante
rior são proibidas as indicações terapêuticas que pos
sam levar à automedicação, nomeadamente nas seguin
tes doenças:_
a) Tuberculose;
b) Doenças transmitidas sexualmente;
e) Outras doenças infecciosas graves;
d) Cancro e outras doenças twnorais;
e) Insónia crónica;
/) Diabetes e outras doenças do metabolismo.
3 - É proibida qualquer forma de publicidade com
parativa.
4 - É proibida a publicidade junto do público de
medicamentos que contenham estupefacientes ou subs
tâncias psicotrópicas.
5 - E proibida a distribuição gratuita de medica
mentos ao público com fins promocionais.
Artigo 6. º
Publicidade jaato de profissionais de •lide
1 - A publicidade de medicamentos junto de técni
cos qualificados para prescrever ou dispensar medica
mentos deve incluir:
a) Um resumo das características do medicamento;
b) A classificação do medicamento para efeitos de
dispensa, nomeadamente indicação de prescri
ção médica obrigatória, se for caso disso;
e) O preço das várias apresentações;
d) O regime de comparticipação.

2 - Quando se trate de medicamento comparticipá
vel, além das informações constantes do número ante
rior, deverão ser discriminados os valores suportados
pelo Estado e pelo utente, expressos em escudos, nos
vários regimes de comparticipação.
3 - Quando a publicidade se destinar exclusivamente
3 uma chamada de atenção para o nome do medica
mento, são dispensadas as indicações previstas no n. 0 1.
Artigo 7. 0
Doauneataçio pabtidtúia
1 :-- A d�entação que seja transmitida como pro
m�o desunada a técnicos habilitados a prescrever ou
incluir, no mínimo, as
� dispensar medicamentos deve
1�formações previstas no n. 0 1 do artigo anterior e in
�car a data em que foi estabelecida ou revista pela úl
uma vez.

2 - A informação contida na documentação referida
no numero anterior deve ser exacta, actual, verificável
e suficientemente completa para permitir ao destinatá
rio fazer uma ideia correcta do valor terapêutico do
medicamento.
3 - As citações e o material ilustrativo retirados de
�ublicações médicas ou trabalhos científicos que se des
unem a ser usados na documentação prevista no n. 0 1
devem ser correctamente reproduzidos e indicada a res
pectiva fonte.

Artigo 8. 0
Rell)Ouabilldadt peJa lnfonuçio
1 - O titular da autorização de introdução no mer
cado do medicamento deve dispor de toda a informa
ção científica relativa ao medicamento que coloca no
mercado e ainda sobre toda a publicidade realizada pela
sua empresa, em fichas que mencionem os destinatá
rios. modo de difusão e data da primeira difusão.
2 - Os delegados de informação médica devem ser
adequadamente formados pela respectiva empresa e dis
por de conhecim�ntos científicos bastantes para que
possam fornecer informações precisas e tão completas
quanto possível sobre os medicamentos que apresentam.
3 - Os delegados de informação médica devem cm
cada visíta, apresentar ao profissional de saúde visi�do
ou colocar à sua disposição, quanto a cada um dos me
dicamentos que apresentem, o resumo das característi
cas do produto, completado pelas informações sobre
o p�eço e, se for o caso, as condições de compartici
paçao.
4 - Os delegados de informação médica devem co
�unicar ao serviço científico da sua empresa quaisquer
informações relativas à utilização dos medicamentos
que promovem, em especial no que se refere às reac
ções adversas que lhes sejam transmitidas pelos pro
fissionais de saúde visitados.

Artigo 9. 0
Acçõe1 de promoção
Nas acções de promoção de vendas, o acolhimento
deverá ser sempre de nível razoável e ter um carácter
a�essório cm relação ao objectivo principal da reunião,
�ao devendo esta ser alargada a pessoas que não se
Jam profissionais de saúde.
Artigo 10. 0
lacntffot

l :-- É proibido ao responsável pela promoção de
medicamentos dar ou prometer, dirccta ou indirecta
mentc, ofertas, benefícios pecuniários ou em espécie,
com excepção de objectos de valor intrínseco insignifi
cante, e q uc não estejam relacionados com a prática
da medicina ou da actividadc farmacêutica.
2 - É proibido aos técnicos habilitados a prescre
ver e a di�pensar mediC&.1:llcntos pedir ou aceitar qual
quer dos mccnuvos prcVIstos no número anterior.
3 - � �sposto nos números anteriores aplica-se,
sem preJwzo do legalmente estabelecido, quanto às
margens de lucro, preço e descontos.
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Artigo 11. º
Amostra lfWtlútal

1 - As amostras gratuitas destinadas à promoção
dos medicamentos só podem ser cedidas a titulo excep
cional aos técnicos habilitados a prescrever, e nas se
guintes condições:
a) Um número limitado de amostras de cada me
dicamento por ano e por técnico habilitado a
prescrever, a definir na autorização de introdu
ção no mercado do medicamento;
b) Serem objecto de pedido escrito, datado e as
sinado, feito pelo destinatário;
c) Não serem superiores à apresentação mais pe
quena que for comercializada;
d) Conterem a menção «Amostra gratuita» e
«Proibiàa a venda ao público», ou outras se
melhantes;
e) Serem acompanhadas de uma cópia do resumo
das características do medicamento.
2 - As amostras gratuitas dos medicamentos cuja
dispensa depende de receita médica só podem ser cedi
das durante os dois anos seguintes contados da data
da introdução no mercado e nas condições referidas nas
alíneas b), c), d) e e) do número anterior.
3 - Não podem ser cedidas amostras de medicamen
tos contendo estupefacientes ou substâncias psicotró
picas.
4 - As entidades que fornecem as amostras devem
criar um sistema adequado de controlo e de responsa
bilização.
Artigo 12.º
Couelbo Nacioul de Pablicidade de Mecllcaaealos

-

1 - É criado, na dependência do Instituto Nacional
da Farmácia e do Medicamento, o Conselho Nacional
de Publicidade de Medicamentos, adiante designado
abreviadamente por CNPM, órgão consultivo e de es
tudo no domínio da actividade publicitária relativa a
medicamentos para uso humano, e que integra repre
sentantes do Ministério da Saúde, das profissões mé
dicas e farmacêuticas da indústria farmacêutica, das
farmácias e dos consumidores.
2 - A composição, a competência e o funciona
mento do CNPM são definidos por portaria do Minis
tro da Saúde.
3 - Os membros do CNPM são nomeados por des
pacho do Ministro da Saúde.
Artigo 13. º
Filcalização
A fiscalização do disposto no presente diploma com
pete ao Instituto Nacional da Farmáci, e do Medica
mento.
Artigo 14. 0
lnfracções e

Daç6es

1 - Constitui contra-ordenação, punível com coima
de 50 OOOS a 200 OOOS ou até 3 000 OOOS, consoante o
agente seJa pessoa singular ou pessoa colectiva, a vio
lação dos deveres prescritos nos anigos 4. 0, 7. 0 e 8. 0
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l. - l-onst1tu1 contra-ordenação, punível com coima
de 200 OOOS a 500 OOOS ou até 6 000 OOOS, consoante
o agente seja pessoa singular ou pessoa colectiva, a vio
lação dos deveres pescritos nos anigos 3.0 , 5. 0, 10. 0
e 11. 0
3 - A punição, através de coima, dos deveres pres
critos no anigo 10. 0 não prejudica a responsabilidade
disciplinar que ao caso couber.
4 - Nas contra-ordenações previstas nos n.01 1 e 2
a negligência e a tentativa são puníveis.
5 - Para além da sanção a que se refere o n. 0 l,
pode ainda ser aplicável, como sanção acessória, a sus
pensão até dois anos da publicidade do medicamento.
Artigo 15.º
Rnpouabllldade
São também punidos como autores ou co-autores das
contra-ordenações previstas no presente diploma o
anunciante, a agência de publicidade ou qualquer ou
tra entidade que exerça a actividade publicitária, o ti
tular do suporte publicitário ou o respectivo concessio
nário.
Artigo 16. º
Procaao de

CODt�rdenaçio

1 - Às contra-ordenações previstas neste diploma
aplica-se subsidiariamente o disposto no Decreto-Lei
n. 0 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outu
bro, competindo ao Instituto Nacional da Farmácia e
do Medicamento a instrução do processo.
2 - A aplicação das coimas previstas no presente di
ploma compete ao conselho de administração do Ins
tituto Nacional da Farmácia e do Medicamento.
3 - Do produto das coimas aplicadas pelas contra
-ordenações sancionadas neste diploma 40% constituem
receita própria do Instituto Nacional da Farmácia e do
Medicamento, revertendo o restante a favor do Estado.
Artigo 17. 0
Leplaçio 111bsidiária
Em tudo o que não esteja expressamente previsto
neste diploma aplica-se o disposto no Código da Pu
blicidade.
Artigo 18. º
Nonna rn111116rl1
São revogados os anigos 69. 0 a 78. 0 do Decreto-Lei
n. 0 72/91, de 8 de Fevereiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de
Fevereiro de 1994. - Aníbal António Cavaco Silva Adalberto Paulo da Fonseca Mendo - Fernando Ma
nuel Barbosa Faria de Oliveira - Maria Teresa Pinto

Basto Gouveia.

Promulgado em 16 de Março de 1994.
Publique-se.

o

Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 18 de Março de 1994.

O Primeiro-Ministro, Amôal António Cavaco Silva.

''IN MEMORIAM

''

FRANCISCO GONÇALVES FERR�IR�
CARRINGTON DA COSTA
GOUVEIA MONTEIRO

Francisco Gonçalves Ferreira

e

om a morte do Professor
Francisco António Gonçalves
Ferreira, ocorrida no passado
dia 31 de Agosto, desaparece, prestes
a completar 82 anos, a figura cimeira
da Saúde Pública Portuguesa na
segunda metade do século XX.
Foi na área da Nutrição que iniciou
o seu trabalho científico e de investi
gação, na já longínqua data de 1938,
altura em que era assistente da
Faculdade de Medicina de Coimbra.
Tendo começado por desenvolver
estudos bioquímicos sobre as vitami
nas e ácidos aminados, desde cedo
procurou ligar a teoria à prática,
encaminhando os seus trabalhos
para o estudo concreto dos proble
mas alimentares da população portu
guesa e procurando dar orientações e
sugestões concretas para a solução
dos mesmos. Os problemas relacio
nados com a nutrição em Saúde
Pública viriam a assumir um grande
relevo nas suas preocupações e as
dezenas de trabalhos que, ao longo
de mais de quarenla anos, publicou
sobre esta matéria viriam a granjear
lhe, também neste domínio, a
merecida e indiscutível reputação de
primeira autoridade nacional.
No que respeita ao Ensino, Gonçal
ves Ferreira deu igualmente contri
buições numerosas e valiosas ao
País, não apenas como docente e

---

---

Aloísio M. Coelho

mestre de muitas gerações de
médicos sanitaristas, mas também
como promotor de estruturas de
ensino no campo da Saúde. No
âmbito do ensino médico, são notá
veis os exaustivos estudos que publi
cou visando a reforma dos mesmos e,
em termos práticos, é de realçar a
acção fulcral que, como membro da
Comissão Instaladora da U niversi
dade Nova de Lisboa, exerceu na
criação da nova Faculdade de
Ciências Médicas, bem como o papel
determinante que desempenhou na
renovação do ensino da Saúde
Pública, culminado com a criação,
por sua empenhada iniciativa, da
Escola Nacional de Saúde Pública.
Ao longo da sua vida, Gonçalves
Ferreira foi um inovador e um criador
de infraestruturas diversas e no capí
tulo do Ensino, não poderá deixar de
mencionar-se uma das suas obras mais
relevantes: o tratado "Moderna Saúde
Pública", monumento de trabalho e
competência, que foi obra Pioneira e
continua a ser única no País e que,
desde há cerca de vinte anos, tem
contribuído para a fonnação de suces
sivas gerações de profissionais de
saúde p01tugueses.
Não foram menos importantes as
contribuições de Gonçalves Ferreira
no campo da Política de Saúde.
_Desde o início da década de sessenta,

nos habituámos a ler os seus
trabalhos doutrinários sobre política e
administração de saúde, em que,
reflectindo sobre os grandes
problemas da saúde do nosso tempo,
adiantava soluções· concretas para o
nosso próprio País.
Chamado ao governo em 1970,
graças ao prestígio técnico e
científico entretanto alcançado, viria
a publicar legislação que, sete anos
antes da fam osa co nferência de
Alma-Ata, instituía em Portugal os
princípios qu e viriam a ser
unanimemente aprovados por todos
os Países membros da Organização
Mundial de Saúde na dita Con
ferência e que, desde 1978, vêm
sendo largamente pugnados por
aquela Organização em Lodo o
mundo, como base para a prestação
de cuidados de saúde. Referimo-nos
aos Decretos-Lei 413 e 414/71, que
estabeleceram uma inovadora
reforma dos Serviços de Saúde e que
ficaram a constituir um marco
histórico na evolução da Saúde
Pública em Portugal (embora
ulteriormente viessem a ser objecto
de graves alropelos por parte de
governantes menos esclarecidos).
A acção legislativa de Gonçalves
Ferreira foi vasta - mais de cem
diplomas publicados em cerca de
dois anos - e viria a alargar-se por

duas vezes, a Moçambique, onde
desempenho u papel de grande
relevo, tendo mesmo a legislação
que elaborou servido de base a
criação do Serviço Nacional de
Saúde lançado naquele país a seguir
à independência.
Um dos aspectos contemplados na
legislação de 1971 acima referida foi
a criação do Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), um
dos grandes testemunhos materiais
das suas excepcionais capacidades
de concepção e realização, que
resultou de profunda transformação
do velho Instituto Superior de
Higiene, criado no princípio do
século por Ricardo Jorge, como
simples dependência da DirecçãoGeral
de Saúde para a realização de
algumas análises de rotina e de
apoio aos serviços da dita Direcção
Geral.
A total reformulação do Instituto per
mi ti u a Gonçalves Ferreira criar
diversos Centros de Estudo e Investi
gação, alguns dos quais viriam a
alcançar grande prestígio, a nível na
cional e internacional, como é o caso,
entre outros do Centro de Estudos de
Paramiloidose, do Centro de Estudos
de Zoonoses (actualmente designado
Centro de Estudos de Vectores e
Doenças Infecciosas e do Centro de
Estudos de Nutrição), que dirigiu
pessoalmente até à sua aposentação e
ao qual se liga a criação, em que teve
também papel preponderante, do
Conselho Nacional de Alimentação e
utrição.
Sob o ponto de vista humano, Gon
çalves Ferreira era uma personalida
de rara e um espírito superior, cujo
convívio sempre se revelava extre
mamente estimulante e enrique
cedor, pela cultura vastíssima de
que era possuidor. Dotado de uma
memória prodigiosa e de uma inteli
gência fecunda, impressionava pela
clareza e rigor das ideias e pela
originalidade e solidez das concep
ções. Impressionava ainda pelo seu
idealismo, a sua integridade de
carácter e a sua verticalidade e inde
pendência. Para aqueles que tiveram
o privilégio de fruir da sua
convivência, não mais se preencherá
o vazio imenso que deixa a morte
deste cidadão exemplar.

e

Carrington da Costa
Gouveia Machado
Se um brutal acidente aéreo, ocorrido a 26 de Junho
de 1994, retirou, num ápice, a vida ao Professor
Carrington da Costa, a morte súbita parou a vida do
Professor Gouveia Monteiro a 5 de Julho de 1994.
Homens ilustres. Médicos eminentes. lnsignes Mestres.
O seu desaparecimento foi irremediável perda para a
Comunidade, para Coimbra e para a Universidade.
A Cultura ficou mais pobre.
1 Armindo Rebelo

R

UI BRAGA CARRINGTON
DA CO STA, 61 anos de
idade, nasceu a 21 de
Dezembro de 1932 na cidade de
Braga, onde fez o seus estudos
Primários e Liceais. Em 1959
l icencio u-se em Medicina na
Faculdade de Medicina de Coimbra,
obtendo na dissertação de licen
ciatura a classificação de dezoito
valores. E xerceu as funções de
Assistente a partir de 1962 e em
Março de 1974 prestou provas de
Doutoramento, tendo sido aprovado
com Distinção e Louvor.
Foi eleito em 1974 para a Comissão
Paritária de Gestão da Faculdade de
Medicina de que veio a ser vice
Presidente, tendo sido eleito poste
ri01rnente e por diversas vezes para o
Conselho Pedagógico, Científico e
para a Assembleia de Represen
tantes.
Fez provas de Agregação em 1979
tendo sido aprovado por unanimi
dade. Em 1982 obteve, também por
unanimidade, a nomeação definitiva
como Professor Catedrático da
Faculdade de Medicina. Foi Profes
sor da Cadeira de Infecto-Contagio
sas e regia, actualrr.ente, a Medicina
Intensiva, nova disciplina do Curso
de Medicina da Universidade de
Coimbra.
o ano de 1980 foi "foreign

scientist" do Instituto Karolinska de
Estocolmo e Consultor temporário da
O.M.S .. Beneficiou de várias bolsas
de estudo no estrangeiro, nomea
damente em Paris, Estocolmo e
Londres. E ra membro de vinte
Sociedades e Associações Científi
cas. Foi sócio fundador da Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos,
sendo seu Presidente de 1983 a
1986. Igualmente foi sócio fundador
da Sociedade Portuguesa de Doen
ças Infecciosas e seu Presidente em
1985-1987. Integrou a Direcção da
Federação Panamericana e Ibérica
de Medicina Intensiva em 19831987. Foi Secretário Geral Adjunto
da Association International pour la
Recherche en Hygiene Hospitaliere
em 1985-1989. De 1990 a 1992 foi
Coordenador Nacional do "Sanguis"
Project of lhe Comission of the Euro
pean Communities. Em 1993 entrou
por eleição para o Council da
European Society of Intensive Care
Medicine, cargo que actualmente
exercia.
Esteve ligado à organização de
inúmeras Reuniões Científicas Na
cionais e no Estrangeiro e publicou
150 trabalhos dos quais 35 em
Revistas Estrangeiras.
No ano de 1958 participou na
criação do Serviço de Reanimação
dos Hospitais da Universidade de

Co.it nbra, primeiro Serviço de
Cuidados Intensivos Polivalente da
Península Ibérica, tornando-se o
responsável pelo Serviço em 1962 e
Director desde 1974 ate à data do
seu falecimento.
Foi um dos principais pioneiros da
Medicina Intensiva em Portugal
defendendo, há muito, a criação da
Especialidade para esta diferenciada
área das Ciências Médicas.
Foi Director da Clínica de Doenças
Infecciosas de 1977 a 1985.
Após o 25 de Abril de 1974 foi
Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, exercendo o cargo com
notável equilíbrio e rigor, até
princípios de 1977.
Homem afável, de fino humor e em
reflexão permanente Carrington da
Costa esteve ligado, desde os tempos
de estudante, a várias actividades
culturais, tendo-se destacado a sua
participação no TEUC onde inter
pretou um dos mais notáveis
"Diabos" das peças vicentinas.
Convicto dos seus ideais e acérrimo
defensor das liberdades, mui to
contribuiu para a defesa dos direitos
dos médicos. Nas Associações
Representativas da Classe, nomea
damente na Ordem dos Médicos,
atingiu protagonismo de relevo,
empenhando-se com tenacidade,
lucidez e bom senso nas diversas
acções em que activamente parti
cipou.

J

OSÉ GOUVEIA MONTEIRO,
72 anos de idade, nasceu no
Carnmulo a 7 de Junho de 1922.
Em Coimbra fez os seus estudos com
brilhantismo atingindo as mais altas
classificações.
Frequentou o Liceu José Falcão
onde no 6° ano foi galardoado com o
prémio de melhor aluno, instituído
pelo Ministério da Educação e, no
ano seguinte, viria a receber idêntica
distinção artibuída pela Câmara
Municipal de Coimbra.
Ingressou na Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra em
1939 tendo terminado a licenciatura
com 19 valores em 1946. o ano
seguinte é proposto para Assistente
de Propedêutica Médica. Em 1952

prestou provas de Doutoramento,
tendo sido aprovado por unani
midade, com a classificação de 19
valores. Em 1957 fez concurso para
Professor Catedrático de Pneumoti
siologia. Em 1970 passou a ocupar a
Cátedra de Propedêutica Médica da
qual foi nomeado Professor Titular e
Director do respectivo Serviço.
Foi responsável, em 1961, pela
criação do Centro Gastrenterológico
e no fim de 1974 participou numa
comissão de re�struturação dos
Serviços Hospitalares nos H.U.C.
que deu origem, entre outros, ao
Serviço de Gastrenterologia. A
investigação na área gastrentroente
rológica é desenvolvida a partir de
1961 num Centro de Investigação na
Faculdade ele Medicina que passou a
dirigir.
BeneficioLt, logo após o doutoramen
to, de uma bolsa de estudo do Insti
tuto de Alta Cultura, em Londres,
onde frequentou o Hammersmith
Hospital e o Central Middlesex.
Através de Concurso Nacional
promovido pela Faculdade de Ciên
cias Médicas de Lisboa obteve nova
bolsa de estudo frequentando a Jolin
Clinic em Boston e o Serviço do
Professor Henry L. Bockus, em
Filadélfia.
Publicou mais de 300 trabalhos em
Revistas Nacionais e Estrangeiras.
Eleito pela Assembleia Geral ela
Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos, para a Comis
são encarregada do estudo das
Carreiras Médicas, participou acti
vamente na preparação cio respectivo
relatório.
Foi Relator, pela Faculdade de
Medicina de Coimbra cio Parecer
respeitante às Bases do Internato
Médico, bem como do Parecer de
uma proposta de Reforma do Ensino
Médico.
Foi Presidente da Sociedade
Portuguesa de Gastrenterologia,
Sócio Honorário da Sociedade
Portuguesa de Endoscopia Digestiva
e cio Núcleo de Gastrenterologia dos
Hospitais Distritais e Presidente do
Colégio da E specialidade de
Gastrenterologia.
Assumiu, em 1976, por eleição, a
Presidência cio Conselho Directivo
da Faculdade de Medicina, tendo

sido ainda Presidente da Comissão
de Investigação Ci entífica. Foi
Presidente do Grupo Cooperativo
dos Tumores do Aparelho Digestivo,
integrado na Associação Portuguesa
de Investigação
Oncológica
(A.P.1.O.).
G ouveia Monteiro foi Reitor da
Universidade de Coimbra de Feve
reiro de 1970 a Outubro ele 1971,
cargo que ocupou com inquestioná
vel dignidade.
E m 25 ele Abril ele 1994 foi-lhe
atribuída a Medalha ele Ouro da
Cidade de Coimbra e no dia 10 de
Junho do mesmo ano recebeu do
Presidente da República a Conde
coração de Grande Oficial da Ordem
Militar de Cristo.
Em Junho de 1994 a A.P.1.O.
atribuiu a G o uveia Monteiro o
Prémio de Oncologia 93 que fÔi
entregue, a titulo póstumo, no dia 7
de Outubro de 1994 em Sess ão
Solene no Museu Soares dos Reis.
Desde Agosto de 1993 a Junho de
1994 presidiu à Comissão Coorde
nadora de Avaliação da Universida
de de Coimbra, tarefa a que se dedi
cou empenhadamente e condicionou
o adiamento da publicação cio seu
livro "Memórias".
Homem íntegro, de grande carácter e
forte personalidade, G ouveia
Monteiro foi sempre i gual a si
próprio. Sentiu e praticou a liber
dade. Humanista e solidário por
excelência, defendeu com determi
nação a classe estudantil, a classe
médica e os mais carenciados.

Rui Ca1·1·ington da Costa
e José Gouveia Monteil'o
continuarão entre nós.
Recorde1nos a sua obra,
honrando-os.

e

"O Senhor
Comendador"
Cândido Ferreira médico nefrolo
gisla em Leiria publicou a obra "O
Senhor Comendador"; lrata-se de um
romance L estemunhando a expe
riência do autor na fase conturbada
do pós 25 de Abril de 74. De acordo
com as palavras do edilor esla obra
"é provavelmenle o primeiro roman
ce que aborda de forma piloresca e
simullaneamenle profunda, as
Lranformações políticas e sociais
ver ifi cadas duranle eslas duas
décadas" .

" Vida, Vírus e Vícios"
e '� vida por um fio - A anorexia nervosa"
De Isabel cio Carmo, enclocrinologisla
no Hospital de Sanla Mm·ia, foram pu
blicados pela editora Relógio d' A gua
dois livros: "Vicia, Vírus e Vícios" e
''A vicia por um fio - A anorexia
nervosa", esle último em colaboração
com Alberlo Galvão Teles, Daniel
Sampaio, Dinis Reis e Teresa Flores.
Ambas as obras, cleslinadas ao
público em geral, se apresenlam de
fácil leiLura.
Na primeira a aulora fala-nos das

várias "dependências" exislenles na
sociedade ociclenlal (tabaco, alcool e
fármacos) dando várias informações
úleis sobre o tema. São ainda referi
dos outros assunlos como o "slress",
a SI DA, a uli I idade das v árias
formas de desporto, ele.
No segundo livro é abordado o lema da
anorexia nervosa utilizando exlraclos
de casos clínicos, de forma clara em
associação com as possíveis causas
psíquicas e/ou cullw·ais da doença.

MÉDICO PORTUGUÊS PREMIADO

-o

Prém ·o Hebron de Literatura
uranle a real ização do 2 °
Congresso da UMEAL União cios Médicos Escrito
res e Artistas Lusófonos, foi conhe
cido o vencedor do Prémio Hebron
de Literalura, pela primeira vez
alribuido e que se destinava a pre
miar a melhor obra apresenlacla a
concurso na modalidade Conlo.
Foi vencedor o médico porluguês
Luis Lourenço, racliologisla e m
Leiria, com o livro - Janela aberta

sobre a velha aldeia.

Esle prémio é palrocinado por um
laboralório brasileiro e consisle na
edição da obra premiada e na alribui
ção de um diploma e de uma placa.
É gralificanle saber-se que enlre as
várias obras apresentadas a con
curso, por médicos brasileiros e

portugueses, lenha sido um médico
português o vencedor de Lão signi
ficativo prémio.
O livro premiado é a segunda obra
de Luis Lourenço, que se eslreou
com o livro de conlos - Quando o
desper/,ador era o galo, que já vai na
sua 2" edição.

O pró ximo Prémio Hebro n será
alribuiclo ao melhor Romance apre
sentado a concurso em 1995. Todos
os médicos porlugueses poderão
concorrer desde que respeitem as
regras do Concurso que, em Lempo,
aqui se publicarão.

Ana Maria César (Academia Pernambucana de Letras), Luís Lourenço
(premiaclo), Delegado ela Hebron, Coracy Teixeira e Inês Lourenço

