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uando esta Revista chegar às
mãos dos médicos portugueses te rá já passado um ario
sobre a eleição dos actuais
Corpos Dirige ntes da Ordem
dos Médicos.
Coincide a data com o final do ano,
duplo convite para um balanço do qu e
foram os primeiros doze meses de actividade das equipas, que nas três Secções
Regionai s e no Conselho Nacional
Executivo gerem os destinos da Ordem.
Apresentou-se o Bastonário e as listas
vencedoras nas diferentes Secções com
programas que estão a ser desenvolvidos.
Entre as medidas enunciadas nesses programas e cumpridas, qu eria destacar o
empenho na realização de importantes
de bates no nosso Auditório e o esforço
des~nvolvido em todo o território nacional
para aproximar a Ordem dos Médicos dos
Profissionais, notadamente estimulando as
Secções Dis tritai s e criando mais du as
sedes (Santarém e Açores), como pólos de
desenvolvimento dessa filosofia.
Os objec tivos apesar de ambiciosos
pod e m r es umir- se numa c urta fra se :
defender o doente e a qualidade da
medicina portuguesa. Esta políti ca
obriga a uma es trat ég ia ce ntrad a na
valorização do binómio médi co-doente e
consequentemente na definição do Acto
Médico, cujo articulado a curto prazo deve ser publicado no Diário da República,
após amplo debate interpares.
Entendemos que a prescrição é o clímax
do acto médico e tem de continuar a ser da
exclusiva responsabilidade dos clínicos.
Desde os primórdios da nossa acção
qu e de nunciamos a estratégia, com fin s
lu crativos, da Associação Nacional de
Farmácias (ANF) qu e pretende importar e
fabricar medi ca me nt os ditos ge né ri cos
proceder à sua armazenagem e di stribui ção e por fim s ub s tituir o rece itu á rio
médi co pelos seus produtos. Chamámos a
at e nção do s pod e r es públicos e da
população para os ri scos para a saúde dos
pmtugueses que tal política trari a.
Dissemos muito claramente qu e ace itamo s os ge né rico s, de sde que se j a
conh ecida a sua origem e tes tad a a s ua
valia farmacológica.
Apoiamos a indústria nacional que se
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preo c upa com a qualidad e do s se us
produtos, mas estaremos contra tentativas
de práticas que não garantam princípios
farmacológicos de qualidade comprovada
e s itua ções pouco sé ria s como as
propostas pela ANF.
Foi possível ainda e após largos debates, com inte rve nção de médico s e de
farmacêuticos, propor um documento que
sumariza a nossa política actual sobre o
Medicamento. Qu ere mo s e ncurtar para
um núm ero razoável a li sta de Medicamentos de venda livre até porque entendemos, que desde que não seja obrigatória
a prescrição médica, deve o produto ficar
acessível ao público fora das farmácia s
como é prática no Reino Unido e no s
Estados Unidos da América.
Tal decisão permitiria preços mais convenientes e melhoria na acessibilidade do
público na c ompra des ses produtos.
Também a abertura das fa~mác ias hospitala~·es e nos centros de saúde aos utentes do
ambulatório e a duplicação do número de
farmácias abertas ao público, nos aproximai-ia dos níveis da nossa vizinha Espanha.
Estivemos preocupados com medi camentos de origem bovina, tendo desenvolvido uma séri e de acções equilibradas e
em cola boração com a Ordem dos Médicos Veterinários, que levaram a sensibili zação dos Mini s té rios da Saúde e da
Agricultura pa~·a a problemática da BSE.
A qualidade da M edici~a que defend emos passa pelo nosso apoio a todas as
acções tendentes a melhorar a capacidade
téc nic a do recém-licenciado. Mas se a
li ce nciatura é da responsabilidade das
Universidades a profissionalização cabe
às Ordens. Já informámos os Ministérios
da Saúde e da Educação que não abdicaremos nem partilharemos as nossas responsabilidades, na defini ção das Carreiras
Mé di cas e do En s ino Pó s-graduado e
Continuado, com outras Instituições.
Sabemos que o progresso da Medicina
pmtuguesa está ligado à nossa capacidade
de gerar e gerir a comunicação interpares.
Com o intuito de fom entar di sc ussão
temática saudável propusemos o Formulário de Consensos por Patologias, desenrolado a pa~tir do diagnóstico, obtido com a
intervenção dos meios auxiliares julgados
mais adequados. Só então se discutirão para
cada segmento identificado da patologia em
causa a terapêutica mais útil.
O Ministério da Saúd e vai colaborar
nes te proj ec to forn ece ndo a li s ta da s
patologias mais prevalentes nos centros de
saúde e a Ordem dos Médicos através dos
se us Colégios e com a cola boração das
Soc iedad es Científicas e nc ontra rá os
" co nse n s u s " nes t a área, qu e ape na s
obrigam os médi cos a propore m alte rnativas e jamais a aceitarem cegamente as
sugestões encontradas.
A Acta Médica Portuguesa renovada
.no s se us obj ec tivo s, contemplando a
formação e a inform ação médi ca será o
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veículo id eal para os Con se nsus qu e
forem sendo encontrados.
O Estatuto Jurídico do Hospital está
em discussão e a Ordem dos Médicos tem
sobre este tema produzido documentos,
manifestando a sua preocupação particularm e nte se for retirado o primado às
acções dos técnicos d e saúde, de nunciando os perigos da sua subalternização,
actuando na defesa das carreiras médicas
e da dignidade da acção do s médicos
hospitalares, que lembramos passa por
uma remuneração digna e pela melhoria
das condições logísticas de trabalho, áreas
da responsabilidade dos sindicatos. Tal
politfca foi defendida no Mini s tério e
ainda na Asse mbleia da República em
duas intervenções que realizámos que não
se esgotaram na problemática hospitalar,
pois invadiram os Centros de Saúde.
No desenrolam e nto do s Internato s
Médicos foi poss ív el encontrar eco no
Ministério da Saúde para um programa
efectivo de colaboração com os PALOP's,
com benefício s para ambas as partes.
A carreira dos médicos nos Serviços
Prisionais mereceu a nossa preocupação e
a designação de uma Comissão para o seu
estudo.
Qu e re mo s s ublinhar o esforço qu e
estamos fazendo de concertação da acção
do s Colégios, particularme nte nas s uas
intervenções nos respectivos internatos na
d efinição de programas d e formação ,
avaliação da capacidade dos serviço s e
designação dos que possuem idoneidade
formativ a. Foi possível ainda discutir com
as Direcções dos Colégios a problemática
dos tronco s comuns programá ti cos e a
adequação e melhoria da avaliação dos
internos se m pôr em risco a titulação
única. A creditação dos eventos de ensino
pós-graduado e continuado vai ini ciar-se,
a título experimental, brevemente.
O De partamento Int e rnacional foi
reestruturado esboçando-se uma política
unitár-ia para os diferentes centros de decisão em que intervimos na Europa. Chamamo s a atenção para a nova posição do
Conselho Nacional Executivo sobre os
Boards Europeus, que tem sido veiculada
pelos nossos representantes às Reuniões da
UEMS. Aguardamos a evo lu ção do s
acontecimentos, com o sentido da responsabilidade que sobre nós pesa, de defendermos um património de que nos orgulhamos
- o ensino pós-graduado médico português.
São preocupantes as perspectivas dos
jovens especialistas que a curto prazo vão
perder o vínculo à Função Pública. Temos
denunci ado os prejuízos de vária ordem
para o país se tal facto se concretizar. Será
um s ui cídio eco nómi co não a prove ita r
téc ni cos com os quai s Portu gal tanto
gastou e de qu e tanto necessita. O facto
da s Convenções e ntre espec iali s ta s e
Serviço Nacional de Saúde abrangerem a
partir de agora não apenas alguns, mas
todos os especialistas inscritos na Ordem ....
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.... dos Médicos, será uma forma de saída,
precária embora, para al gun s destes
Colegas.
A manutenção por mais um ano das
convenções entre as ARS e os especialistas
com vínculo à Função Pública, anunciada
pelo Ministério, representa um intervalo
ju sto qu e permitirá que as Institui ções
vocacionadas para discussões remunerativas, encontrem soluções que permitam
qu e esses Colegas adquiram co ndi ções
económicas no dese mp e nho da s sua s
fun ções ofi ciais, susceptíveis de levarem à
p e rca d a co mpl emen taridad e que as
convenções permitiam. A possibilidade de
nos consultórios privados se requisitarem
meios auxiliares de diagnósti co a utentes
do Serviço(Nacional de Saúde é uma antiga
proposta da Ordem dos Médi cos, agora
recuperada por um partido político.
Também o Código de Nomenclatura e
Valor Relativo de Actos Médicos em vias
de co n creti zação pela Ord em dos
Médir os, após lon gas sessões de
harm ni zação, será um instrum ento útil
para di scussão final com o Ministério do
quan~r t ativo das convenções.
Tf' e mo s a lgum as interve nções na
defesa da éti ca e da deontologia méd ica
quando chamados pelos Organi smos Oficiais ou solicitados pela comunicação social. O Conselho Nacional das Profissões
Liberais esteve particulmmente activo este
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ano, tendo realizado o II Encontro Naci~nal
das Profissões Liberais, com um programa
notável e elaborado alguns documentos
impmtantes entre os quais um, rebatendo a
proposta de l e i so bre presunção de
rendimento mínimo susceptível de imposto;
ex tremamen te gravosa para os médicos
jovens ou para os reformados.
Foi um trabalh o persistente, difícil,
nem sempre positivo o que durante este
ano mantiv emos com o Mini s té rio da
Saúde. Algumas das nossas teses tiveram
o desej ado eco, mas outras não co nseguiram quebrar alguma insensibilidade
para a obtenção a curto prazo de soluções
que urge implementar.
Sem qu ere r ser exa usti vo deixámos
aqui em síntese o percurso da Ordem dos
Médicos no ano que agora finda.
Foram atingidos só alguns objectivos,
mas vários percursos foram equacionados
e diversas es tratégias montadas, que a
curto prazo dm·ão os seus frutos.
H á muito trabalho a rea li zar na
procura de uma coesão interna e externa
na Ordem dos Médicos qu e projecte a
Medicina portuguesa para o lugar a que
tem direito, para benefício dos doentes e
satisfação dos profissionais.
Estamos convictos que com a ajuda de
todos será possível construir uma Ordem
dos Médicos mais prestigiada e interventiva na sociedade que nos alberga. •
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Presunção de rendimento mínimo
susceptível de imposto
O Conselho Nacional d e Profissões Liberais reUillu no dia 1 9 d e
Novembro na sede da Ordem dos Engenheiros e aprovou um documento
sobre a tributação dos profissionais liberais baseada em presunção
(Proposta de Lei N!! 60NII) que d e cidiu e nviar ao gove rno e aos grupos
parlamentares,dos Partidos cmn assento na Assembleia da República.
E essa exposição que aqui transcrevemos.
Exmo. Senhor Primeiro Ministro

e

Excelência
s Ord e ns e Associaç ões
Públicas as s ociadas no
Cons e lho Na c ional das
Profi ssões Liberai s , que
representam mais de 100 000 associados, ao tomarem conhecimento do
conteúdo da Proposta d e Le i N"
60/VII e designadamente dos preceitos contidos no Art" 32 n" l alínea c)
e n" 6, não podem deixar de considerar tal Proposta de Lei, na forma e
nos meios como se pretende levá-la à
prática , profundamente inju s ta ,
censurável e repleta de hipocrisia.
A pretexto de estabelecer medidas
de combate à fraude fi scal , objectivo
com o qual o Conselho não pode deixar
de ser solidário, a fixação de uma pres unção de rendim ento mínimo sus ceptível de imposto, mais não é do que
uma medida fiscal de carácter primitivo, tendente a consentir à Administração Pública uma ampliação de colecta
à custa de profissionais, que em grande medida, não obtêm os rendimentos
para cuja presunção se estabelece.
É profundamente injusto tributar
jovens profissionais, qu e e s tão a
e ntrar nas respec tivas profi ssões e
que estão a investir no seu estabelec imento. Esta medida de políti ca é
especialmente perversa , porquanto
des incentiva o l egítimo dire ito ao
estabelec imento, empurrando jovens
profis s ionai s pa ra me rcado s clan destinos de prestação de serviços.
É profundame nte inju s to qu e se
tributem idosos, reformados em fim de
carre ira, por re ndim e nto s qu e não
auferem estimulando igualmente o seu
apagamento da vida civil activa, de sencorajando os valores que o trabalho

A

representa para a identidade individual
de que corre os últimos passos da vida.
É profundame nte inju sto qu e s e
difi c ulte a an gariaç ão de tra balho
eventual, como complemento de rendim e nto s d e outra n a turez a , d e
qu e m, porve ntura, já a ufere re ndime ntos prove nientes da prestação de
trabalho subordinado a outras e ntidades, estimulando que tal prestação
d e ser viç os pa sse a ser efec tuada
cland es tiname nte, à revelia de controlos deontológicos das Associações
Públicas que tutelam a prestação de
servi ços das profissões, cuj a ac tividade é condicionada e de relevante
interesse públi co.
É profundam e nte hipócrita claus ular no texto da Lei que aos atingido s por tão inju s tas me didas se
diga que lhes é facultada a possibilidade de fazer prova de fa cto negativo, nos respectivos processos fi scais.
O Estado bem sabe, que tal prova
quando precedida da menção de que
deve ser inequívoca, concede aos func ionários de fin a nças descri cionariedade absoluta, na apreciação do que
sejam considerados factos inequívocos.
Por todas estas razões, o Conselho

não pode deixar de alertar a opinião
pública, para os nefastos efeitos que
tai s me didas vão s eguram e nte dar
lugar, acentuando a injustiça fiscal, a
arbitrariedad e ad mi ni s trati v a , a
conflitualidade social e a perda de
confiança na acção do Estado.
Para melhor elucidação de Vossa
Excelência, permitimo-nos juntar em
ane xo, indicadores num éri cos das
classes etárias entradas nas respectivas profissões e que são particularmente atingidas pelas medidas perspectivadas.
Mais tomamos a liberdade de &alicitar a Vossa Excelência uma audiênc ia urge nte, por forma a pode rmos
e xpôr detalhadam e nt e a s no ss a s
razões de desacordo quanto às medidas pre vi s tas e a forma d e a s
solu c ionar, es tando c onvictos qu e
vossa Excelência nada terá a opôr que
possamos transmitir aos Presidentes
do s Grupo s Parlam e ntares re pre sentados na Assembleia de República,
o conteúdo desta exposição.
Aprov e ito a oportunidad e para
aprese ntar a Voss a E xcel ê nc ia os
nossos melhores cumprimentos.
Lisboa, 20 de Novembro de 1996

ANEXO À EXPOSIÇÃO ENVIADA A SUA EX" O PRIMEIRO MINISTRO (20 de Novembro de 19961
-

Ordens/Associações

Ordem dos Advogados
Ordem dos Engenheiros
Ordem dos Farmacêuticos
Ordem dos Médicos
Ordem dos Méd. Veterinários
Assoe. dos Arq . Portugueses
Assoe. Port. de Economistas
Assoe. Port. de Biólogos
Camara dos Solicitadores
(licenciados e Outros)
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-

Licenciados
inscritos nos
últimos 5 anos

Na reforma
Total
exercendo actividade
de
Inscritos
individual

6 851
10 911
2 128
4 025
386
1 743
1 331
654

424
3 250 (+65 anos)
1 019 (+65 anos)
3 058(+65 anos)
144 (+65 anos)
973 (+65 anos)
13

14 826
30102
6 776
29 353
1 813
6600
4 797
1 617

843

133

1 700

-
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Benefícios Fiscais
IRS de 1996
Informamos todos os interessados que pretendam, para
efeitos do IRS de 1996, beneftciar dos ipcentivos fiscais a
seguir mencionados, que ~eyem efectuar as respectivas
entregas até ao dia 31 de Dezembro de 1996:

1- Planos Poupança R eforma
(PPR' s), co m o limite d e 400
con to s por suj eito passivo não
casado ou por cada um do s
cônjuges;
2- Depósitos Poupança-Habitação
(PH) , até ao montante de 400
con to s, qu e r casado s ou não
casados.
A mobilização dos sa ldo s é
também permitida para efeitos de
a mor tiza ções d ev idas p ela
aq ui sição de habitação própria
permanente;
3- Planos de Poupança Acções
(PPA's), com deduções de 30%
do montante da s e ntregas
efect u ada s e m 1996, co m os
limites de 150 contos (não casados) ou de 300 contos (casados).
Estes valores são mencionado!l no
Anexo H a entregar conjuntamente
com o modelo 1 ou 2.
Aprove itamos a oportunidade para
tamb ém referir outros be nefício s
fiscais, tais como:
a) Ao rendimento e nglob a do é
dedutível 20% do valor aplicado
em 1996, na aquisição de acções
em ofertas públicas realizadas

pelo Estado, com o limite de 130
contos (não casados) e de 261
(casados). E s t ~s limit es são
a um e ntado s par a 196 e 391
contos, respectivamente, quando
a aquisição for feita por trabalhadores da e mpr esa obj ec to d a
privatização;
b) As re mun eraçõ es de trabalho
dependente e ind epe nd e nt e
auferidas por defi cientes, estão
isentas de IRS em 50% do seu
va lor , co m o limit e de 24 12
conto s e as pen sões e m 30%,
com os limites de 1361 contos
(deficientes em geral) ou 1811
con tos (d efici e ntes da s Forças
Armadas);

dos no Anexo H a entregar conjuntamente com o modelo 2.
e) Ao rendimento englobado é
abatido l"o% do montante aplicado no ano de 1996, na aquisição
ou construção de imóv eis para
habit ação, se m recurso ao
cré dito , até ao limite d e 297
contos. Não é exigível que seja
para hab itação própria perman e nt e mas ~ ão-s om e nt e para
habit ação, arrendada ou não
arrendada.
f)

Os deficientes podem abater a
totalidade das despesas efectuadas com 1:\ educação e reabilitação, bem como a totalidade dos
prémios d e seg uro s e m qu e
fi gurem como primeiros beneficiários.

c) Os depósitos em contas poupança-condomínio feitas em 1996,
são dedutíveis, até 1% do se u
valor matricial, com o limite de
26 contos;

Estes valores são mencionados no
verso da declaração modelo 1 ou 2.

d) Os rendimentos de propri edade
intelectual auferidos por escritores qu e sej a m os titulares
originários, não são tributados em
IRS em 50% do seu valor, até ao
limite de 6000 contos.

Serão prestados todos os e~clarec i
me ntos na Co ns ultaria Fiscal, na
Aven id a Gago Co utinh o, 15 1, em
Lisboa, às 3"s feiras, das 10 às 1;3
horas e às 5"s feirf!s) das 18.30 às
20.30 horas

Estes valores também são menciona-
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Ingresso no Internato
Complementar:
Como Optar?
Por iniciativa do Conselho Nacional do Médico Interno e da Secção
Region~l do Sul da Ordem dos Médicos realizou-se em 19 e 20 de
Novembro, em Lisboa, uma jornada de reflexão e debate sobre o
tema "Ingresso no Internato ·c omplementar. Como optar?
O objectivo deste Seminário foi contribuir para uma escolha mais
esclarecida das especialidades existentes.
Foi convidado um prelector pot; espeçialidade, que
apresentou o programa de formação, o trabalho diário e
as perspectivas de saídas profissionais.

NEFROLOGIA
I Sequeira Andrade

Foi lima remiião muito praticipada com cerca de duas
centenas de candidatos aos internatos complementares
do Norte, Centro e Sril.
Inserida nesta iniciativa, realizou-se uma mesa de
reflexão sobre esta problemática, tendo o Presidente da
Ordem dos Médicos. Professor Doutor Carlos Ribeiro,
salientando o significado e importância do ~vento.

o

Seminário foi encerrado pelo Presidente da Secção
Regional do Sul, Dr. Rui Bento, que considerou serem
estas jornadas parte de uma estratégia de abertura.
participação e intervenção activa da Ordem dos Médicos
para a melhoria da formação médica pós-graduada.
Aos participantes foi pedido uma opinião. crítica sobre
este Seminário, tendo sido salientada a sua importância e
sugerido a sua realização anual e nas diversas Secções
Regionais da Ordem dos Médicos. Também foi sugerida a
presença de elementos do Ministério da Saúde, assim
como elementos da Ordem dos Médicos, Sindicatos

e

Associações Médicas numa mesa-debate sobre saídas
profissionais.
Iniciamos nesta revista a publicação das comunicações
dos prelectores, que serviram de base para a discussão
do Seminário.
9

Neirologia é uma esperelativamente
JOv em no panorama
médico português. O
primeiro internato para
os hospitais públicos teve início há
cerca de 16 anos. A Ordem atribui os
primeiros títulos de especiali sta a
médi cos qu e tinham experiênc ia
profissional em Serviços que tratavam
doentes com várias situações relacionadàs com a falência renal. Muitos
destes médicos, oriundos da Medicina
Interna, eram altamente considerados
inter pares. Assim a especialidade
começou a individualizar-se como
uma área da medicina centralizada no
rim mas em que se verifica uma enorme implicação de outros orgãos e
sistemas e que era protagonizada por
internistas respeitados e sabedores.
Na verdade, face às múltiplas con~e
quências sobre outros orgãos que a
insuficiência renal ocasiona, esta era
considerada a especialid ade mais
próxima da Medicina Interna em
termos da abrangência das matérias
médicas que os nefrologistas tinham
de conhecer. E a especialidad e
abo rdava , ainda, aspectos quase
específicos como as alterações do
metabolismo ác id o-base e hidro- ...

A

~ialidade

~ electrolítico ou as terapêuticas subs-

ti tu ti vas da fun çã o re nal como a
diáli se peritoneal, ini cialmente, e,
depois, a hemodiáli se, a transplantação renal e a DPCA.
Era este o enquadramento em que
a especialidade se encontrava à 16
ano s atrás e que co ndi c ionava os
juízos que l eva vam à esc olha por
esta via profissional.
Até à 2" metade dos anos 70 ainda
se vêem morrer doentes em urémia
nos nossos hosp ita is poi s os pos tos
de diálise existentes em hospitai s do
E s tado era m in s ufici e nt es . O
desenvolvimento e di s ponibilização
da hemodiáli se avança mais rapidamente em ou tros países qu e em
Portugal. I s to leva a qu e muito s
doentes sejam diali sados em Espanha, nomeadamente em Barcelona ou
e m Badajoz. Facilmente o governo
português de então compreendeu que
deveria criar condições para que a
h e modi á li s e se d ese n vo lv esse no
· nosso país. Assis te-se então à proliferação do s ce ntro s pri vado s qu e
visam dar respos ta às necessidades
dos doentes insuficientes renais cróni cos qu e, in cess ant e men te, vão
sendo detectados no nosso país.
Com o desenvolvimento da tecnologia e dos conhecimentos relacionados com a diáli se, e com outras técni cas d e s ub s titui ção da função
renal, melhora a sobrevivência dos
ins ufi cientes renai s cróni cos terminais e, por outro lado, alargam-se os
c ritério s de ac e itação d e do e ntes
para terapê utica s ubs tituti va. També m o aumento da ex pec tativa de
vida a par do crescendo de incidência de doenças como a diabetes ou a
hipertensão fazem com que o número
de pessoas elegíveis para terapê utica
substituti va da função renal cresçam
em número muito superior às expecta ti vas qu e foram anunciadas no s
últimos anos.
Nes te co ntex to os nefrologis tas
vêem-se obrigados a concentrar, cada
vez ma is, a s ua actividade di ári a,
hos pitalar ou privada, nas técni cas e
comp li cações relacionadas co m a
diálise, incidindo sobre uma maioria
de doentes em tratamento dialítico.
Vejamos como tem evoluído o número de IRCT - in cid ê ncia e prevalência - no nosso País e em outros:

NOVOS DOENTES EM TSFR (por milhão de habitantes)
PAÍSES

1981

1991

VARIAÇÃO 1%1

39
50
45
90
6
14
29
65

60
98
74,2
181
26
85,4
65
144

54
96

Austrália
Canadá
França
Japão
Polónia
Portugal
Reino Unido
EUA

Número de
Nefrologistas
versus
necessidades do
País

69
101

Exis tem actual mente inscritos na Sociedade Portuguesa de
536
Nefrologia 215 nefro124
logistas. Não creio que
122
ex is ta no no ss o país
qualquer estimativa de
DOENTES EM TSFR (por milhão de habitantes)
necessidades de médicos ela especial idad e
PAÍSES
1980
1992
VARIAÇÃO 1%1
mas, nos EUA, é aponAustrália
117
192
64
tado o número de 1
Canadá
193
275
42
nefrologis ta para cada
mTA (Países)
118
273
131
cerca de 40 a 50 doenEspanha
114
569
399
tes IRCT. Se estes nú169
França
188
505
meros fo ssem aplica218
Itália
158
503
dos à realidade actual
Japão
297
251
996
do nosso país, o númePortugal
2567
15
400
ro adequado de espeAlemanha
161
356
121
cialista
s rondaria os
Reino Unido
111
388
250
150 . Mas a nossa realiEUA
277
490
77
dade é sui generis ...
A mant er- se o paPara reforçar a afirmação anteriornorama actual da especialidade nem
mente apresentada sobre o peso da
na próxima década haverá carência
he modiáli se no trabalho di á rio dos
d e n e frologi s ta s e m Portugal. ..
nefrolo gis tas vejamos o qu adro da
Mesmo que, no ano de 2004, existam
di stribuição das principais técnicas
(conforme prev is to) cerca de 9000
te r a p ê uti c a s d e s ub s titui ção ela
doentes em TSFR, as necessidades,
fun ção renal.
de acordo co m aqueles número s,
seriam cerca de 180
MODALIDADES DE TSFR
nefrologistas.
%PORTUGAL 1994

%EUA 1990
Hemodiálise
Transplantação

Diálíse Peritoneal
Desconhecido

333

60
25
10
5

72,7
26,5

0,8

E , te nd o e m conta a e volução
rece nte, quai s são as prev isões de
novos doe ntes e doen tes em TSFR
para os próximos anos?
Novos Doentes IRCT
Previsão

-

{por milhão Hab.)

o contexto acima referido verifica-se que o elia-a-dia do nefrolugista
se tem alterado profundamente nos
últimos anos. Enquanto que nos anos

Portugal

Doentes IRCT em Tratamento
Previsão
(por milhão Hab.)

- USA
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1980

1992
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acessos vasculares (Angioplastia,
Trombólise)
Ecografias
Renogramas

4. Anatomia Patológica
5. Investigação clínica ou
laboratorial
Perspectivas

70 e primeira metade dos 80 prevaleciam os aspectos relacionados com
a abordagem se miológi ca e com a
terapêutica médica dos desequilíbrios ocasionados pelas situações de
falência renal, sendo as técnicas de
diálise, na generalidade consideradas armas de último recurso, hoje as
condições de funcionamento a que se
chegou ocasionaram uma alteração
profunda desta perspectiva, ocupando agora as técnicas relacionadas
com a diálise o papel primordial na
abordagem do doente renal.
Apesar de considerar que a menor
preponderância dos aspectos convencionais da semiologia e da terapêutica médica dos doentes renai s que
se de se nvolveu no âmbito da
nefrologia seja lamentáv el , outros
aspectos tiveram um grande incremento e que são extremamente positivos. Destes salienta-se a independência que os nefrologi stas desenvolveram relativam ente: realização de
técnicas que há alguns anos atrás
eram da exclu siva comp e tê nc ia e
responsabilidade dos cirurgiões ou
dos radiologi stas. Refiro-me à colocação de cateteres, à desobstru ção
de acessos vasculares ou à sua realização de ecografias . Este aspecto
trouxe uma maior dinâmica ao trabalho diário dos nefrologi stas.

1. Clínica de internamento
(Enfermaria, Cuidados Intensivos,
Urgência) e 'de ambulatório
(Consulta Externa);

2. Técnicas de substituição
da função renal e outras
Hemodiálise
Diálise Peritoneal (Convencional,
DPCA, DPI, DPCC, ...)
Hemofiltração
Plasmaferese
Transplantação

3. Técnicas:
Biópsia (Renal, Óssea,
Transplante, Prostática)
Colocação de cateteres centrais
Nefrostomia percutânea
Correcção de problemas com os

São as seguintes as áreas que os
nefrolo gistas desenvolvem no momento presente:

ll

Do ponto de vista individual pode
antever-se que a nefrologia possa vir
a revelar-se uma escolha acertada e
aliciante do ponto de vista profissional, com múltiplas áreas que cada
um pod e dese nvolve r duma forma
mais dedicada. Ressaltando evidentemente que a hemodiálise é, e será
com certeza nos próximos anos, a
técnica mais prevalente e que assumirá completa preponderância na
actividade diária dos nefrologistas.
Esta preponderância da hemodiálise assumirá ainda uma maior relevância no trabalho extra-hospitalar
dos nefrologistas.
Do ponto de vista global e organizativo, no que respeita à es tratégia
de saúde no campo da nefrologia, os
países mais desenvolvidos começam
a estudar formas de abordagem do
problema da insuficiência renal que
passam por considerar o nefrologista
como o médico de família do insuficiente re nal e pelo pagam e nto d e
serviços por capitação. Aguardamos
o desenvolvimento das políticas de
saúde neste campo também no nosso
país.

op

ntão

.

A jjVerdade''
sobre os medicamentos
Ainda sobre este assunto tratado na revista de Outubro, transcrevemos
mna carta de um colega dirigida ao Colégio de Clínica Geral
Emanuel J. G. Ascenção Esteves

e nho à prese nça d e
V.Exas., na qualidade
de Médico da Carreira
de Clínica Geral, com o
objectivo de partilhar
sérias preocupações e indignação pela
"movimentação" que se está a registar
por parte das farmácias, que inclui a
distribuição de panfle to s dito s
informativos, além de outros processos,
aparentemente bem intencionados.
Junto em anexo um conjunto desses panfletos, que passo a comentar:
l - Logo no 3° parágrafo se atribui,
veladamente, responsabilidades ao
Médico quanto à escolha intencional
de medicamentos mais caros do que
outros similares, numa generalização
indigna e mal intencionada, capaz de,
além de outras coisas, denegrir a imagem e o prestígio do Médico;
2 - É atribuída ao Médico, no 5°
parágrafo, a responsabilidade de informar os Utentes sobre os preços dos
medicamentos, novamente tentando
culpabilizar os Médicos e colocá-los
em posição, no mínimo, questionável
perante os Utentes . Ora, não são os
Médicos que autorizam a comercialização ou os preços dos Medicamentos,
ou que os vendem. Essa informação
deverá ser tomada em consideração
pelos Médicos aquando da escolha
terapêutica, juntamente com todos os
outros factores determinan tes dessa
escolha, mas é ao comerciante (leia-se
farmacêutico) que co mp e te essa
informação, de forma clame visível;
3 - Surge a seguir uma frase, em
destaque, que coloca os farmacêuticos
como grandes defensores dos interesses dos Utentes, desejando que só
se venda m os medi came ntos ma is
baratos, o que obviamente carece de
comprovação;
4- Explica-se o aumento de 15 o/o
dos custos com medicamentos pela
má escolh a dos Médicos, não se

V

tomando e m c on s id era ção outros
factores, como por exemplo o surgimento de novos princípios activos
(lançados a preços qu e não são os
Médicos a a utorizar ou a propor),
novas armas terapêuticas, como se as
farmácias não desejassem vendê-los;
5 - Novamente se desclassifica a
acção do Médico ao afirmar-se que a
sua escolha terapêutica não garante
a melhoria da qualidade;
6 - Apela-se ao marketing como
agente eficaz contra as escolhas livres,
conscientes e técnico-cientificamente
fundamentada~, como se não houvesse
marketing para os farmac êuticos e
farmácias e para outros ramos de actividades públicas ou privadas, ou até .
domésticas. Serão os Médicos assim
tão "apátridas " ou agnósticos? Consentirão os Médicos ser considerados
como tal? Aceitaremos continuar a ser
olhados como contrabandistas?
7 - Depois afirma-se que isso apenas atinge uma minoria de Médicos:
então como é qu e uma minoria faz
subir custos em 15 %? Nós Médicos,
temos sido alvo de tremendos ataques
de pessoas, instituições, políticos e até
Ministros, que ao longo dos anos só
conseguiram causar dificuldades aos
Utentes e aos próprios Médicos, em
vez de soluções. Destruir a relação de
confiança entre o Utente e o seu Médico (e é isto que estes pa1úletos objectivam, talvez mascarando outras intenções) é destruir um elevado e nobre
valor humano que acarretará consequências seguramente mai s graves
para os Ute ntes qu e o panfl e to
"pretende" defender;
8 - Citam-se Cruzeiros, automóveis, electrodomésticos, numa acusação aberta e descarada, sem vergonha
e sem dignidade, lançando o espectro
dos "vendilhões " e traficantes . De
uma vez por todas há que lidar com
estas situações: ou se provam e condenam sem arrepios, ou não se provam e
então faça-se responder quem acusa
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ignobilmente (provavelmente querendo refetir-se a si próprios ... ). Estarão
os farmacêuticos e outros profissionais
públicos ou privados, isentos de tais
acções? Que dizer de todas as frequentes "promoções", prémios de produção, campanhas de vendas, etc ... ?
9 - Sugere-se o exemplo do formulário hospitalar. Tudo bem. Vamos a um formulário para os Centros
de Saúde, sério, actualizável, cientificamente fundamentado! Mas vamos
com coragem até ao fim e então dotemos os Centros de Saúde de farmácias, tal como os Hospitais, e então
vamos ver se os farmacêuti cos continuam a defender essa ideia.
lO- Apela-se ao uso da designação internacional do princípio activo,
mas garantindo ao farma cêuti co o
dire ito da escolha d a marca,
PORQU~?
.
ll - No último parágrafo no vamente se generaliza, depois de se ter
dito que era só uma minoria. A demagogia c ria de s tas coisas .. . e a
incoerência, a hipocrisia, também!
Estão aqui em jogo muitos valores, recheados de importância para
nós, Médi cos, para os Utentes que
servimo s e para os Cidadão s e m
geral, através da sua comparticipação nas despesas da Saúde.
Quanto está a custar esta campanha? Quanto vai ela custar ainda,
pelas suas consequências e impacto
na relação Utente/Médico?
Sei que a Ordem dos Médicos está
preocupada com a racionalização do
medicamento. Es tamos todos ! Por
isso cometo a falta de modéstia de
s ugerir qu e o debate prossiga, se
chame as coisas pelos seus nomes e
que haja alguém (leia-se Ordem dos
Médicos) que eficazmente defenda a
imagem e o prestígio do Médico, sustentando os valores que a nossa profissão abraça e defende.
Com votos de todo o sucesso e os
meus melhores cumprimentos.

acttLal
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Actualização de lndices
Ajudas de Custo
e Subsídios de Viagem
Por se entender com interesse geral para os médicos
funcionários públicos e agentes do Estado, sugere-se a publicação
. da Port.ª 101-A/96, de 4 de Abril, que contém as actualizações
de índices, ajudas de custo e subsídios de viagem.

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças
Portaria n.0 10 1-A/ 96 de 4 de Ab ril

O prese nte diplom a pro ce d e à
revisão anual das remunerações dos
funcionários e agentes da administração central, local e regional, actualizando os índices 100 e as escalas
~a l a ri a i s e m vi gor, b e m co mo as
tabelas de ajudas de custo, subsídios
de refeição e de viagem e marcha e
çomparticipações da ADSE; impõe,
finalm e nt e, a ac tu ali zaçã o d as
pensões de aposentação, sobrevivência e outras a cargo da Caixa Geral
de Aposentações.
Como actualmente vem acontecendo, é a percentagem de actualização
confe rida ao índice 100 da tabela
salarial corres pond e nte ao regim e
ge ral de carreiras que irá balizar o
f!Umento salru·ial a conceder a toda a
função pública, e constituir o limiar
jnferior para a revisão das restantes
pecunjárias .
Em consonância com o Programa
de Governo, entende-se, pois, importante contribuir para a di gnifi cação
dos trabalhadores da fun ção pública,
levando-os a adoptar a titudes mai s
res pon sabili zantes e con s trutiva s
face ao desenvolvimento da política

de rendimentos desejável, procurando, sem esquecer os aumentos reais
de salários, levar em conta os acréscimos da produtividade global e sectorial da economia e cri ando simultaneamente novos espaços de diálogo,
de con certação e de participação.
Espaços estes que se inserem numa
ópti ca mai s global de crescimento,
alargando es te conceito a domínios
como a formação profi ss ional, a
protecção soc ial, a hi giene, saúd e,
seguran ça e ju s ti ça no trabalho a
ges tão do te mpo d e trabalho e a
política fiscal.
E, por conseguinte, no quadro do
vasto acordo assinado entre o Governo
e todas a s organiza çõ es sindi c ai s
representativas dos trabalhadores da
adrrunistração pública central, local e
regional, englobando compromissos de
médio e longo prazo relativos a todos
os campos acima enunciados, que se
procedeu à revisão anual das remune ra ções numa per ce ntage m d e
4,25%, com arredondamento para a
ce ntena de escudos imedi atamente
super\or.
Assinala-se que, antes de proce14

der a esta actualização, se integrou
no valor do índice 100 em vigor para
as carreiras do regime geral o adicional de 2%, criado pelo Decreto-Lei
n. 0 61192, de 10 de Abril, só então
actualizando o montante resultante
em 4,25%, fixando-se, assim, o novo
índice 100 para 1996 em 52 252$
mensrus.
De igual modo são actualizadas as
pensões a cargo da Caixa Geral de
Aposentações em 4,25%, excepto as
pensões de aposentação, reforma e
invalid ez de menor montante (até
27600$), que são aumentadas numa
percentagem superior (5,1 %), igualando-se a pensão mínima à do regime
geral da segurança social (29 000$).
Tal como no s ano s ant eriore s ,
mantém-se o princípio decorrente de
as pensões actualizadas em conformidade com a presente portaria não
poderem ultrapassar as que seriam
devidas se calculadas com base nas
correspond entes re mun erações do
pessoal do acti vo, líquidas do desconto de quotas para a Caixa Geral
de Aposentações.
Por outro lado, e tendo presente a

pre ocupação com as pen sões mai s
degradadas, ou seja, as qu e foram
calc ulada s com ba se na s re mun erações em vigor até 30 de Setembro
d e 1989, foi decidido e mpree nd e r
um es forço adiciona l, pelo qu e se
deliberou a sua majoração em 1,5%.
Foi igualmente actualizado o
subsíJio de refeição numa percentagem a que corresponde um aume nto
de 5,8%, fixando-o no montante de
550$ .
Quanto à compartic ip ação da
ADSE, bem como relativamente às tabelas de ajudas de custo em território
nacional e ou no estrangeiro, decidiu-se proceder à sua revisão em percentagem idêntica à dos vencimentos, ou
seja, em 4,25 %.
A ac tualiza çã o d e tod as es ta s
componentes pecuniárias é re portada
a 1 de Janeiro de 1996.
Foi decidido, finalm e nte, qu e da
ac tualização deliberada não pod e ria
em caso algum decorrer um salá ri o
inferior ao salário mínimo nac ional.
os termos da lei, as matéri as do
prese nte diploma foram obj ec to de
a preciação e di sc ussão no âmbito do
processo conducente ao acordo salari al para 1996 e compromi ssos de
médio e longo prazo na Admini stração Pública assumidos pelo Gove rn o
e pelas organizações sindica is.
Assim, ao abrigo do artigo 25. 0 do
Decreto-Lei n. 0 110-A/81 , de 14 ele
Maio, e dos n.os 3 e 4 do artigo 4 .0 e
do n.0 6 do artigo 45. 0 do Decreto-Lei
n.0 353-A/89, de 16 de Outubro:
Manda o Governo, pelo Mini s tro
das Finanças e pelo Mini stro Adjunto, o seguinte :
1. 0 O índi ce 100 da escala salari al ela s carreiras de re gime ge ra l e
de regime es pec ial é act uali zado em
4,25% após integração do montante
corres pond ente ao adi c ion al el e 2%
criado pelo artigo 5. 0 elo Decre to-Le i
n. 0 6 1/92 , d e 15 el e Abril, se nd o
fixado em 52252$.
2. 0 Os índi ces 100 da s esca las
sala ri a is dos ca rgos dirige ntes e dos
corpos espec ia is são actual izados e m
4,25%.
3 ." São ainda ac tu a li za da s no s
termos pre vistos no n ° 2. 0 :
a) As remune rações base elo pessoa l
ab ra ngid o pelo prese nte di pio ma
qu e não coinc ida m com qualqu er

índi ce das escalas sala ri a is;
b) As remunerações base dos titulares
el e cargos e qui pa rados a fun ções
dirigentes, mas que não detenham o
efecti vo exercício das competências
de chefia , bem como as do pessoal
diri ge nte constan te do anexo II ao
Decreto-Lei n.0 406/82, de 27 de
Setembro, que não esteja integrado
no novo s is te ma re tributi vo ela
função pública .
4. 0 As gratificac,ões previstas nas
alíneas b) e c) do n. 0 1 do artigo 6. 0
do Decreto-Lei n. 0 110-A/81, ele 14
de Maio, são actu ali zadas e m 4,25%.
5. 0 O adi c ional à re mun e ra ção
cri ado pelo artigo 5.0 elo Decreto-Lei
n. 0 61192, de 15 de Abril , continua a
ser abonado aos fun cioná ri os e agentes dos corpos especiais, nas mesmas
condições em que ac tu a lmente o vê m
percebendo.
6. 0 Sempre que da actualização do
índic e 100 "ela s tab e l as sa lariai s
decorra um salário inferior ao salário
mínimo nacional, será este o valor que
o trabalhador te rá dire ito a a ufe rir,
sem prejuízo do disposto nos n.os 8 e
9 do arti go 2 1. 0 do Dec re to-Le i n. 0
353-A/89, de 16 de Outubro, c ujos
índic es se rão refe re nc iados a es te
montante.
7. 0 O montante do s ub s ídio d e
r e fe i ção fi xa do n a Portaria n. 0
1093 -A/94 , d e 7 el e Deze mbro , é
actualizado para 550$.
8. o As aj ud as de c usto prev istas
no Decreto-Lei n.0 519-M/79, de 28
el e D eze mbro , p assa m a te r os
seguintes valo res :
Membros do Gove rn o- 10 122$;
Func ionários, age ntes do Estado e
entidades a eles equ ipa radas:
Com ve nc im e nto s s upe riores ao
valor do índ ice 405- 9 180$;
Com venc im e ntos qu e se s itu e m
e ntre os valores dos índi ces 4 05 e
260- 7466$;
Outros- 6857$.
9. 0 Os índ ices referidos no número precedente são os da escala salari al de regi me geral.
10. 0 1o caso de deslocações e m
qu e um fun c ionário ou age nte acompanh e outro qu e a ufira ajuda d e
custo supe ri or, aqu ele te rcí direito ao
paga me nto pelo esca lão de a judas de
cus to imedi a ta mente supe ri or.
11. 0 Os quantita ti vos d os s ubs í-
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dios de viage m e de marcha fi xados
pela Portaria n. 0 1093-A/94, de 7 de
Dezembro, passam a ser os seguintes:
a) Transporte em automó vel próprio
- 53$ 50 por quilóme tro;
b) Transporte em\veíc ulos adstritos a
carreiras de se1t iço público
- 19$50 por quriómctro;
c) Tran s port e e m automóv e l d e
alugu er:
Um fun cionário
- 50$ 50 por quilóm etro;
Fun c ioná ri os tran s portados e m
comum:
Doi s fun cionários
- 26$ cada um por quilómetro;
Três ou mai s fun cion á rios
- 19$50 cada um por quilómetro;
d) Percurso a pé
- 25$ por quilóme tro.
12. 0 Se m prejuízo das s ituações
excepciona is devidamente documentadas, as ajudas de c us to diária s a
abonar ao pessoal e m mi ssão oficial
ao estra nge iro e no es trangeiro têm
os seguintes valores a partir de 1 ele
Janeiro de 1996:
Membros do Gove rn o - 24 441$;
Funcionários, agen tes do Estado e
entidades a eles equiparadas:
Com ve nc im e ntos s up eriores ao
valor do índ ice 405- 21 787$;
Com vencime ntos que se situam
entre os valores dos índi ces 405 e
260 - 19 243$;
Outros - 16 368$.
13.0 As ajudas de custo rela ti vas a
deslocações em mi ssão oficial ao e no
es tran ge iro obe d ece m a ind a ao
seguinte:
a) Se mpre qu e uma mi ssão integre
fun cion{u·ios de di ve rsas categorias,
o valor das res pecti vas ajudas de
custo será idêntico ao auferido pelo
fun c io ná ri o d e ca teg or ia mai s
elevada;
b) As condi ções especia is a qu e eventua lm e nt e d eve ficar s uj e it o o
pessoa l e m se rviço nas mi ssões
diplomá ti cas no estra nge iro serão
fi xadas por des pacho co njunt o elo
Ministro das Finanças, do Membro
do Govern o qu e ti ver a seu cargo a
Admin istração Pública e do Mini stério dos Negóc ios Estrangeiros;
c) O di spos to no núme ro a nt eri or não
se apli ca a e ntidad es ab rangid as
por in s trum e nto s co lec tivos d e

trabalho em que se definam
outras tabelas de ajudas de custo.
14. As remunerações base dos
membros das Casas Civil e Militar
do Presidente da República, do seu
Gabinete e do Gabinete do Primeiro-Ministro, dos Gabinetes dos Ministros da República para as Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores
e dos gabinetes dos membros do Governo são determinadas nos termos
do Decreto-Lei n. 0 25/88, de 30 de
Janeiro.
15. 0 São aumentadas em 4,25%,
com arredondamento para a centena
de escudos . imediatamente superior,
as seguintes pensões pagas pela
Caixa Geral de Aposentações:
~ As pensões de aposentação,
reforma e invalidez;
b) As pensqes de sobrevivência;
c) As pensões de preço de sangue e
outras, com excepção das resultantes de condecorações e das Leis
n.os 1942, de 27 de Julho de 1936,
e 2127, de 3 de Agosto de 1965.
16. 0 As pensões calculadas com
base nas remunerações em vigor até
30 de Setembro de 1989 são ainda
valorizadas em 1,5% a prutir de 1 de
0

Janeiro de 1996, antes de se proceder
ao aumento estabelecido no número
anterior.
. 17. 0 E fixado em 29 000$, a partir
de 1 de Janeiro de 1996, o valor
mínimo das pensões de aposentação,
reforma e invalidez, com excepção
das de valor inferior a 27 600 $ ,
fixadas nos termos do n .0 4 do artigo
5. 0 do Decreto-Lei n. 0 20-A/86, de
13 de Fevereiro, e do Decreto-Lei
n. 0 286/93 , de 20 de Agosto, que são
a umentad as em 5,1 %, com
arredondamento para a centena de
escudos imediatamente superior e
até ao limite de 29 000$.
18. o No valor já actualizado das
pensões calculadas com base nas
remunerações em vigor a partir de 1
de Janeiro de 1993 até 31 de
Dezembro de 1995 será deduzida a
percenta-gem corresponden te aos
descontos legais para a Caixa Geral
de Aposentações.
19. 0
Os aposentados, os
reformados e os demais pensionistas
da Caixa Geral de Aposentações,
bem como os funcionários que se
encontrem na situação de reserva e
de desligados do serviço, aguardando

aposentação ou reforma, com
excepção do pessoal que no ano de
passagem a qualquer das referidas
situações receba subsídio de férias,
têm direito a receber, em cada ano
civi l , um 14. 0 mês, pagável em
Julho, de montante igual à pensão
correspondente a esse mês.
20.0 O abono do 14. 0 mês será pago
pela Caixa Geral de Aposentações ou
pela entidade de que dependa o interessado, consoante se encontre, respectivamente, na situação de
pensionista ou na situação de reserva e
de aguru·dar aposentação ou reforma,
sem prejuízo de, nos termos legais, o
respectivo encargo ser suportado pelas
entidades
responsáveis
pela
aposentação do seu pessoal.
21. 0 A presente portaria produz &I\
efeitos desde 1 de Janeiro de 1996.
W
Presidência do Conselho de Ministros
e Ministério das Finanças.
Assinada em 3 de Abril de 1996
Pelo Ministro das Finanças, Maria
Manuela de Brito Arcanjo Marques,
Secretária de Estado do Orçamento.
O Ministro Adjunto, Jorge Paulo
Sacadura Almeida Coelho.

LUANDA, 20-25 JANElRO 1997

lnscrições: 25.000$00
Viagem + Alojamento + Almoço de Trabalho: 250.000$00
lnformações: UÁFRlCA- Rua Forno do Tüolo, 46 - 2.0 Dto - 1700 USBOA · Tel. 814 53 94 . Fax 814 53 94
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Humanizar a Medicina
em Portugal
I Joaquim C. Nogueira
O facto desie asstmto ser posto à discussão parece por si só iridicar que é necessar1o
implementar e estimular uma medicina mais humana que leve em conta o homem no
seu todo. É necessário que os profissionais de saúde e as instituições sejam ocasião de
alívio de sofrimento assim como de relações cordiais. A eliminação de tensões é por si
só um linitivo . Neste pequeno trabalho procurarei abordar este assunto propondo
soluções que levem directa e indirectamente à promoção da saúde e aume nto de
bem-estar dos cidadãos assim como à satisfação dos prestadores de saúde.
É uma abordage m pessoal que obviamente leva em conta os meus aniecedentes
profissionais, investigação pessoal e aplicação prática. É portanto a síntese do meu
pensamento aplicado ao Portugal de hoje. Já se faz tempo de tomarmos em nossas
mãos a criaiividade e empenho fazendo jus à nossa pregressa história.

Os Problemas
e suas Soluções

.
O

s problemas a seguir desc1itos
r efer e m- se à prá ti ca do
dia-a-dia da medicina e não
ob e d ec em a um e nquadram e nto
conc e ptu al global do Si s te ma d e
Saúde Português.

Escolha do médico
A impossibilidade real de escolha
do médico pelo utente é de longe a
"mãe" de todos os problemas de relacionamento médico-utente. Desta realidade deconem muitos dos problemas
que a seguir vamos enumerar. O utente
não pode escolher o médico que gosta
porque a maimia tem o ficheiro completo inviabilizando assim tanto uma
nova inscrição como a mudança de
médico. A falta de confiança que pode
decorrer deste facto tira um componente essencial ao acto médico como
aos seus pressupostos. Não se compreende que dmante tantos anos se tenha
substimado esta realidade.
A solução é obvia: alargar a todos
os médicos que adiram a um determinado protocolo, a possibilidade de
serem médicos de família.
A resolução do problema acabado

de descrever levará por arrastamento
à eliminação de:
Listas de espera na marcação de
consultas .
Salas de espera cheias desde madrugada, com incómodo para o cidadão, troca de experiências depressivas, etc, etc.
Transcrição de receituário de outros
colegas, finalmente agora eliminado.
Transcrição de requerimentos de
exames complementares de diagnóstico, que ainda se mantém,
c on s tituindo uma humilhaç ã o
para todos os intervenientes.
O alargamento do número de médicos passíveis de serem médicos de
família levará a um alargamento dos
horários das consultas, a um melhor
relacionarriento médico-doente e portanto a melhor satisfação e menor consumo de medicamentos. Levará também a uma saudável concorrência
entre médicos que poderá ser um estimulo à formação contínua. Há igualmente o perigo, sobretudo nos primeiros anos , d e ma iores ga s to s e m
medicamentos, exames complementares e tratamentos ao juntrumos um utente com uma visão quase mítica da
medicina e um médico com abordagem predominantemente mecanicista
da mesma. Será portanto necessário
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elaborru· algumas normas que limitem
os excessos e estimulem a medicina
preventiva.

A superlotação das urgências
Situação inace itável porquanto
leva a:
Baixa perigosa da qualidade de
atendimento aos casos graves por
impossibilidade humana de atendimento preferencial a um sem
número de utentes com qu eixas
inadequadas àquele lugar.
Deseducação do utente ao recorrer ao serviço de urgê ncia se m
critério nem respeito.
Desresponsabilização do médico
d e famílià no acompanham ento
total do seu utente.
Sobreposição de actos médi cos,
medi ca ções e diagnós ti cos qu e
contribu em para o aum e nto do
consumo iatrogenia e desorientação do doente.
A solução passa com certeza pela
implementação dum sistema que leve
o médico de família a ser o res ponsável pelo envio do doente ao serviço
de urgência.
Ligação utentegeneralista-especialista.
O não seguimento desta sequência

Estimular a competência, bom senso, dedicação e empenho dos médicos, abolindo a
remuneração fixa e uniforme e os horários de trabalho. Valorizar adequadamente por meios
monetários e de carreira os trabalhos de investigação, as acções de promoção da saúde, a
dedicação a grupos de utentes de risco, etc, mas sempre em função dum melhor estado de
saúde dos utentes de cada médico.
·
hoj e mais que generalizada não traz
qualquer benefício ao utente nem ao
erário público. A actual desordem no
aco mpanhamento dos doentes entre
especialis tas e generalis tas espelha
bem a desorientação dos utentes peran te uma medi cina triunfante nas
suas descobertas técnicas, que atribui
ao especialista a máxima maestria no
domínio d ess a téc ni c a. Como
corolário desta situação temos o baixo
conceito que o doente faz do clínico
geral e o consequente desrespeito do
especialista pelas funções do mesmo.
Como consequência temos o utente
cada vez mais desori entado no que
respeita à sua pr1ópria saúde.
A solução para reorientar os utentes
e médicos passa por uma educação dos
utentes, melhor fmmação dos generalistas, valorização da abordagem global da
pessoa humana e da medicina preventi va e estimulas pecuniários e outros
aos ge nerali s tas qu e ali em a ciê ncia-arte-bom senso a menores gastos e
melhor saúde dos seus utentes.

Projectos
a Implementar

P

ropõem-se aqui projectos exequíve is e fund amen tais se m
prejuízo dum enquadramen,to
mais vasto dos mesmos.

Projectos de execução
imediata
A) Liberalização do receituá rio
médico Uá consagrado).
B) Liberalização do requerimento
de exames complementares de diagnós ti co, embora s uj eitos a limites
ou tectos.
C) Terapê uti cas da responsabilidade dos especialistas serem apenas
por es tes prescritas e continuadas.
D) Baixa por doença assim como
atestados ou pedidos de reforma deixa re m de ser atribui ção do médico
de família, (são geralmente danifi ca-

dores da relação médico-doente), podendo ser da responsabilidade da segurança social.

Projectos de execução
a curto prazo
A) Estimular a competência, bom
senso, dedicação e empenho dos médicos, abolindo a remuneração fixa e
uniforme e os horários de trabalho.
Valorizar adequadamente por meios
monetários e de carreira os trabalhos
de inves tigação, as acções de promoção da saúde, a dedicação a grupos
de utentes de risco, etc, mas sempre
em fun ção dum melhor es tado d e
saúde dos utentes de cada médi co.
Um médico tido como muito competente e com muitas actividades científicas ou de ensino mas cujos utentes são con s umi s tas e ma nifesta m
precário es tado de sa úd e não se rá
portanto de valorizar.
B) Transformar os centros de saúde em locais de formação dos médicos e informação aos utentes. Fazer
acordos com os médi cos de modo a
que possam usufruir das instalações
para a actividade médi ca, mas em regime livre.
C) Promover atra vés dos órgãos de
informação a aquisição de estilos de
vida saudáveis e alertar para o uso
abu s ivo d e me dicam e n tos co m
efeitos secundários.
D) Instituir no currí culo do ensino
secundário uma disciplina que leve o
aluno à aqui sição dos conhecimentos
indi s pensáveis à manutenção dum
bom estado de saúde.
E) Promover o e nsin o inte nsi vo
das ciências da nutrição a todos os
médicos de família , uma vez que tal
não tem sido feito na s ua formação
uni versitária. Com o desenvolvimento da indú s tri a ag ro-alimentar tornou-se indi spensável ao médico conhecer a corl}posição dos alimentos,
sua adequaçã_0, ....
F) Elaborar um livro que contenha
os medicamentos e suplementos alime ntares regis tados em Portugal e
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divid i-lo em trP.s partes, a saber: uma
con te ndo os medicam entos - com
componentes de síntese, outra com
medicamentos naturais e uma terceira com suplementos alimentares.
Acho pertinente a elaboração deste material de consulta para os médicos dada a falta de informação generalizada nestes campos. Isto nada tira à completa liberdade de prescrição do médico.

ProjeCtos a médio prazo
Universidade Livre
Dado que dificilmente as universidades se auto-reformam, proponho
a criação de pelo menos três uni versidades livres correctamente distribuídas pelo país. Para que de facto
sejam alternativa e estímulo às ac-tuai s, deveriam ter as características
abaixo descritas.

Dos docentes
A) Admissão de docentes por concurso pelo período de um ano renovável pelo período máximo de quatro
anos. Findo es te período de quatro
anos teriam que se suj eitar novamente a concurso público aberto a todos
os cidadãos.
B) Admissão de técnicos por concurso e para actividades específicas
limitadas no tempo.
C) A avaliação dos docentes dispensaria a ap resentação formal de
habilitações académicas ou de curriculum, mas sim a apresentação dum
projec to de ensino para a área qu e
concorre e s ua discussão e demonstração públicas. Nesta avaliação públi ca do candidato seria dado relevo
aos conhecimentos teóricos, práticos
e capacidade de transmissão de conhec imentos.

Condições de acesso
A) Todo e qualquer cidadão se poderi a candidatar.
B) Todo o candidato seria suj eito
a entrevista vocacional.
C) Prova oral e escrita de português.

Blocos curriculares
A) Doi s anos propedêuticas que
versariam matérias gerais pré-universitárias . Esta frequência seria livre, mas todo o aluno teria que se sujeitar aos exames destas disciplinas
independentemente da suas habilitações académicas .
B) Um bloco de ensino universitáno comum.
C) Blocos d e dura ção variável
orientados para as diversas especialidades ou actividades d e acordo
com a opção de cada aluno.
D) Blocos de formação contínua,
de actividades específicas, de orientação, etc, destinados a profissionais
de saúde já formados.
C) Blocos de ensino destinados a
profis sionai s interessados mes mo
não sendo profissionais de saúde.
Da pedagogia
A) Ensino integrado das várias
matérias.
B) Divisão do ensino em unidades
de aprendizagem. Cada unidade teria
um programa detalhado das aulas,
bibliografia, objectivos e aquisições.
Estas especificariam as obrigatórias
(básicas), as desejáveis (médias) e as
opcionais (superiores).
C) De todas as matérias haveri a
prova escrita, oral e apresentação de
análise global.
D) Eliminação de se b entas e
apontamentos mas es tudo em sala
apetrechada c om co mputadores,
bibliografia e material didáctico.
E) Dispensa de anfiteatros sendo
o estudo acompanhado pelos orientadores tanto nas salas de estudo como
nas aulas práticas.
F) Abertura das portas da faculdade das 8 às 24 horas.
Dos conteúdos
Deveríamos distinguir três finalidades: primeira, promoção da saúde
e sua manutenção; segunda, cmTecção das alterações físicas e psíquicas
(tratam ento) ; terceira, investi gação
em sentido lato.
Assim o âmbito das matérias deveria ir desde as ciências básicas (ferramentas) e as medicinas tradicionais
das várias culturas até às mais sofisticadas aquisições da ciência moderna.
Os conceitos em vez de restritos

deveriam ser alargados. Portanto a
abordagem racional-científica-mecanicista deveria acompanhar a abordagem holística hipocrática e outras,
sem preconceitos tendo apenas em
vi s ta a manuten ção da saúde das
pessoas ou a sua recuperação.
A universidade seria assim um lugar de aprendizagem mas também de
debate e abertura de horizontes afastando-se do ac tual fundamentalismo
dogmático.

Conclusão

As medidas acima propostas embora parcelares e insuficientes carecem de serem levadas à prática tão
depressa quanto possível sem prejuízo de posteriormente serem integradas num plano mais vasto da reforma do Sistema Nacional de Saúde.
A reforma do S. . S. deverá levat
a uma desaceleração dos gastos com a
saúde, a uma optimização dos recursos materiais e humanos e a uma meDo apoio à formação
lhor saúde para os portugueses.
contínua
Tal não erá possível sem a criação
A universidade livre criaria uma
duma nova mentalidade médica, que
grande variedade de cursos de apoio
não se limite a conceitos redutores
aos profissionais de saúde. Cursos
mas antes desenvolva conceitos hoteó ri cos e prático s soli c it a ndo o
lísticos, que reequacione a mensagem
apoio dos profissionais naqu elas
hipocrática da "natureza medicatriz".
competências que fossem aprovadas . Os conhecimentos científicos, condiem sede própria.
ção de progresso da humanidade, não
Apoiaria tódos os trabalhos de inpoderão ser pretexto para negarmos as
vestigação particulares e livres aprerealidades que a ciência ai nda nãd
sentados pelos candidatos. Vali daria
pode explicar. O método cien tífico,
os mesmos para a devida compensainstrumen to indispensável, não é o
ção económica e curricular.
ú ni c o mé tod o de co nh ec im e n to
humano ... A medicina continua a ser
Proporia trabalhos de investigação e suas contrapartidas.
uma arte e uma ciência estimando-se
Numa palavra seria não só um
que apenas 15 a 20 por cento dos
actos médicos têm base científica.
centro de forma ção con tínua como
Evidenciando-se na sociedade porum forte es tímulo à participação e
criatividade.
tuguesa uma grande confusão relativa
aos conceitos de saúde importa actuar
Dos obstáculos físicos e
junto do grande público esclarecendo
económicos
entre outros conceitos os seguintes:
Independentemente das leis estaa) A saúde mantém-se com equilíbelec idas pelo estado relativas às
brio mental e estilo de vida saudáveis.
propinas e regalias sociais a univerb) A medicação embora muitas
vezes necessária ou indispensável
sidade li vre teria os seus próprios
contém riscos que devemos conhecer
meios de estímulo à criatividade.
Desses meios constariam isenções
em cada caso.
de pagamentos, apoios a alojamento
c) Os exa mes compl e me ntares
e outras despesas, mas sempre com
de diagnós tico só são úteis se combase em projectos elaborados e exeple me n tam um bom ex ame clín icutados e de acordo com o valor dos
co, mas só por si não são uma necesmesmos.
sidade.
A c riação de co nd ições para a
Por último e não o menos
realização do diálogo singular entre o
importante
doente e o médico, livre de constranCriação de condi ções para o bom
gimentos exteriores a es tes dois inaproveitame nto dos alunos . Nessas
tervenie ntes, é a pedra de toque de
condi ções in screve m- s ~ um alojaqualquer sistema de saúde.
mento propício ao estudo e cantinas
Teremos nós portugueses coragem
com uma alimentação com padrões
para nos libertarmos do mimetismd
,de qualidade para o ser humano que
até agora seguido, pam libertarmos a
ao menos se aproxime dos padrões
capacidade criativa que possuímos
da qualidade alimentar propiciado
aplicando-a aos recursos e condições
aos cavalos de corrida.
de povo que somos?
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homenagem

.

Este ano completaria cem anos o Colega Dr. Heitor da Fonseca,
um dos Fundadores da Ordem dos 1\'lédicos.
Aproveitando a efeméride a Ordem dos Médicos lembra
a sua vida exemplar como Médico e como Cidadão
curvando-se perante a sua memória.
Eitor Vasco Mendes
da Fonseca nasceu a
15 de Julho de 1896.
Completou o c urso
Comercial para satisfazer a vontade do pai mas em
1914/15 cursa na escola Politécnica
os então chamados preparatórios de
Medicina F.Q.N. (Física, Química e
Ciências Naturais) com vist·a à sua
verdadeira realização profissional.
O F.Q.N. era uma prova unitária:
quem reprovasse a uma cadeira tinha
de repetir todas.
Embora tivesse completado o
F.Q.N. com uma das melhores classificações do curso, Heitor Fonseca,
revoltado com a injustiça do sistema,
organizou um grande movimento de
greve, que acabou por conseguir, não
sem grande luta, a separação das
quatro cadeiras.
Em 1915/16 entra para a Faculdade de Medicina, onde faz todos os
exames do curso com distinção.
Em 1922 defende Tese de Licenciatura em Medicina e Cirurgia obtendo a classificação de 2o valores,
(Muito Bom, com Distinção).
Esta Tese obteve o primeiro prémio no concurso anual de trabalhos
de alunos e assistentes, referente a
1921/22. Termina o Curso com a
classificação final de 18 valores,
(Muito Bom, com Distinção).
Entre 1920 e 1930 mantém-se
como Assistente de Química FisiológiCa.
En tre 1922 e 23 publica vários
artigos em revistas estrangeiras na
área de Biologia.
Em 1925 pede a cédula de inscrição Marítima, que lhe permite viajar
como médico de bordo.
Em 1929 faz exame final do curso
de Hidrologia e Climatologia com a
classificação de 19 valores.
Em 1930 fez a prova Clínica do
Internato ao 1" ano dos Hospitais
Civis de Lisboa (H.C.L.).

H

Em 1934 fica em 1° lugar no
concurso para Interno do 4° àno de
cirurgia dos H.C.L.
Em 1936 é nomeado Inspector da
Higiene d~ Trabalho e da indÓ.stria e
Professor do Curso Superior de
Meçlicina Sanitária.
De 1934 a 1938, quàndo
fazia parte da Direcção da "Associação dos Médicos de Lisboa",
empreen.d eu com o Professor
Aleu Saldanha a criação da
"Ordem dos Médicos". Depois de
muito trabalho elaboraram os
respectivos .estatutos e a Ordem
dos Médicos foi finalmenie, instituída em 1938, através do
Decreto-Lei 29171138 de 24 de
Novembro.
Os fundadores da Ordem, Aleu
Saldanha e Heitor Fonseca ficaram
com as cédulas 4 e 5 porque, por
deferências deram as cédulas 1, 2, 3
respectivamente ao Presidente
(Professor Azevedo Neves) ao VicePresidente (Dr. Adelino Costa) e ao
'tesoureiro (Dr. lsavedra), da "Associação deMédicos de Lisboa".
Em 1945 é nomeado adjunto do
Quadro de Pessoal Técnico da Direcção Geral de Saúde, onde publica
vários trabalhos ("Doenças Profissionais", "Profilaxia das Doenças e
Acidentes Profissionais" e "Doenças
Profissionais nas Indústrias Rurais").
Em 1949 é eleito membro do Conselho-Geral da Caixa de Previdência
dos Médicos Portugueses.
A partir de 1950 e até 1961 rege
as cadeiras de "Legislação Sanitária
e de Doenças Profissionais", do Curso de Assistentes Sociais do Instituto
do Servico Social.
Em 1951 realizou-se em Lisboa o
"X Congresso Internacional de Medicina no Trabalho" no qual apresenta
a comunicação "Considerações sobre
alguns càsos de silicose em operários
da Indústria Cerâmica", publicada
posteriormente na revista "Higiene e
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Hidrologia" e traduzida para francês
e inglês posteriormente.
Em 1952 quando fazia parte
da Direcção do "Auto Clube
Médico Português", cria o
Distintivo de Urgência, de grande
utilidade para a classe médica,
m51s que só foi conseg uido após
inúmera troca de correspondência
(alguma bastante violenta) com o
Ministro das Comunicações, de
então. Na sequência da criação do
Distintivo de Urgência e na qualidade de Director do Auto Clube Médico
Português é convidado pelo Comissário-Geral do Turismo Francês para
se deslocar a França e aí expor as
con<;lições da criação do Distintivo.
De 1952 a 1962- Publica numerosos trabalhos ligados à temática
das doenças profissionais.
Em 1956 é convidado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros para
fazer part~ do "Grupo de Trabalho da
Comissão Nacional da F.A.O.".
Em 1961 é nomeado pelo Ministro
da Saúde para fazer parte da "Comissão Interministerial para o Estudo dos
Problemas de Segurança, Salubridade
e Higiene nos Locais de Trabalho".
Em 1962 é nomeado membro do
"Plano Director da Região de Lisboa".
Em 1963/64 foi criado o curso de
"Medicina do Trabalho", para o qual
foi nomeado Professor.
Aposentado e m 1966 por ter
atingido o limite de idade continuou,
a pedido do Ministro da Saúde, a dar
aulas nos cursos de Medicina Sanitária e Medicina do Trabalho.
Tendo no limite de idade terminado
o internato dos H.C.L., requereu para
continuar a trabalhar voluntariamente
nas enfermarias e no banco, o que fez
até ao seu falecimento em 11 de Maio
de' 1977. Faleceu vítima de um
acidente vascular cerebral que oconeu
quando, aos 81 anos, se dirigia para a
policlínica D. Estefânia que dirigia e
onde nunca deixou de trabalhar.

José Carlos S. Pacheco

Os Cinco Pecados Mortais da Sociedade Portuguesa
São cinco as principais características da sociedade portuguesa
com impacto mais negativo no seu desenvolvimento: a ignorância
e a indiferença, a inveja, a intolerância e a ausência de empatia.
Vamos observa-las mais de perto.
IGNORÂNCIA E INDIFERENÇA

Nas conferências às vezes também
se aprende.
Como daqu ela vez e m qu e um
sábio co nferencista equ acionou os
dois 1.;,aiores problemas da humanidade moderna. A ignorância era um.
A indiferença o outro.
A meio da conferência um assistente bocejou e semi-vigil inquiriu para o
lado:- "O que é que ele disse? ". Ao
que o companheiro do lado respondeu:
"Não sei nem quero saber."
A educação e a formação não são
um fardo social. São antes uma semen tei ra a pe nsar no Outono das
colheitas. São, por isso, um desafio
sempre primaveril.
Isto é importante que seja repetido porque a morte das sociedades é
sempre precedida por uma certidão
de óbito: a das ideias. A das ideias
no seu estado nascente.
Quando uma sociedade se faz de
nados-mortos atingiu a incapacidade
de gerar. E es ta menopausa social
qu an do sob revé m não é com dia
certo determinado por alguma ordem
matemática. Acontece antes quando
os afectos murcham. A inteligência
embrutece. E a vo ntad e se apaga.
Quando ao desafio primaveril se contrapõe a renúncia. Como um sol tórrido qu e vem antes das coisas maduras . E que só no Outono da vida é
que as renúncias podem ser de bom
senso e nunca antes.
Ao poder convém suprimir os de-

safios para afogar as ideias, principalmentv as ideias que geram afectos. Ao poder interessa promover a indiferença para perpectuar a ignorância. Sem perceber que um poder sem
desafios já é consequência mas é
sobretudo cada vez mais causa de uma
autoridade pretérita. Tem sido sempre
assim na consciência moderna.
Porque a velocidade em crescimento exponencial a que a história
percorre hoj e o seu curso impõe ao
poder e do poder um instrumento de
sobrevivencia: a ideia de mudança.
Ou as ideias a mudarem. O que exige
um pressuposto que é a ausência de
indifere nça tão cara c te rí stica da
consciencia pós-moderna.
Hoj e a vida impõe mudança de
metas, de objectivos. E por isso não
se pode presc indir das id eias. Há
que resistir ao deserto de ideias. E à
indiferença. Há que res istir.
Porque a resis tê nc ia é, por si,
condição de sobrevivência. Resistimos
pam manter a nossa identidade. Para
sabe1mos quem somos. Porque só com
a noção de sermos uma unidade, possuirmos uma fronteira que nos separa
dos demais, e estarmos com actividade
própria, é que podemos sentirmo-nos
uma identidade. Assim, defender a
unidade, as fronteiras e a actividade
do nosso Eu, ou seja, a nossa identidade, é condição para suportar as mudanças. Resistimos, paradoxalmente,
para podermos mudar.
Mudar os objectivos é neste con-
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texto , manter-se no sentido da corrente da his tória. Como notou Jaspers, "a novidade hoje é que a história da nossa época se tomou pela primeira vez universal. Comparada à
unidade actual do globo tenestre, tal
como a produzem os nossos meios de
comunicação, a história que se desenvolveu até aqui não e mais que
uma colecção de crónicas locais ".
É por isso que o pleno estudo dos
jovens japoneses passou a influenciar o recôndito Portugal. Passou a
compreender-se porque é que a produtividad e é tão diversa quando
tivemos a informação de que mais de
90% dos japoneses em idade de frequentarem a universidade a frequentam mesmo.
Sendo que a inovação é condição
de toda a tradição, é necessário educar. E é fácil de perceber que a inquietação dos estudantes e o primeiro sinal de resistência que vai impôr
as mudanças necessárias. Porque aos
es tudantes cabe, mais que aos outros, desafiar a ignorância e romper
com a indiferença.
Não tanto para resolver os males
do mundo mas principalmente para
reduzir os mundos do mal.
A INVEJA

A inveja é outro dos pecados mortais da soc iedade portuguesa. É um
universo de motivações e de contrastes. E de ignorân c ias , porque por
definição, é inconsciente.

e 11
O inv ejo so não sa b e qu e foi
mordido pelo ingrato sentimento. Por
isso necessita de se auto-justificar
inventando um diálogo circular entre
o seu Eu e o seu Mim. Para que o
seu Eu conserve o seu valor acrescentado e não se desvalorize, precisa
qu e o Mim lhe dê moti vos morai s
para sentir aquela indignação. Ora
esses moti vos assentam se mpre
numa distorção do sentido de justiça.
Para ver-se livre do amargo sentimento, o invejoso seleciona uma das
muitas estrelas apagadas do universo
da sua existência. E projecta-a. Contradizendo-se. Obedecendo, paradoxalmente, a uma lógica. A que transporta
um homem da sombra dos seus fracassos até à autojustificação e conforto por
via do disfarce da justiça das coisas.
E diz: "-fulano ou beltrano foram
bafejados pela sorte ". Mas a sorte do
outro sendo apercebida como o azar
próprio passa a ser o atestado íntimo
da injustiça cósmica: -"porquê ele e
não eu?" ...
E assim o invejoso vai alargando o
seu universo feito de estrelas cadentes que iluminam a sorte dos outros e
o azar próprio. E um universo destes
é cada vez mais um caos e cada vez
menos um cosmos. E sendo um caos
está justifi cada a aleatoridade das
coisas. E por aí exorcizados os sentimentos secretos de fracasso próprio.
Resta todavia o azedume duma desilusão que exige para poder ser tolerada, que o invejoso apele para a injustiça sempre que fale dos invejados.
Ou se lame nte da ingratidão do
mundo.
Ou da falsidade dos juízos humanos.
Ou, principalmente, do excesso de
reconhecimento público de outrem.
Mas verdadeiramente o invejoso
não quer justiça. Porque esta pressupõe o confronto ou o desafio que ele

teme. E não arrisca. Ele quer simplesmente fortuna. Não quer equidade mas previlégio.
A tentativa de se convencer a si mesmo e aos outros de que é mal olhado
pelo destino faz parte da dinâmica inconsc iente da inveja que tem como
objectivo último eliminar o confronto. O
confronto em equidade, em ten·eno neutro, sem handicapes de pmte a parte.
O invejoso não quer definitivamente o confronto transparente.
É por isso que os sistemas políticos
que instalam um mesmo partido durante anos a fio no governo e na administração pública tendem a fomentm· a
inveja generalizada. Porque impedem
a transparência no confronto democrático pelo controlo da informação.
E assim surgem os invejosos da
oposição, pelo ressabiame nto. Mas
sobretudo surgem os invejosos nos
sectores próximos do poder pela insegurança qu e lev a os pod e ro sos a
intrepretar qualquer proeminência dos
governados como urna ameaça que é
injusta para o status quo. Sendo este
consequência de trabalho tão suado e
tão cansado, pensa o poder, porque
não estrangular a ameaça tão injusta?.
É que o poder pensa logo em te1mos
de injustiça quando e sempre que
surja uma hipótese de mudança, um
gesto de inovação, um horizonte diferente e não previsto por ele, poder. É
por isso que todo o poder tende pm·a o
controlo, para a premeditação e pm·a a
perseguição a quem se lhe oponha.
Sempre sob a cobertura de impor a
justiça. Com o tempo, o controlo chega
até à política, à premeditação, ruma à
manipulação do eleitorado e à perseguição. Ouando o exercício do poder é
sem justiça mas exercido sob o manto
desta, toma o nome de tirania.
Ora o mais grave é que uma sociedade de invejosos é sempre uma sacie-

23

dade fechada a inovação e a criactividade. Por isso a sua própria renovação.
Caminha assim para a morte certa.
AS DEFINIÇÕES
(ou a INTOLERÂNCIA)
Se calhar poucas co isas há d e
mais práticas que uma boa teoria.
Mas tem que ser boa.
Sem uma teoria não se vive e a minúcia no di spôr pode ser inspirada
num empolgado amor à vida. Inspirado na eloquência dos actos do realizm·.
Mas mesmo neste caso se pode dizer
que é das tais formas de ausência que
relevam a posterior solidão que asfixia.
Porque as teori as, as difinições, as
regras, são imagens antecipadas, espécies de memórias do futuro de cada um
de nós. Está ali o que a vida há-de ser.
Mas há gente que se afasta tanto
da realidade que chega a cavalgar as
próprias palavras . E sai a galope no
empolgamento de tudo poder. Como
os megalómamos .
H á outro s, ao co ntr ár io , qu e
vivem sob a tirania do dever e reclamam para si o estatuto de vítimas.
Do poder. Do des tino . Dos outros.
Como acontece com os depressivos.
Em todo o caso entre es tes pulos
opostos estende-se o grosso do pelotão.
É gente qu e se apa ixona j á não
pela definição duma emoção: o empolgamento do poder ou a tirania do
dever, mas por algo mai s complexo.
Apaixona-se pelas metáforas que
constrói como se de regras se tratasse.
E passa o tempo fora da realidade.
Gente que usa e ab usa dos preconceitos. Que ama in sinu ar a sua
sabedoria sobre o cosmos.
Que por uma nesga sempre prescrutada, é capaz de fazer passar mais
uma orientação. Um voo de asa que
tudo sumariza. Regulariza e define.
Tudo interpre ta. Tudo explica. E,

infelizmente, na ma iori a das vezes
nad a compreende ou entende.
Porque não faz ma is no seu preconceito a que chama teoria, do que substituir a realidade por um eufemismo.
Como se tomasse um terreno com a
multiplicidade dos seu vales, montanhas e planiícies, pelo mapa do te rreno. Como o esqui zofrénico que acaba
por comer a carta do menu em vez de
saborear os petiscos que ela propõe.
O grosso do pelotão é assim formado por aqueles para quem quando os
dados contrariam a teoria basta mu ssitar: "tanto pior para os dados!... ". E
ficam-se tranquilos.
Mas al ém d e preco nceituosa e
tranquila fa ce às discrepâncias entre
o que é e o que deveria ser, é gente
normalmente ma is teimosa que tenaz
a mais rígida que aberta.
Fala mai s alto qu e bai xo e ma is
depressa que espaçadamente. Tende
a acabar as trases formalmente mai s
que a ensaiar a imperfeição perfe ita
de as deixar abe rtas ao unive rso de
significações dos outros.
Ge nte que fita fixamente em vez
de deixar errar o olhar ao acaso. Única forma de abranger a riqu eza da
realidade. Ge nte qu e prop e nd e a
pedir informações mai s do qu e a inquirir ace rca de se ntim e nto s. Por
isso o seu léxico alonga-se na razão
inversa em que se esgotá a emoção.
Gente que ignora a força ins piradora dos valores e usa as definições
como diques. Como maneiras várias
de dizer Não. Possuem um late nte
automatismo do Não.
E quando não encontram a metáfora que sirva, embebem de sal iva um
dicionário em busca de uma defini ção
que se aplique. À falta de ideias próprias passam a vida a citar alguém. A
qu em amam tanto como a defini ção
das coisas. Amam as defini ções para
se sentirem difinitivos. O mundo que
se amanhe como pud er e m caso de
discordância entre os factos e o arrumo pedagógico. Está a vida a palpitar
à nossa volta e atrevem-se a im pedir-nos qu e a vejamos dize ndo qu e é
para não ve r errado. Acon tece que o
destino às vezes é desmancha prazeres e então essa vida esquecida protesta e reduz bibliotecas inte iras de
dicionários de regra s, defini ções e
teorias a papel de embrulho.

E sa be m o qu e é que eles fazem?
Arranjam uma nova teori a. Que não
propriamente uma teoria nova.
Porqu e não podem parar porque
qu em te m o pode r precisa das definições definitiva s para se sentir perene
e não precário. Por isso, para o poder, cada defini ção não passa de um
pre-con ceito imutável. Um preconceito qu e é uma imagem a ntecipada
da preservação dele próprio poder.
Eles, qu e usa m as defini ções e
es tão ou pensam que estão no poder,
obri ga m-se pelas definições a ausência de tolerâ ncia com o mundo pela
simples razão de que só julga quem
não é ca paz de compreender.
Mas anseiam por criar um mundo
novo-dizem. Na verdade anseiam mais
qu e isso . Anseiam é por moldar os
mundos que hão-de vir. Por isso desenham logo um mapa. Mas um mapa
não é o território. E simplesmente a
discrição subj ectiva do território. É por
isso passam a vida perdidos no mapa e
incapazes de encontrarem o território .... Porque não há empatia possível
ent re um mapa e o re s pectivo
território.
Como se verá a seguir.

A FALTA DE EMPATIA
Se a e mulação presente na inveja,
e a intolerância presente nas definições a qu e se agarram os nésc io s
para se sentirem definitivos têm ambos qu e ver com a con sc iê nc ia da
modernidade, há um terceiro pecado
mortal da actual civili zação: a ausência ou definhame nto da e mpatia.
A empatia era uma dimensão quase
paradi gmáti ca das relações na consciência romântica. Foi suprimida pela
consciência da mode rnidade. Por isso
as relações inter-subj ectivas tornaram-se mais epidérmicas, mais distantes e
também menos regulares. Em contrapartida, à medida que minguava a empatia crescia a dimenção aj ui za ti va, o
que foi provavelmente inevitável porque só julga quem não é capaz de compreender empaticamente. Mas também
porque julgar pressupõe a existência da
verdade co nsag rad a. E do re ino da
razão-propriedades da modernidade.
Mas afina l e m que co n s is te a
empati a?
Há muitos, muitos anos, Av ice na ,
o famoso médico árabe foi c ha mado

pelos amigos de um príncipe doente:
queriam que o cura sse. Diziam-lhe
qu e após co n s ulta s s ucess ivas a
outros médi cos, ele, Avicena, era a
última esperança.
Avicena perguntou pelos sintomas
do príncipe. Os amigos responderam
afirmando que o príucipe teimava em
declara r qu e se tinha tran sfo rmado
numa vaca e exigia ser abatido. Quando Av ice na chego u ao principado
verificou que já todas as pílulas, purgantes, ventosas e sa ngri as haviam
sido ensaiados, mas o príncipe insistia
que era uma vaca e devia ser abatido.
Avicena entrou no palácio e tentou
primeiro saber tanto quanto possível
sobre o príncipe escu tando todos. E
naqu e l e país havia tanto s que
gostavam de falar! ... De poi s tentou
comprender o prínc ipe escutando-o:
co mo e l e não dizia mai s que
"mmuuuu", isso nada adian tou no que
se refere ao comportamento suicidário
do príncipe. Finalmente disse a este:
"Sim, agora co mpree ndo qu e tu és
uma vaca e deves ser aba tid o. Mas
es tás tão magro qu e a ntes va i se r
preciso engordar um pouco ". Ouvindo
isto o príncipe comecou a comer, coisa
que não fazia há muitos dias, e então,
l en tame nt e ... o final é obvio! Se
Avicena se tivesse identi1icado com o
príncipe, teri a s ido talvez s impáti co
mas haveria duas vacas exigindo ser
abatidas. Se ti vesse antipatizado, o
príncipe negar-lhe-ia a sua confiança.
Com a empatia conseguiu ajudar ...
Assim, a e mpatia é compre nd er
com o ou tro. É sentir como ele se nte.
Ora, pod e não have r qualque r lógica
ou razão no modo como alguém (se)
sen te . Daí tamb é m qu e a e mpatia
nun ca pudesse ser a a titud e dominan te da consciê nc ia moderna. Já o
e ra porém da consciê ncia romântica:
qu e ma is estre ita em pati a pode ex istir para alé m do enlevo do mai s caloroso enamoramen to?.
Por isso um a soc iedad e mordida
pela modernidad e é uma sociedade
onde a intimidade e o seu direito estão
constanteme nte a ser agredidos.
Todos são, s imultânea mente, juizes
e a rguidos uns dos ou tros. De forma
ma is ou menos s ubtil. Ma s juízes.
Uma mulh e r e nc ontra uma ve lh a
amiga a qu e m já não vê há muito
tempo e dec lara-lh e: "Ah, ne m te

A empatia era uma dimensão quase paradigmática das relações na consc1encia
romântica. Foi suprimida pela consciência da modernidade. Por isso as relações
inter-subjedivas tomaram-se mais epidérmicas, mais distantes e também menos
regulares. Em contrapartida, à medida que minguava a empatia crescia a dimenção ajuizativa, o que foi provavelmente inevitável porque só julga quem não é
capaz de compreender empaticamente.
reconhecia!, eras tão magrinha!". O
que pode ser entendido como: "Ah,
como estás deselegantemente gorda!".
O que significa que quem ajuíza tem
por si uma espécie de Código Civil
dos pesos id ea is. Mas podia ser a
mes ma mulh er a ouvir a mes ma
exclamação da boca da outra. Ambas
vivem a consciência da modernidade
e por isso julgam no dia-a-dia e aceitam ser julgadas. Competir e ter sucesso, eficácia e estar na moda, são
noções que à modernidade importam
e arrastam consigo a necessidade premente e permanente do medir.
Mas quem compreende não mede.
Não se pode pesar ou medir a insustentável leveza e a incomensurável infinitude do ser.
Ora, ao poder interessa o juízo e
não a compreensão ou a empatia.
Se empatizasse, o poder não poderia julgar. E se não julgasse, como
poderia exercer o poder?
Podemos questionarmo-nos se há
poder sem julgar. Aparentemen te
não . Mas a questão é muito mais
outra: não será que menos atitudes
ajuizativas do poder produzem cidadãos mais compreensivos e por essa
via mais tolerantes?
Na sociedade actual há empatia a
menos, e intolerância e inveja a mais.
Estas caracteristicas não se cingem
ao território das duas donas-de casa
que se encontram na rua. Tudo invadem. Da ed ucação aos espaços lúdicos. Do modo como os políticos são,
a organização dos partidos. Da moralidade comum ao padrão da economia.
Tudo impregnam desde o berço. O
que pode fazer crer que ser assim é
inato. É natural.
Mas não é.
A pós-modernidade está aí. Os
capítulos que se seguem podem ser
vistos como A MEMÓRIA DO FUTURO. Desta memória, vamos debruçar-mo-nos sinteticamente sobre a
sua influência nos indi víd uos, no

poder e nos pattidos que o sustentam
na sua forma mais sofisticada.
A PÓS-MODERNIDADE
E O INDIVÍDUO
Da mesma forma que a pós-modernidade está a incorporm a consciência
romântica e a consciência mod erna,
sendo delas mais complementar que
alternativa, também a consciência moderna incorporou nela valores ou padrões do romantismo que a antecedeu.
Por isso, porque na consciência
moderna em que Portugal ainda se
enco ntra, a ':Ve rdad e " é positiva,
quase todos prescrutaram pressurosamen te os corredores das academias, dos co nsultórios ou dos mil
cenáculos do saber e da "verdade ".
Em busca do HOMEM.
O país precisava do HOMEM.
Como o infante precisa do pai para
confiar e se sec urizar. E como e m
mais um ciclo sebastiânico, muitos
prosseguiam esperando. Na dupla
acepção do termo: aguardando e
desejando. A aparição do HOMEM.
Forte. Competente. Verdadeiro.
Carismático, em suma.
Como no período romântico o país
inteiro regrediu trezentos anos. E românticamente desenhou-lhe o retrato
robot. Robot, diga-se bem. E com
génio. Cru·ácter profundo. Inspiração.
E sobretudo intui ção. Virtudes que
românticamente só podi am revelar-se em alguns poucos. A quem não
só podia, mas a quem convinha o
país confiar a liderança.
E ele pareceu com a retóri ca romântica do destino nacional, da paixão, e da emoção de co ns truir um
novo hom e m. Mas também co m a
retórica da consciência moderna: a
democracia de sucesso, a competição
saudável, o indivíduo no discurso, o
liberali smo, a efi cácia, a competência, o rigor e a racionalidade.
Mas seria esta época a época própria para tal discurso? Ou estas ex-
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pec tativas não eq uivaleriam-digamo-lo e m te rmo s d e Bec kett-a
"esperar Godot"?
À primeira vista o modelo era
adequado já que assentava em col'lcepções compatíveis com os pat·adigmas das ciências sociais da consciência moderna num país que teima em
lá se manter. Por exemplo, a teoria
económica própria da consciência
moderna baseia-se numa visão dum
hom e m rac ional e no se u afã d e
maximizar os lucros e minimizar as
perdas. Analogamente, a teoria conductista sustenta na psicologia que as
pessoas actuam orientadas pelo desejo de obter recompensas e evitar castigos (como explicar o livre arbítrio ou
o sofrim ento da pe nitê ncia?); e a
biologia evolutiva propõe que os humanos procedem de modo a conservar
e reproduzir os seu próprios genes
assegurando assim a sobrevivência da
geração seg uint e. Estas teoria s,
trarúormadas em verdades, apru·entam
operat· de forma hru·moniosa.
E cada um expôs o pe1fil do "homem natural". Que todos entendiam
ser basicamente condicionado e centrado em si mesmo. E quando estas
teorias passaram a qualidade de verdades, justificmam, pelo direito natural,
padrões de vida muito precisos: as
pessoas aprenderam que toda a acção
centrada em si mesmas era natural. E
que o procedimento altruísta contraIiava a natureza. E ficava assim aberto
o caminho pat·a a indiferença, a inveja,
a intolerância e falta de empatia ...
Mas, simultanemente, caía em desuso a linguagem da moral. Que é, em
grande medida, um condimento do farnel da consciência romântica. Afinal
de contas: se as pessoas são naturalmente egoístas há poucos motivos pat·a
defender que não deveriam sê-lo. Será
qu e é imoral o direito a res pirarpreguntavam eles, poderosos? ..
E assim, a consciência moderna,
embora assimilando boa parte da

precedente consciência romântica (a
bu sca do c h e fe ca ri s mático, por
exemplo) cresceu. Auto-alimentou-se
em verdades cada vez mai s umbilicais e fechadas ao movimento da realidade centrífuga.
De cos tas voltada s para a cons ciência pós-moderna que não reconhece o reducionismo das verdades
lineares, caminha alegremente para o
seu fim. Sustentando-se na confusão
e ntre o que parece e o que é. Sendo
que o que parece, é um constructo ela
verdade elo poder.
A COERÊNCIA DA RAZÃO
E DO PODER
Por mais que nos incomode a ideia,
a verdade é que o mundo não obedece
às leis da coerência inventadas há um
século. E muito menos é unívoco. Ou
linear. O mundo elas ideias, elas idelogias, elas tomadas ele partido. Nós é
que inventamos uma harmonia interior
a que chamamos coerência.
Há un s anos parecia mais claro.
Por um a qualidade co nh ec ida d e
algu ém, por uma sua pos ição, podia
adivinhar-se um rosário de a tributos
num homem.
Por exemplo. Se se soubesse que
alguém defendia a ilegalidade do aborto , podia dedu zir-se o res to: d ev ia
criar-se a pena ele mOite, promover-se
a obrigatoriedade da educação religiosa, o di vórcio seria condenado, a livre
iniciati va considerada indi spensável
ao desenvolvimento económico, o aforro individual necessário para precaver
o futuro, os negros sem dú vida achados
mais estúpidos que os brancos, a sobera ni a nac ion al um be m inegociável
mesmo parcialmente, a ed ucação dos
filho s te nd e nc ialm e nte rígida , os
homossexuais obviamente uns doentes
e as prostitutas merecedoras ele verem
os seus direitos restringidos, e.t.c ..
De modo in verso, se fosse dado a
saber que alguém propunha a despenali zação do aborto, logo se imaginaria qu e a mesma pessoa defenderia a
supressão da pena de morte, vo taria
contra a educação reli giosa obrigatóri a, acharia o divórcio um direito de
cicl aclania , a sol icl ari edad e soc ial e
es tatal mai s importa nte qu e a li vre
ini c iativa , a previd ê ncia social e a
reform a obri gatória elas necessidad es
univ e rsa is, os neg ro s co tado s no

mesmo patamar elos brancos, a nossa
soberania um bem negociável a favor
ela paz , a educação dos filh os condescendente e os homossexuais e as
prostitutas grupos de pessoas injustamente marginalizadas, e. t.c ..
Ora o que vemos hoj e é que os homens e as mulheres percebem a realidade como sendo bem mais complexa que a bipolaridade maniqueísta descrita.
E deve ser por isso que viver parece ser para as novas gerações, e
apesar elas novas dificuldades que
elas defrontam, muito menos complicado. Porque estas gerações deixaram de fantasiar tanto a realidade e
passaram a vivê-la mais.
É agora vulgar encontrar gente
que defend e valores c ruzados em
todas as direcções: pode ser-se um
fervoroso adepto da soberania nacional e defender o aborto legal; propôr
o fim ela "educação religiosa e defender a criação da pena de morte; ser
um convicto proponente da livre iniciativa e exigir a manut~ nção da previdência social, e por aí adiante.
Facto é que bipolaridade das duas
posições antitéticas decorria naturalmente da consciência moderna que
prevaleceu no último centénio, com o
pendor que ela dá à razão em detrimento da emoção cultivada pela consciência romântica nos anteriores trezentos anos. O que implicou buscas de
identidade pessoal numa linha dita de
coer ê ncia. Coerência não com a
realidade mas com uma certa lógica da
razão. Que era e ainda é a razão do
poder. Acredita-se ainda hoje em Portugal que os homens se orie ntam ou
devem exclusivamente orientar pela
razão e qu e é vergonhoso quando
assim não é. A razão foi assim erigida
em valor supremo, sacrossanta verdade
que tudo molda a lógica própria que é
a lógica do quadro cultural prevalente.
Quer dizer do poder. De tal modo era a
ligação do corpo de ideias ao poder
que até à queda do muro de Berlim os
conservadores do "lado de cá" simplificadamente apelidados ele democra tas co nse rvadores, d efe ndi a m
exactamente os valores práticos que os
comunistas de Leste.
Aqui es tava um paradoxo que
chamava a atenção para algo que até
aí tinha passado despercebido. É que
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as palavras tinham o significado que
tinham, não traduzindo realidades de
es tados int eriores me ntai s. Antes
eram reflexo do enquadramento. Ou
seja, do poder. Ludwig Wittgenstein,
o filósofo de Cambridge, escrev e u
uma vez: "os limites da linguagem (... )
significam os limites do meu mundo".
Ao ampliar o vocabulário d e
expressão, qualquer de nós toma possíveis outras opções no campo das
reflexões humanas e deixa de ficar
mani e tado na reac tividade ao seu
meio. O homem não é só fruto da sua
circunstância. E passa a ser proactivo.
Ou seja, capaz de parcialmente construir a "sua" realidade.
Por exemplo.
A PÓS-MODERNIDADE
E O PODER
Se autoridade é ideal, o poder é
positivo.
O poder tal como o co nhecemos
prossupõe, na lógica do ilumini smo e
desde o século passado, a existência
de "verdades ". Das "coisas em si".
O conjunto elas verdades é como
uma fonte: alimenta novas verdades
a ju sante e alimenta-se doutras a
montante . E de todas elas se faz a
moral elo poder.
O século XX herdou a concepção
judai co-cri stã de qu e a moral es tá
ce ntrada no indivíduo-m a is qu e
qualquer outro. E daí se foi deduzindo que qualquer acto extrai o seu carác ter moral da intenção de quem o
realiza. A moral passa assim a ser
algo vinculada às próprias intenções
im e r sas n a l g um lu gar da m e nt e
individual.
Nem o rom a nti s m o d o séc ulo
XVII, XVIII e XIX, nem, paradoxalme nte, o posterior modernismo deste
séc ulo viram com bons olhos es ta
conceptualização. Para o primeiro, a
conduta humana era consequ ê ncia
de impulsos tão obscuros da me nte
como o fundo do mar. Foi por isso
que para Freud (o último dos românticos e o primeiro elos modernistas da
psicologia) a religião era uma forma
de neurose colecti va.
De modo s imil ar, a concepção
moderna das pessoas como máquinas
sempre susceptíveis de ape rfeiçoamento ou "afinação", qualquer dizer,
potencialme nte ca pazes el e crescer,

Acredita-se ainda hoje em Portugal que os homens se orientam ou
devem exclusivamente orientar pela razão e que é vergonhoso quando
assim não é. A razão foi assim erigida em valor supremo, sacrossanta
verdade que tudo molda a lógica própria que é a lógica do quadro
cultural prevalente. Quer dizer do poder.
gravitou adversamente em torno do
c onc e ito d e int e nção. Pois se a s
acções individuais são regidas por
es tímulos, qu e papel sobra para o
livre arbítreo? Se os ac tos agressivos
ou altruístas são produto da socialização e da estimulação ambiental,
não há lugar para uma "causa sem
causa" como seria a intenção voluntária.
A erosão da práti ca da intenção
que o poder facilita desveladamente,
co n s umou-s e já no p e ríodo da
consciência pós-moderna. Na verdade porquê presumir que pelo facto da
palavra intenção existir, exista em
cada me nte indi vidual a im age m
correspondente? Porque falar não é
um sinal externo de um es tado de
alma se não pa rti c ipar d e uma
relação social. Pois não é verdade
que a linguage m obtém a sua significação através dos usos qu e adapta
nas realizações? Não é ela utilizada
em posturas tácticas como as de responsabilizar, buscar perdão, e. t. c ..
À medida que a sociedade moderna proced e, atrav és d e no vas tecnologias a saturação do E u de cada
um de nós e à sua coloni zação por
valores de outrem, é ·difícil distinguir
facto de fi cção. Está-se então na hora
da factificidade: nela a verdade e a
me ntira torn a m- se noçõ es imprecisas. Porque a verdade ou a mentira
passa a ser condicionada ao ponto de
visto do co mum das gen tes, ou no
caso das ciências, à "cultura " do laboratório. Assim nenhuma perspectiva é, em si mesma, verdadeira ou
falsa, salvo dentro duma parti cular
comunidade de compreensão.
E quando há mais que uma perspectiva sobre o mundo, estão criadas
as bases para a mentira. É assim que
a presença de mentiras numa sociedade não é necessáriamente o resultado da p e rv e rsidad e d es te ou
daquele, mas sim a experiência de
uma pluralidade de mundos sociais.

E por estas pluraliuades e por esta
faculdade de assim brotarem verdades caiu o muro de Berlim. Porque
as novas tecnologias multiplicam as
inter-relações das pessoas é qu e a
saturação do Eu de cada comunista
aconteceu, surgindo a interrogação:
que verdade?
Relíquias das consciências velhas,
restam no português algumas expressões em uso, dependuradas, sem se
darem conta, ao fio da História. Carisma, novo homem português, democracia de sucesso, pelo direito ao mérito,
que foram retiradas das arcas velhas
da retórica romântica; e, competição,
livre iniciativa, individuo, mérito, verdade e razão expressões retiradas da
consciência moderna.
Nenhuma destas expressões apesar
do respeito que infundem, possuem
base consi stente . São apenas construções de determinadas comunidades de linguagem utili zadas com fins
pragmáticos . Por isso, começaram a
criar divisões, hi erarq ui as, separações in sidiosas e opressão. E toda
es ta realidade converteu em néscio
quem dela recusava a participação.
A corrupção do pod er foi acolhid a
pel a co munid ade do pod er c omo
inv e rdad e ou fal s idade. Porque a
verdade para a comunidade do poder
te m s ignifi cações que as outras
comunidades não sonham. A verdade
para o poder é que é lícita chamar
para es te cas o o povo-o povo do
poder - à colação. Então o povo não
diz: "quem parte e reparte e não fica
co m a melhor parte, ou é parvo ou
não tem arte "? Por isso quem não
está com este povo ou esta cultura do
poder- o que vale o mesmo - tem de
ser néscio.
É que toda a proposição "verdad eira" forja um a classe nova com
aq ueles para qu e m a signifi cação
,;verdadeira" co ntradiz a de outras
comunidades de significação. Principalmente a da comunidad e do poder.
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E é então que tendem a surgir os que
vão crescer até serem uma multidão
de gente que coincide em sentir-se
enganada pela sua hermeneutica ser
marginal e por isso os marginalizar.
A partir daqui a mudança é inevi-:
tável. E quem a vai fazer são os néscios da "verdade " oficial. Quer di zer,
do poder.
PARTIDOCRACIA E PODER
Os políticos da modernidade são
romano s e m Roma. Se o pod e r é
positivo eles só podem reger-se pelas
"verdades" absolutas . E ve ncer as
eleições. Sempre espraiando-se pelo
feudo das certezas que empolgam e
evitando as dúvidas que desarmam.
Ou seja, aos políticos cumpre inventar certezas , produzir ficçõ es e
vendê-las bem. A isto pode chamar-se criar factos políti cos.
Em boa verdade os factos políticos
sã o um a nov id a d e qu e se torn ou
inevitável quando os antigos partidos
- que ainda subsistem - tiveram de
defrontar a saturação social e a colonização do E u, tão bem descritas por
Kenneth Gergen em "O Eu Saturado".
Mas vamos por partes.
Uma carreira política começa-se no
seio dum partido. E um partido é um
grupo fortemente organizado num sentido hierárquico. Às vezes organizado
em múltiplas hi erarqui as paralelas.
Qu e nasce m lo go aba ixo do c hefe
máximo do partido. Como num reino
há o rei, habitualmente aqui designado por secretário geral do partido e
logo abaixo uma casta de veneráveis
que anseiam ocupar o lugar do rei. São
os barões do partido, chefes com implantação local, regional ou influência
corporativa/ económica.
Cada um destes barões arquitecta
a s ua própria te nd ê nc ia de ntro do
partido, estabelecendo uma relação
hi erárquica própri a até às bases. E
organiza-se fun cionalm ente com as
outras hi erarqui as dependentes dos

Quando se inicia carreira num partido tradicional é preciso, desde logo, optar
pelo baronato a cuja fidelidade nos vamos hipotecar. E a primeira emoção
sentida é a duma intranquilidade que Churchil captou quando referindo-se ao
parlamento Britânico onde os deputados se sentam frente a frente, declarou
que os adversários estavam à sua frente e os inimigos atrás.
outros barões numa base de relações
ou alianças que tomam a peculiar
designação de solidariedades. Que se
criam e recriam permanentemente:
quando um barão é promovido os seus
suseranos acompanham-no; quando
despromovido abandonam-no.
Quando se inicia carreira num partido tradicional é preciso, desde logo,
optar pelo baronato a cuja fidelidade
nos vamos hipotecar. E a primeira
emoção sentida é a duma intranquilidade que Churchil captou quando referindo-se ao parlamento Britânico onde
os deputados se sentam frente a frente,
declarou que os adversários estavam à
sua frente e os inimigos atrás.
E é esta intranquilidade que tece a
solidariedade que toma indispensáveis
as ideias de qualquer aprendiz político, à medida da estreiteza dos limites
da ideologia da facção a que se pertence que é somente uma fatia do "espaço" do partido. E compreende-se como
a teia de solidariedades, salamizando
horizontalm e nte o partido , espas modiza ainda mais o leque de opções
possíveis a cada aprendiz de politico.
No momento seguinte, e quando se
defronta com o penoso trabalho de
subir na hierarquia dq aparelho partidário, o aprendiz de politico vai dar-se
conta de que há muitos candidatos
para poucos lugares. E, rapidamente,
darwinamente, vai desenvolver competências específicas: a intriga perante os
iguais, a sedução e a submissão perante os superiores e a manipulação face
aos inferiores. Tudo nurpa atmosfera de
suspeição em que cada elemento novo,
de surgimento não previsto, cada variável de ocorrência súbita, cada turvação
da linha do horizonte, é percebido pelo
aprendiz de politico como ameaça que
é mgente controlar.
Ou seja, para subir partidariamente
é necessário desenvolver competências
específicas: estar apto a suspeitar de
tudo e todos, liquidando à nascença
qualquer foco de novidade (por isso de
criatividade), e hipertrofiar as caracte-

rísticas para a intri ga, a sedução e
submissão e a manipulação.
Qualquer psiquiatra diria que estes
traços se assemelham ao que os compêndios caracterizam como psicopatias paranoides. O que se sublinharia pelo paradoxo de o aprendiz
de político defend er tenazmente a
"verdade" do seu chefe, e, ao mesmo
tempo, ter sempre à mão a mentira
que está implícita na sedução e submi ssão ao chefe. Ou seja só chega
próximo do topo partidário quem exibir a mais eficaz ambivalência: ser
mentiroso faz endo a apolo gia das
"verdades" do poder.
Ora se também aqui ensaiarmos o
princípio de Peter, logo vemos que o
mais provável é que só cheguem ao
topo os mais mentirosos desde que
pos suam faro para ire m captando
mais cedo que os compe tidores as
novas verdades que o poder em mutação vai inventando. O que significa
qu e aquando das escolhas para a
constituiç ão d e gov e rno s ou da
administração públi ca, em vez de
gente capaz de pensar, ou, ao menos,
capaz de gerir, é provável que sejam
nomeados pelo partido pessoas com
as comp e tê ncias da me ntira e da
suspeição.
Por isso os gestos de Reagan eram
estudados antes dos debates televisivos; o penteado da senhora Tatcher
escolhido de acordo com sondagens
de opinião; a es tatura de Gonzalez
contrariada por estrados que acrescentavam altura aos se us adversários; a dicção de Cavaco Silva treinada. A fi cção tendo lugar no sítio
onde deve mostrar-se: num palco.
E qu e tem isto de import a nte?
Não é muito relevante que os ministros gastem horas a fio a tratar da sua
imagem com jornalistas pagos pelo
e rá rio públi co s ubtraindo , d es ta
forma, dispo~ibilidades e te~pos de
gov ernaç ão. Mais importa nt e é a
~onstatação de que esta histrioni zação da polít~ca é fruto da consciência
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mod erna qu e circ ula em torno de
silogismos do tipo: a política é verdadeira. A minha política é a da verdade. A verdade sou eu .... e assim por
diante num autismo crescente.
Mas é ainda mais grave que este
discurso e prática autistas sejam cresce ntes . Compreende-se qu e sendo
essencialmente um comportamento
defensivo, quanto maior fôr a dissonância entre o que a realidade é e a
verdade do poder, maior é a necessidade defensiva do poder. Mas será
qu e poderemos imaginar até ond e
tudo isto poderá ir se expressões da
consciência moderna como efi cácia
ou sucesso se mantiverem a alimentar
tal fenómeno?
Não es tará o político que ass im
procede a percorrer () mesmo trilho
dos yuppies do sucesso e da efi cácia
que na economia já terminaram na
falência e com eles levaram o sistema à falência? E não será o movimento de descrédito nos partidos que
percorre toda a Europa um sinal a ter
em conta?
Os partidos tradicionais, os partidos da modernidade, constituindo-se
como máquinas ganhadoras a qualquer preço e baseados numa concepção deles próprios como susceptível
de auto a perfeiçoame nto parecem
cada vez ma is cond e nado s numa
sociedade que questiona as verdades
absolutas, a lógica da razão que vê
tudo como suceptível de aperfeiçoamento, sucesso, efi cácia e medição.
Ao contrário, na pós-modernidade
é possível que a saturação social e a
colonização do Eu que passa a questionar a verdade pelo motivo de cada
Eu ser múltiplas verdades, questiona nd o as verd a des qu es ti o ne os
partidos.
E ass im lh es ca nt e o DE
PRO FUNDIS.

Nota: AParte I j á publicada
na revista Maio de 1995.
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REALIZOU-SE EM LEIRIA, A 19 E 20 DO MES
PASSADO, O ENCONTRO DA SOPEAM .
(SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCRITORES E
ARTISTAS MÉDICOS).
Teve este início com uma recepção na sede da Câmara
Municipal de Leiria, pelo seu Presidente e pelos
vereadores dos pelouros da Cultura e Assuntos Sociais .
Após algumas palavras de Boas Vind as, foi entregue à
SOPEAM, na pessoa de Vieira Reis, seu presidente, a
Medalha da Câmara Municipal de Leiria, a Medalha
dos 450 anos da Cidade e o Galhardete da Câmara,
tendo ainda sido oferecido, aos presentes, uma
lembrança de uso pessoal.
No fim da cerimónia foi oferecido aos participantes no
encontro um Porto de Honra.
Obedecendo à programação, seguiu-se uma visita à
Igreja de S. Francisco, construção que remonta ao
século XIV, agora em fase de restauro e onde foram
descobertos, recentemente, frescos quatrocentistas.
Esta visita foi conduzida pelo arquitecto responsável
pelas obras ali em curso.
Atarde, após almoço de convívio e visita a uma fábrica
de porcelanas, realizou-se uma sessão cultural no
Hotel D. João III onde, além de várias comunicações,
foi evocada a pessoa e a obra do escritor e poeta
médico leiriense Dr. Américo Cortes Pinto, cujo
centenário de nascimento ocorre este ano.
À noite, realizou-se uma sessão recreativa em Regueira
de Pontes, aldeia de Luis Lourenço que tomara a seu
cargo a organização do encontro e na qual
participaram também algumas dezenas de leirienses,
amigos do anfintrião, que concorreram para tornar
aquele encontro memorável.
Finalmente a 20, de manhã, ocorreu uma visita ao
castelo de Leiria, conduzida pelo arqueólogo
responsável pelas escavações ali em curso.
Nos dias 17, 18, 19 e 20 esteve patente ao público na
Sede Distrital da Ordem dos Médicos uma exposição
bibliográfica de médicos escritores portugueses e
brasileiros bem como de escritores leirienses, médicos
ou não.

A partir do dia 8 de Dezembro, estará
à venda um novo livro, ed itado
através da INAPA, com o títu lo

"DR. JOÃO PAES
DE VASCONCELLOS UM CIRURGIÃO" .

ODepartamento de
Educação Médica da
Faculdade de
Medicina de Lisboa
irá iniciar em Janeiro
de 1997 o

I MESTRADO DE
GESTÃO EM
SAUDE .

Embora o tema central desta obra
seja dedicada à sua biografia, versa
também o historial dos Hospitais Civis
de Lisboa, onde foi um Cirurgião
eminente e, na área administrativa, o
seu Director Geral.
No desenrolar desses temas, é,
consequentemente, retratada a
evolução científica, técnica e social
desde o último quartel do século XIX,
bem como a queda da Monarquia, o
advento da República,~ o longo
período de uma ditadura militar com
a qual nunca pactuou, e mesmo
combateu de uma forma inteligente.

Este Mestrado vai
ter a colaboração de
docentes de
Universidades
nacionais e
estrangeiras cabendo particular realce aos da "University of
North Carolina at Chapei Hill" que foi classificada em 3° lugar
no "ranking" das melhores escolas de Gestão em Saúde dos
Estados Unidos dq. América.
Vai ainda realizar-se a 16 de Janeiro de 1997, na Aula Magna
da Facu ldade de Medicina de Lisboa, o III Curso sobre

Mecanismos de Regulação da Pressão Arterial Terapêutica Farmacológica da Hipertensão Arterial
Essencial.

PÚMIO ÁGUA E PROGRESSO
Está aberto concurso para apresentação, até 17 de Janeiro de 1997, de candidaturas à elaboração do trabalho
subordinado ao tema seleccionado para o Prémio Agua e Progresso do Biénio 1996/98. Informações disponíveis
no secretariado da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), Av. do Brasil, 101, em Lisboa.
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A Fateixa do Pescador
Homenagem à memória do Dr. Silva Duarte,
médico distinto amante da Natureza e do Sado e um gentleman,
que foi também pescador e homem de mar.

lreneu Cruz
fateixa é um ferro de
quatro pontas usado
desde há séculos para
fundear embarcações.
A experiência indicou
para estas bandas do estuário fateixas leves para os botes, de braços
finos e unha curta. Esta entra bem
na areia e no lodo. Quando se encrava na rocha o braço de ferro fino em
arco elástico, se mãos hábeis manobram a bom j e ito , quase se mpre
desangula e solta-se. A única fateixa
que tive foi emprestada. Pedi-a ao
Sr. João, profissional amigo, já reformado, sábio nas artes de pescar e
marear. Já an ti ga, teria uns cinco
quilos, mas pintada de novo, de
negro brilhante, com braços sólidos,
unhas separadas mais de um palmo
da haste mãe, parecia nova. Para o
Zebro servia perfeitamente.
O compan heiro d e bordo desse
dia foi o Manei. Era um rapaz da
minha criação, do liceu, no planalto
longínquo. Prezava-se de ter sido um
dos iniciadores, um en tu siasta do
mergulho nas águas tropicais. Por lá
ficara estes anos todos comendo prosaicamente o raro pão que os diabos
amassam. Nos idos anos 50, com
boas pescarias perto de Benguela,
numa aldeia chamada Baía Farta,
partilhámos boa dose de aventura.
Eram águas fartas de sardinhas gordas, de albacoras rápidas, de garoupas, de meros que enlocavam com o
i sco ferrado na bocarra. H avia
fábricas de farinha de peixe e de
óleos também. A uma delas tinha ido
parar, sabe-se lá porquê, parte do
esqueleto de ferro da alfacinha Praça

A

da Figueira, mercado antigo Ja
desaparecido, e ali jazia esquecido,
amontoado. O Manei, que passava
un s dias de féria s aqui perto, na
capital do antigo Império, recordou
es tas passagens em voz alta, alta
d e mai s. Ensurdecera quando lh e
rebentou a granada no quintal.
Descemos o Sado e fundeámos
perto de terra, logo abaixo das ruinas
do Forte Velho, com a maré a baixar.
Era ali que se tiravam sargos veados
dos grandes, embora se perdessem
muitas chumbadas presas na pedra.
Quando me contaram das corvinas,
tão perto da barra, não resisti . Foi por
causa delas e do telefonema do Manei
que ananjei a fateixa. Duas douradas
e uma sargueta ao cabo de um par de
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horas era pouco, muito fraco. Havia
que mudar, levantar o feno do Zebro
e subir o Rio. Mas unhara bem, bem
demais. A vante e à ré, solta cabo,
colhe cabo, a puxar e repuxar, a duas
e quatro mãos, mas a fateixa não soltava . Não fosse a amizade pelo Sr.
João e tinha cortado. Mas não. Como
havia um connaisseur a bordo, foi o
Manei esco lhido . Mergulhou e m
apneia, descendo pelo cabo abaixo,
com águas límpidas, paradas. A maré
repontava. Subi u umas tantas vezes
para tomar ar e foi dizendo que era
difícil, estava muito fundo, a muitas
braças. Voltou a mergulhar e a subir,
pediu o croque, que é uma vara com
um gancho que serve para apanhar
cabos e atracar, mas que ficara em

terra. Por fim , es tafado, quando chegou
a bordo, vinha circ uns pecto, como se
se aproximasse, cheio de pecados, de
um c01Úessionário. Contou e ntão que,
ao descer, as algas foliáceas o perturba ra m, e ra m muito gra nd es. H o uve
qu e afas tá- las à braçada. O fe rro lá
eslava no fundo e ncra vado e ntre um
b ico d e roc h a e um â ng ul o muito
agudo. Mais abaixo, ond e a mão já não
c hegava, num plano de areia lodosa,
como se dela nascesse, desenh ava-se
uma asa esc ura coberta de caramuj o
clarinho. Mas fo i no outro me rgulh o
que conseguiu descortinar por detrás
d a fa te ixa, ampa rad as p e l a ro c h a
negra, outras duas asas. Em ponto ele
inte rrogação alongado, elega ntes, com
m a is el e palmo , m e io s o te rr ada s,
ladeavam um a boca el e láb io g rosso
ond e ca beri a um punh o, boca segui da
d e pescoço longo, esguio , a alargar
aos pou cos. De cor igual à ela roc ha e
co m o e l a ta mb é m sa lpi cada de
cara mujo, co nfundiam- se. E ra um a
â nfo ra o u os res tos d e â nforas, a
re pousar, a do rmir há 20 séc ulos no
fund o elo Rio, protegidas pela fl oresta
de algas castanhas, pela muralha granítica, pela dúz ia ele braças de água,
pelo s ilê ncio.Q ua ndo logo de seguida
nte rgulh e i, o que melhor reco rdo são

os olhos vermelhos da more1a esc ura
que vigiavam, e nqua nto mos trava na
boca e ntreabe rta uns bo nitos de ntes
afiados, d e marfim. E l as tamb é m
vi giam aqu e l as banda s, h á m il é nios.Voltei ao Forte Velho mais tarde,
sem o Manei, já regressado ao desafio
e à magia dos trópicos.
Voltei lá eq uipado com óculos, com
barbatanas e com croqu e. Mas a água
era a li a da d o seg re d o, co m uma
turvação e mpoeirada, produzindo um
efe ito d e T ynd a ll aquát ico, com
pla nc tontes que não deixavam ver com
nitid ez dois palmos à fr e nte . G ua rdava m dos olhos cobiçosos, no vas to
museu qu e é o Templo ele Nep tuno a
relíquia . Apesa r dos muitos esforços,
nunca a cheguei a ver.
Ago ra, a nos passados, quando pac ie nte mente aguardo o loq ue de um
sargo, sou ca paz ele ver, ele vela quadra ngular e nfunada, um a galera ro mana a s ubir p elo golfão ac im a, co m
mare a ntes fe níc ios e ca rt ag in eses .
A bai xo do s esc ravos ro m ado res,
alinhadas no porão, cente nas ele â nforas perm a nem qu ed as : Trazem vin hos e idei as e rotas nov as, a lé m de
outras línguas outras falas. Ao passa r
a bar ra , no reg resso leva m a lg um a
coisa mais: o azeite, as conservas de peixe
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em salmoura. E "ganon", o petisco salgado de peixe e ma.tisco, ma.tmfactorado na
colónia de Cetob1iga e envasado em ânforas cozidas nos fornos do Pinheiro ou
de Monte Novo. Foi petisco de qualidade
reservado a tiibunos, a senadores e a pretoria.t1os de Roma.
De qu a ndo e m vez, os so nh os a inda
me revela m pe ixes a mord e r o isco.
Mas e m vez el e sa ltos acrobá ti cos ele
pei xes e no rm es. e m vez ele fiada s
ve rti ginosas el e fi o el e nylon a zun ir,
que gr ipam ca rr e tos, te nh o vis to
peixes pequ e nos, de uma es tranha cô r
ele b a rro. De poi s ele fe rr ados, vão
dire ito ao fu nd o por e ntre as algas
cas ta nh as e o ca bo solt o ela fat e ixa.
E ncosta m-se à roc ha, ao cara muj o mas
não e nloca m. E nfi a m-se pela asa. dão
duas vo lt as ao co lo e q u eda m- se.
Porqu ê? Na tural me nte porque pa ram
no te mp o que un e o hom e m através
dos séculos. Mesmo qu e seja por meio
de um fini ss imo fio qu f' os a ttl atTa a
uma ânfora, esq uec idos ela sua condi ção de seres e lé nte ros, 1~1 ze n1 a li gação
à ete rnid ade
On te m fu i leva r ao S r. J oão uma
fa te ixa nov inh a e m fo lh a. Amanhã
esc reve re i ao Ma ne i es ta ca rt a qu e
ence rra o so nh o qu e nos afas ta ela s
guerras inút e is.
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Acórdãos dos Conselhos
Disciplinares Regionais
Dando cumprimento ao artigo 42° do Dec.-Lei 217/94 que determina:
uAs deCisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados
e áo Presidente da Ordem do.s Médicos e publicadas .no órgão oficial
da Ordem f;los Médicos;,, a Revista da Ordem dos .Médicos publica
os seguintes pareceres e acórdãos dos Conselhos Disciplinares.

l. Nes te processo o Senhor M. P.
queixa-se da médica Drà. M. C ..
2. A queixa resulta do facto de a
Dra. M. C. se ter recusado a alterar
um rel~tório ecocardiográfico onde
era feito um diagnóstico de prolapso
da válvula mitral e, face a existência
de sinais indirectos de insuficiência
mitral,. aconselhado um estudo de
doppler cardíaco.
3. Baseia-se o participante no facto
de um ecocardiograma e um doppler
realizados cerca de 18 meses antes
não terem; seglindo afirma, revelado
ins ufi ciê ncia mitral e também no
facto de os técnicos de cardiopneumografia que captaram as imagens
do ecocardiograma e as gravaram e~
video lhe terem c~nfirmado que não
havia sinais de insuficiência mitral.
4. Ouvida a Dr:i M. C., esta esclareceu que no I.C.P.A. os traçados são
colhido s e gtavadbs poi· téc ni cos,
ma s os relatórios são fe ito s por
médicos, nada tendo ela a alterar ao
que escreveu.
5. Diz a Dra. M. C. que tentou em
vão explicar ao doente que necessitava de um es tudo de doppler para
confirmar e quantificar a presença de
insufi ciência mitral , porque não o
podia fazer apenas pelo ecocardiograma.
6. Informa ainda a Dra. M. C. que,
face à ansiedade do doente, se ofereceu para realizar gratuitamente novo
ecocardiograma e inclusive para realizar gratuitamente um doppler com
cor, apesar de tal não ter sido pedido
pelo médico assistente do queixoso.

7. Porém, o doente ré~ usou-se, alegando que nãó tinha tempo e continuando a exigir que a médica alterasse o seu relatório.
8. Sendo estes os factos, a conduta
da Dr;:~. M. C. afigura-se-rios perfeitamente ·correc ta fac e à éxigência
absolutamente despropo s itada do
queiX
' OSO.
9. Com efeito, não é aceitável que
sejam os doentes a ditar o teor dos
relatório s mé dicos e a diz e r aos
médicos o que é que eles lá podem
ou não podem incluir.
1 O. Acresce qu e a Dni. M. C. se
mostrou muito paciente e compreensiva com o queixoso, tendo ido ao
ponto de se oferecer para fazer gratuitamente exames complementares
de diagnóstico, como o próprio queixoso reconhece.
ll. Atendendo ao exposto, propomos ao Copselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento do presente processo po~· não haver indícios da
prática d e qualqu e r infracção
deontológica.
Lisboa, 2 de Abril de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida

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

Lisboa, 2 de Abril de 1996
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l. Neste processo a Senhora C. S.
queixa-se do médico Dr. J. M. C. D..
2. No dia 29.12.94 a participante e a
sua filha compareceram na Secção
de Inquéritos da PSP em Cascais por
terem sido notificadas para serem
observadas em consequência de uma
queixa que elas tinham formul ado
co ntra terce iro s, alegando qu e tinham sido vítimas de agressão física.
3. A queixosa e· sua filha foram atendidas pelo Dr. J. C. D. , Perito Médico-Legal do T. J. da C. C..
4. Segundo a participante, o Dr. C.
D. tê-las-á recebido de modo pouco
correcto e agressivo, recusando-se . a
observar os ferimentos e optando por
as mandar embora.
5. O ~édico visado nega as acusações da participante e refere que esta
se recusou a colaborar, não respondendo ao inquirido e demonstrando
grande agressividade.
6. Diz ainda o Dr. C. D. que se viu
na necessidade de elevar a voz para
abafar a da p~rticipante - o que não
resultou - razão pela qual se recusou
a prosseguir o exame e soli citou a
queixosà que saísse, injunção essa
que ela não acatou.
7. Erri apoio da s ua versão do s
tactos, o Dr. C. D. indicou três testemunhas, todas elas agentes da PSP
presentes no local.
8. Ouvidas as tes te munhas, es tas
corroboraram os depoimentos do Dr.
C. D. , segundo o qual a participante
terá querido dirigir o exame médico,
não respondendo directamente as
perguntas e pretendendo narrar tudo

ética

o que tinha acontecido quando ao
médico apenas in.teressava saber de
q-ue é que ela e a filha se q11eixavam
e que tipo d e lesõ es ~ que elas
tinham sofrido.
9. Conclui-se pois que a participante
é que terá sido malcriada com o Dr.
C. D. e terá inviabilizado o exame
médico exigido por lei.
10.- ,Assim sendo, propomos ao Conselho Discjplinar Region!ll do Sul o
arquivamento do presente processo
por não ter fi cado demonstrada a
prática de qualquer infracção técnico-deontológica.
Lisboa, 16 de Abril de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor Jos é Manuel Braz
Nogueira
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cirúrgica realizada (vide folhas 2 e 3
dos autos).
5. A ca~ta do Dr. P. S. é suficientemente ~sclarecedora, sendo as· suas
explicações perfeitamente razoáveis
e · plausíveis, não havendo qualquer
indício de erro técnico ou ?e negligência.
~- Assim sendo, propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o
arquivamento do presente processo.
7. Para total esclarecimento do 'queixoso, envie-se-lhe juntamente com
este parecer, cópia da s upram~ricio
nada carta do Dr. P. S. - folhas 2 e 3
dos autos.
Lisboa, 16 de Abril de 1996
O RELATOR
Dr. António Resina Rodrigues

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

ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Comelho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
. p arecer.

Lisboa, 16 de Ab'ril de 1996

Lisboa, 16 de Abril de 1996

processo o Senhor A. J. S.
queixa-se do médico Dr. J. J. B. P.

1. Neste processo o Senhor M. J. D.

1.

Nest~

S..

-

.

2. Alega o participante que foi iludido pelo Dr. P. S. que lhe proiT!eteu
um tratamento eficaz para a s ua
" impotê ncia sexual", levando-o a
gastar em vão mais de SOO contos em
exa mes médi cos, medi ca mento s,
consultas e numa operação cirúrgica
que não foi bem sucedida.
3. Entende o queixoso que tem direito a reaver o dinheiro que gastou,
visto não terem sido alcançados os
res!lltados prometidos pelo médico .
4. Tendo sido solicitados esclarecimentos ao Dr. P. S. pelo Gabinete do
Doente da Ord e m do s Médicos, o
referido médico, em carta datada de
23.01.96, veio faz er um relato circ un s tanciado do s contactos que
manteve desde Março de 1993 com o
qu eixoso, ex plicando a e volução
clínica do doente, a terapêutica efectuada, nomeadamente a intervenção

queixa-se dos médicos que na noite
de 8.12.95 estavam de servi ço no

c.s.o .. .
2. Alega o participante que apesar
de ele estar com fortes dores de dentes, os médicos se recusaram a consultá-lo por ele não ter dinheim, no
momento, para p·agar a taxa moderadora.
3. A versão do queixoso é porém
refutada pela Directora do C.S.O., a
qu~l informou que o c\oent e não
invocou falta de dinheiro mas sim a
sua opção política para recu sa de
pagamento da taxa moderadora. (vide
folhas 8 dos autos).
4. Também os dois guardas da PSP
que se deslocaram ao C. S. O. na
noite em questão, por lhes ter sido
comunicado que havia problemas no
referido local, testemunharam que o
o!·a participante se recusou a pagar a
taxa moderadora com o fundamento
de que era filiado no P. C. e que já
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lá tinha ido mais vezes sem pagar
(vide folhas 18 e 19 dos autos).
5. Conclui-se pois que foi o queixoso
que pretendeu infringir a lei, apesar
de tet sido alertado para o teor do DL
n° 54/92 onde não se prev ~ a isenção
do pagamento da taxa moderadora
pela razão invocada (opção política).
6. Assim sendo, propomos ao Cónselho Disciplinar Regional do Sul o
arquivamento do pr~sente processo
por não ter ficado demon str~da a
prática de qualquer infracção téc nico-deontológica.
Lisboa, 16 de Abril de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida

A CORDÃO
Acordam os membros do
Conselho Discip~ar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e peJas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 16 tl,e Abfil de 1996

1. Neste pr9cesso a Senhora M. C.
M. L. S. quejx&cse do médico D~. J.

A. S..
2. Alega a participante que, tendo-se apresentado no C. M. S. R. no
dia 13.01.95 'para alta médica, foi
encaminhada para o Dr. J. A. S. por
não estar presente o seu médico de
família.
3. Segundo a queixosa, quando se
apresentou ao Dr. J. A. S., mostrand.o'-lhe a se nh a d e c on s ulta s, foi
'~expulsa ve~bal e físicamente do gabinete.. , tendo-lhe o referido médico
ditó "<Il!e não tinha nada que a ver
por n~ó ser sua doente".
4. Te.n<~9 sido pedido em 5.04.95 à
participante que informasse se existi.am ~u ~ão testemunhas dos factos
relatados na participação, ela não
respondeu à solicitação que lhe foi
feitâ.
·
5. Pelo seu lado o Dr. J. A. S. afirma
que a qu~ixosa entrou abruptamente
no seu gabinete dizendo de modo um
pouco agressivo que ele tinha de a

atender para ass unto de baixa, visto
es tar a s ubs tituir o se u mé di co de
famíli a.
6. Acresce nta o Dr. J. A. S. que terá
dito a participante que em vi rtude de
não conhecer a s ua his tória clínica
nem ter a fi cha dela, " melhor seri a
que fosse observada pelo seu médico
num dos próximos dias ... " .
7. Ainda segundo a versão do médico, a utente terá fi cado muito irritada
e, num tom me nos próprio lhe teria
dito q ue "ele estava ali para a atender, que era para isso que ela pagava
impostos e que não o queria para seu
médico porque ele era malcriado".
8. Afirma o Dr. J. A. S. que pediu
então a participante que se retirasse
e fechasse a porta - o que ela fez não tendo ha vido pela s u a part e
qualquer rec urso, à força ou qualquer agressão física.
9. Conclui o Dr. J . A. S. dizendo que
hoj e compreende melhor a atitude da
participante porque entretan to soube
que ela já tinha estado no Centro de
Saúde no d ia a nterior, apresentando
comportamento psíquico alterado.
10. É de no tar que essa ideia parece
ser confirmada pela própria que ixosa
que, na sua part icipação, afirm ou
es tar a sa ir d e uma d e pressão
pós-parto.
11. Para alé m das ex pli cações do
Dr. J. A. S. se nos afigurarem plausíveis, a parti cipa nte não apresentou
quaisquer pro vas d os factos qu e
alegou.
1 2 . Assim sendo, propomos ao Conselho Disc iplinar Regional do Sul o
arq ui vamento do presente processo
disciplinar por não ler ficado demonstrada a pr á ti ca de qua lqu e r
infracção técnico-deontológica.

Lisboa, 16 de Abril de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor Jose Miguel Ramos de
Almeida
ACÓRDÃO
Acordam O!! membro!> do
Conselho Di!!ciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
terntos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 16 de Abril de 1996

l. Neste processo o Senhor A. J. T. P.
C. A. queixa-se do médico Dr. J. S. C..
2 . No dia 14.03.95 o participante foi
operado na C. S. A. pelo Dr. S. C.,
te ndo s ido s ubm e tid o a uma
Ureterolitoextracção sob visão (com
U.R.C.) e com litotritor pneumático.
3. Que ixa-se o parti cipa nte de ter
tido que pagar a saída da Clínica uma
conta de 424 contos, quando, segundo
ele, o Dr. S. C. lhe teria garantido que
o intername nto mais a inte rve nção
custariam cerca de 300 contos.
4 . Insinua também o queixoso q ue a
operação a que foi subme tido não era
necessária, vis to que no decurso da
inte rve nção c irúrgica apenas te rá
sid o extraída uma pequena fracção
de cálculo, tendo a quase totalidade
deste saído espontaneamente 3 dias
mais tarde ao urinar.
5. Ouvido o Dr. S. C. , este informou
que o queixoso sofria há cerca de um
a no de cólicas renais de repetição à
dire ita , send o portador de exames
rad io g ráfico s qu e mo s travam um
cálculo do ureter pélvico direito com
cerca de 1,5 cm e um stent ureteral
que tinha sido colocado dias antes no
Hospital de Santa Maria.
6. Alega o Dr. S. C. qu e um s tent
nessa situação e colocado para proteger a fun ção renal enquanto aguarda
tratam e nto defin iti vo e n ão para
fa cilitar a saída de cálculo, como o
partic ipante refere.
7. Considera o Dr. S. C. que foi correc ta e eficaz a estratégia terapêutica
escolhida pois foi feita a fragmentação do cál c ulo primitivo (in s itu) ,
te nd o a l gun s dos fra gme nto s s ido
entregues ao doente após a intervenção, de ntro dum frasco, para posterior exame la boratorial, tendo outros
fragmentos ficado de ntro da bexiga e
alguns no ureter.
8. Segundo o Dr. S. C. é este o procedimento quando se faz ureterolitoextracção, pelo que é normal o doente eliminar fragmentos litíasicos durante vários dias.
9. Diz ainda o Dr. S. C. que o valor
d e 300 contos qu e o pa rti c ip a nte
refere na sua queixa, foi o montante
ca.lculado para pagamento dos honorários de toda a equipa médica, valor
esse que não foi ultrapassado.
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10. Esclarece o Dr. S. C. que a operação por e l e efec tu ada pel a qu a l
cobrou 150 contos está classificada
n a tabela da Ordem do s Mé di cos
com o cód igo 40.02.51 - Ureterolitoextracção sob visão (com U.R. C.) e
c om litotritor pneumático - a qu e
correspondem 300 C e 200 K.
11. Ora se se considerar 240 escudos o valor de C, fi ca o valor de K a
390 esc udo s, o qu e é infe rior ao
valor mínimo, explicando o Dr. S. C.
qu e baixou s i gnifi ca tivam e nte os
seus honorários porque o parti cipante tinha alegado ter difi culdades económicas.
12. Finalmente alega o Dr. S. C. - e
isso é reconhecido pelo qu eixoso que tentou explicar ao doente a razão
de ser e os efeitos benéficos da interve nção, nom eadam e nte a través d e
um d ese nho , tendo porém a d ada
altura, face as obj ecções e criticas do
parti c ip ante, soli ci ta do que este
saísse do seu cons ultório, visto não
admitir que ele pusesse e m causa a
sua competência, honestidade e ética
profi ssional.
13. Constata-se pois que o Dr. S. C.
alega que tinha prome tido ao participante que os honorários dos médicos
seri am inferiores a 300 contos e de
fa cto foram-no (285 contos) - mas o
qu e ixoso afirma que lhe tinha s ido
garantido que a soma dos honorári os
mais as despesas de internamen to e
que não excederia 300 contos, quando na realidade atingiu 424 contos.
14. Quanto a este ponto é a palavra
d e um co ntra a palavra do outro ,
sendo poi s de conceder o benefíc io
da dúvida ao médi co visado, sendo
de sali e nta r qu e os 285 c ontos de
honorários médi cos não ultrapassam
os limites máximos permitidos pelas
tabelas da Ordem dos Médicos.
15. Quanto ao facto de a maior parte
do cálculo ter sido eliminada espontâneamente 3 dias após a operação,
não significa que a operação tivesse
sido des necessária, antes pelo contrário.
16. Com efeito, a fra gl'l\lentação local
do cálculo primitivo (ir\ situ) é que
terá tornado possível a eliminação do
fragmento litíasico restan te nos dias
seguintes.
)
17. Ate nde ndo a o expos to , propomos ao Conselho Di sci plinar Regia -

éti ca.
nal do Sul o arquivamento do presente processo por não ter fi cado d emon s tra d a a prá ti ca d e qu alqu e r
infracção técnico-deontológica.
Lisboa, 16 de Abril de 1996
O RELATOR
Dr. Franci sc o Manu e l Can elh as
Freire de Andrade
ACORDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional
do Sul em que o presente
processo seja arquivado nos
termos e pelas razões expostas
pelo Vogal Relator no seu
parecer.

Lisboa, 16 de Abrü de 1996

Ao abrigo do disposto no arto 42° do
Es tatuto Di sciplinar dos Mé di cos,
aprovado pelo Decreto-Lei no 217/94,
de 20 de Agosto, promova-se a publicação da sanção na Revista da Ordem
dos Médicos, com o seguinte texto:
"O Dr. Hugo Meireles, Presidehte do
Conselho Di sc iplinar Region al do
Norte d a Orde m d os Méd icos, ao
a bri go do di s pos to no art 42° do
E sta tuto Di sc iplinar dos Médi cos ,
a pro vado p e lo Dec r e to - Le i no
2 17/94, de 20 de Agosto, faz saber
que, por acórdão de 22 de Novembro
de 1995 do Conselho Nac ional de
Di sc iplina da Ordem dos Médi cos,
~ q u e transitou em julgado, proferido
~nos autos de processo disciplinar n°
28/94, em que é arguida e recorrente
a senhora Dra. M. F. O. B. G. P. C.,
foi a mes ma c ond e na da n a pe na
disciplinar de Censura, por violação
dos art s 13°, al. b) do Decreto-Lei no
282177, de 5 de Julho, e dos art S 6°,
no 1, 12°, 26° e 2 8 ° d o Có di go
deontológico, bem como, no caso de
se e nte nd e re m es tes in a pli cáve is,
dos art S 65°, 70° e 74° do DecretoLei no 40651, apli cáveis por fo rça do
disposto no art 104° do actual Estatuto da Ordem dos Médicos ".
0

0

0

0

0

Porto, 30 de Abril de 1996
O Presidente do Conselh o Disc ipli nar Regional do Norte
Dr. Hugo Meireles
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L Neste processo o Senhor M. R. P.
G., queixa-se da médica do H. B. Dra.
F . V. ac usando-a de ter agido com
incúria e negligência na observação de
sua filha D. no Serviço de Urgência do
mesmo Hospital. Segundo o queixoso a
a rguida não , fez o diagnó sti co d e
apendicite aguda que posteriormente
evoluiu para peritonite e provocou a
morte de sua filha dois dias depois.
2. No dia 16.12.93, a D. P. G. adoeceu "com fortes dores de barriga junto
do umbigo" pelo que a mãe a levou ao
H. B., tendo sido observada no Serviço
de Urgência às 22 horas pela arguida
que solicitou exames laboratoriais e
radi olo gicos, fez o diagnós ti co de
Gastre nterite e infecção urin ária e
medicou com Bactrim e Bmffen.
3 . No aconselhamento pós-consulta o
queixoso refere que a arguida lhe disse
para voltar ao Hos pital quando se
fizessem sentir as melhoras causadas
pelos medicamentos. Ora, esta frase
não tem lógica, referindo a arguida (ver
relatório do auto de averiguações do H.
B.) qu e di sse o seguinte à mãe da
criança: "que voltasse imediatamente
ao Hospital se não melhorasse com os
medicamentos prescritos".
4 . Apesar da criança não melhorar e,
ao contrário, o seu estado se agravar
mantinha as dores abdominais, estava
prostrada e não queria alimentar-se, a
mãe da D. não a levou ao Hospital,
tendo continuado a colocar a criança
na ama. No entanto no dia 18, uma tia
achando a D. muito doente, tomou a
iniciati va de a levar novamente ao H.
B. , onde chegou cerca das ll ,40h.
5. Foi observada por médico pediatra
que notou os seguintes sinais e sintomas: Dispneia, prostação e desidratação, distensão e silêncio abdominais.
Foram requisitados exames analíticos
e pedida a observação pelo Cirurgião.
6 . No entanto, segundo o queixoso
um médico que estava a tomar conta
da cri ança di sse à mãe: " a médica
q ue obse rvo u a cri a nça no dia 16,
d ev ia es ta r co m sono porqu e nã o
d ev ia ter e n viad o a D . pa ra casa
naquele estado". Este desabafo para
a mãe da D. e, em nossa opinião, perigoso e gratuito porque este médico
não observou a cri ança naquele dia.
7 . Cerca das 15.15h a D. foi observada
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pelo Cirurgião que diagnosticou um
quadro de apendi cite aguda, tendo
uma paracentese efectuada às 16,30h
revelado pus na cavidade abdominal.
8. Perante esta situação de abdómen
a gudo é indi ca da a int e r ve nção
cirúrgica, mas em virtude de o H. B.
não ter condições para realizar o pósoperatório, a D. é transferida para o
Hospital de D. Estefânia.
9. A D., deu entrada no H. D. Estefânia às 19,45h de 18.12 e é operada às
20.00 horas; tendo sido verificado: 1)
Perfuração apendicular; 2) Perfuração
gástrica ; 3) Múltiplos abcessos.
Por volta das 22 horas foi transferida
para a UCI onde veio a fal ecer às
Ol.lüh de 19.12. A autópsia efectuada no dia seguinte, revelou haver
mais duas perfurações uma ileal e
outra jejunal.
10. Da análise do processo ressalta,
tal como faz notar o relatório do Colégio de Cirurgia Geral da Ordem dos
Mé di c os, qu e pod e r á te r h av ido
inicialmente um erro de diagnóstico.
No e ntanto con vé m fri sar qu e e m
crianças com a idade da D. é muitas
vezes difícil interpretar e diagnosticar
a situação de abdómen agudo, sendo
frequentemente necessário estudar a
evolução da situação clinica para se
estabelecer um diagnóstico.
11. Ora isto não aconteceu, e a mãe,
apesar do estado da criança se ter agravado, não voltou com ela ao Hospital.
12. Deste modo, atendendo aos cuidados de observação, ao pedido de
exames auxiliares de diagnóstico e as
recomendações dadas à mãe, concluímos que não houve incúria ou negligência médica por parte da arguida,
s urgindo c ontudo a du vid a se a
arguida médica tarefeira em Internato
Geral não deveria ter chamado uma
pessoa mais diferenciada que ela.
13. Atendendo ao exposto propomos
ao Conselho Disciplinar Regional do
Sul· o arquivamento do presente processo, sendo todavia nosso entendimento que deveri a ser obri gatória a
permanência de médicos diferenciados em todos os Balcões das Urgências Hospitalares de modo a intervirem em todas as decisões .
Lisboa, 30 de Abril de 1996
O RELATOR
Dr. Luiz António Duarte Fino

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

Lisboa, 30 de Abril de 1996

l. Ne~te processo a Senhora A. J. M.
C. queixa-se dos médicos que estavam na equipa de Banco de Cirurgia
Plástica do H. S. M. no dia 15.03.95.
2. Afirma a participante que os referidos médicos não prestaram ao seu
mar:ido os cuidados médi cos adequados quando ele deu entrada de
urgência no referido hospital "com
fractura dos 3° e 4° dedos da mi:io
esquerda, incluindo corte de tendão
do 3° dedo e corte do 4° dedo".
3. Acontece todavia que os esclareci mentos prestados pelo Dr. J. 0. ,
Chefe de Equipa do Banco de Cirurgia Plástica no dia 15.03.95, be m
como o parecer do Colégio da EsBecialidade de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, apontam no sentido de
que n ão terá havido qu alqu e r
negligência.
4. O referido Colégio da Especialidade, no seu parecer datado de 10.11.95,
veio dizer que tendo em conta os elementos que a ficha clínica do Serviço
de Urgência tem registados se pode
concluir que o doente foi assistido.
5 . Nesse parecer afirma-se também
que a atitude técnica assumida pelos
médicos visados se afigura ser " uma
das correctas".
6. No referido parecer diz-se ainda o
seguinte:
"a) Os cuidados foram prestados pela
E quip a de Urgê ncia de Cirurgia
Plástica e Reconstrutiva escalada
para o S. U. Central : o doe nte foi
observado, tendo sido pedidos exames
co mpl emen tares (Rx) e efec tuado
diagnóstico de esfacelo com ferida
cortocontusa e fractura da 3" falange
com dedo em martelo do dedo médio
e fractura alinhada e coaptada tranversal da 3" falange com esfacelo da
polpa do dedo anelar da mão esquerda. Foi efec tuado o tratamento de
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urgência considerado indicado pelo
responsável da Equipa (desinfecção,
penso com tala de imobilização, antibioterápia e analgésicos). b) O doente
foi orientado para a Consulta Externa
conforme consta da ficha clinica do
S.U. c) Em relação à profilaxia antitetânica foi registado à entrada, no S.U.,
que o doente tinha as vacinas em dia.
d) Em relação à evolução posterior do
caso clínico, esta ficou dependente,
dos tratamentos posteriormente efectuados.
7. Tendo em conta o citado parecer e
os esclarecimentos prestados pelo Dr.
J. 0., propomos ao Conselho Disciplinar Regional do Sul o arquivamento
do presente processo por não ter ficado
demonstrada a prática de qualquer
infracção técnico-deontológica.
Lisboa, 30 de Abril de 1996
O RELATOR
Prof. Dout~r Jo sé Manu e l Braz
Nogueira

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

Lisboa, 30 de Abril de 1996

l. No dia 17. 10.93 deu entrada no
banco de Urgência do Hospital de
Santa Luzia de Elvas um menor que
tinha sido forçado a manter relações
homossex uai s, te ndo o médi co de
Serviço Dr. V. J. R. registado que o
menor não apresentava lesões nem na
região perineal nem na região petianal.
2. Dois dias depois, em exame médico realizado pelo perito do Tribunal
Judicial da Comarca de Elvas, Dr. J.
M. P. M. A., concluiu-se que o menor apresentava quatro zonas de erosão na região perianal.
3. Tal discrepância levou a delegada
do Procurador da República do Tribunal Judicial de Elvas a informar a
Ordem do s Médicos " para os fins
tidos por convenientes".
· 4. Efectivamente, tal di screpância
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des perta perplexidad e, sendo de
estranhar que o Dr. V. J. R. não tenha visto, aquando da sua observação feita em cima do acontecimento,
lesões que o perito-médico terá encontrado dois dias mais tarde.
5. No entanto trata-se da palavra de um
médico contra a palavra de outro, não
havendo testemunhas da 1" observação.
6. Assim sendo, propomos ao Conselho Disc iplinar Regional do Sul o
arquivamento do presente processo,
por não haver indícios suficientes da
prática de uma infracção deontológica.
Lisboa, 30 de Abril de 1996
0 RELATOR
Prof. Doutor José M. Ramos de Almeida

ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e pelas
razões expostas pelo Vogal
~ela to r no seu parecer.

Lisboa, 30 de Abril de 1996

l. Neste processo o Senhor F. J. M.
queixa-se da Dra. A. R. R., por esta
não querer observar os exames auxiliares de diagnóstico que ela própria havia requisitado numa consulta efectuada anteriormente por alegada urgência.
2. Perante a queixa a arguida contrapõe que o participante não faz parte
da lista de utentes que lhe estão distribuídos, pelo que os exames não
teriam de ser por si observados mas
sim pelo médico de família do
participante.
3. Refere ainda a arguida que o queixoso não quis marcar uma consulta
para o seu médico de família nem
para ela própria tendo recorrido a um
Serviço de atendimento permanente.
4 . Acrescenta a Dra. A. R. R. que mesmo que tivesse acedido a observá-lo, o
participante teria que ter marcado uma
consulta como todos os demais utentes,
pelo qu e nunca pod eria ter sido
atendido no próprio dia em detrimento
dos utentes da lista da arguida.
5. Embora nos pareça que a atitude
mais afável que a arguida poderia ter
tomado fosse a de observar os exa-

é

mes por si solicitados, a situação s urgiu devido à organização das consultas dos vários Centros de Saúde qu e,
segun do refere a argu id a, obriga
diariamente doentes co m situações
semelhantes à do parti cipante a ter
qu e recorrer ao Servi ço de Atendimento permanente ou ao Serviço de
Urgência do Hospital Di strital para
serem observados.
6. Atendendo ao exposto propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o arquivamento do presente processo
por não ter ficado demonstrada a prática de qualquer infracção deontológica.

Lisboa, 30 de Abril de 1996
O RELATOR
Dr. Luiz António Duarte Fino
ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul e m que o presente processo
sej a arquivado nos termos e
p elas razões expostas pelo Vogal
Relator no seu parecer.

Lisboa, 30 de Abril de 1996

l. 1es te processo a Senhora M. C.
qu eixa-se da médica Dra . M. D. R .
T. P. R ..
2. Afirma a participante que foi duas
vezes ao consultório particular da referida médica, tendo pago da 1" vez Esc.:
5.500$00 e da 2" vez Esc.: 5.000$00.
~ 3. De ambas as vezes a queixosa co, _ , meçou por pedir recibo mas, depois
desistiu, quando a empregada do consultório a informou de que se quisesse
recibo teria que pagar mais 40%.
4.. Entende a participante que tal atitude não é correcta, I:P.nrlo ela direito a
que lhe seja passado um recibo justilicati vo do que efectivamente pagou.
5. Para além disso a queixosa também contesta os diagnós ti cos feitos
pela Dra. M. D. R. e as terapêuti cas
por ela indi cadas.
6. Segundo a parti cipan te a médica
em causa ter-lh e-ia dito que o EEG
"não tinh a nada" e nqu a nto qu e a
médica de família di sse ser "sugestivo de epileps ia".
7. A Dra. M. D. R. também teria tranquilizado a queixosa quanto aos
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resultados de uma TAC que tez a
coluna, dizendo-lhe apenas para fazer
nata çã o, e nquanto qu e um ne uro-cirurgião por ela consultado, a proibiu
de fazer esforços incluindo natação.
8. Quanto aos diagnós ti cos feito s
pela Dra. M. D. R. e as terapêuticas
por ela indi ca da s, di z a referida
médi ca nada ter a alterar.
9. Afirma a Dra. M. D. R. que face
aos resultados do EEG não existem
quai squer sinais que permitam afirmar que a doente sofre de epilepsia.
10. Acrescenta a médica que quando aconselhou a do ente a prati car
natação como ac tivid ade benéfi ca à
s ua pa tologia lombar, tinha ob viamente em mente uma natação orientada por fi sioterapeuta que visaria o
reforço dos mú sculos lombares .
11. Quanto à questão dos recibos, a
Dra. M. D. R. nega ter recusado passá-los e diz que a s ua empregada não
se lembra de ~1ualquer reparo ou protesto feito pela participante.
12. Seja como for, a Dra. M. D. R. diz
que os recibos estão a di sposição da
doente que os poderá levantar no cons ultório quando muito bem entender
ou, se preferir, poderá indicar o local
para onde deverão ser remetidos.
13. o que respeita a ac tuação médi ca da Dra. M. D. R ., não vislumbramos quaisqu er indícios de erro ou
de negligência , sendo aliás as acusações da parti cipante nessa m.a téria
muito vagas e subj ec tivas.
14 . Quanto à questão dos recibos, a
médica nega a versão da queixosa, tratando-se da palavra de uma contra a
palaVI·a da outra. É facto todavia, que é
ilegal a não passagem de recibos de
todas as importâncias recebidas e também contrário à dignidade da profissão,
propor aos doentes dois preços, consoante haja ou não passagem de recibo.
15. Atend e nd o, porém, à falta de
provas propomos ao Conselho Disciplin ar Reg ional do Sul o arquivamento do presente processo.
16. Para concluir, recordamos à participante que a Dra. M. D. R. se disponibilizou a passar os recibos e a enviá-los
para o local a indicar pela queixosa.

Lisboa, 30 AbriL de 1996
O RELATOR
Prof. Doutor José Miguel Ramos de
Almeida
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Acordam os membros do
Con elho Disciplinar Regional do
Sul e m que o p r esente processo
seja arqtúvado nos lermos e
p elas t•azões expostas pelo Vogal
R elator no seu parecer.

Lisboa, 30 de Abril de 1996

l. Neste processo o Senhor F. R. M.
queixa-se do médico Dr. C. A. M. P ..
2. Diz o participante que se deslocou
de urgência ao C. S. V. R. S. A. por se
"sentir mal do coração", tendo o médico que se encontrava de serviço mandado fazer um electrocardiograma.
3. Acrescenta o queixoso que quando
o elec trocardiograma fi cou pronto já
não se encontrava de serviço o mesmo
médico mas sim o Dr. M. P. , o qual se
teria recusado, segundo o participante,
a observar o electrocardiograma, mandando o qu e ixoso ir ter com o se u
médico de família.
4. Entende o participante que o Dr. M.
P. foi intolerante e negligente, visto que
ele continuou a sentir-se mal e, passados 3 dias, acabou por ser internado nos
Cuidados Intensivos do H. D. F ..
5. Ouvido o médico acusado, es te
veio alegar que o doente foi observado
e mandado para casa porque o ECG
apenso a fi cha clínica mostrava não
haver situação aguda coronária.
6. Acrescenta o Dr. M. P. que o doente foi enviado para casa com a indicação de no dia seguinte ir a consulta do
médico de família.
7. A participação e a resposta do médico, bem como os processos clínicos do
C. S. V. R. S. A. e do H. D. F. foram enviados por este Cons. Disc. Regional ao
Colégio da Especialidade de Cardiologia a fim de que este se pronunciasse.
8. No parecer de 14. 04.94 elaborado
pela Comissão Instaladora do Colégio
d a Especialidade de Cardiologia
diz-se nomeadamente o seguinte:
" O conteudo dos processos clínicos
respeitantes ao Senhor F. R. M., já
falecido, não encerra elementos que
permitem a esta Comissão Instaladora pronunciar-se pela existência de
qualqu er erro técnico . E m causa esta
a orientação clínica dada ao doente
referido, no dia 9 de Abril de 1991 no

é

S.A.P. de V. R. S. A.: encaminhamento para o médico de família para
co ntrolo d e uma s ituaç ão clínica
considerada crónica. A decisão foi
aparentemente suportada por elementos d e ordem clínica e ainda pela
apreciação de um traçado electrocardiografico feito na altura onde não
existem alterações que apontem de um
modo consistente no se ntido d e
doença coronaria aguda ou ouh·as que
justificassem h·atamento urgente.
O diagnóstico de doença coronária
aguda, que a existir, fundamenta o
internamento do doente num Hospital
provido de meios técnicos adequados,
assenta em criterios de ordem clínica,
electrocardiogra:fica e laboratorial.
A ocorrência no dia 12 de Abril, ou
seja, três dias depois, de um quadro
clínico que justificou o internamento
do doente na U.C.I.C. do H. D. F.,
onde os exames complementares de
diagnóstico acima referidos e ai naturalmente realizados, permitiram o
diagnó s ti co do e nfart e agudo do
miocárdio, não implica necessariamente que essa situação clínica já
existisse, estabelecida ou sob formas
premonitorias aquando da observacao
no S.A.P. de V. R. S. A. (9/4191)".
9. Pela nossa prute concordamos inteiramente com o teor do referido pru·ecer,
razão pela qual propomos ao Conselho
Disciplinru· Regional do Sul o ru·quivamento do presente processo por nao ter
ficado demonsh·ada a prática de qualquer infracção técnico-deontologica.

Lisboa, 21 de Maio de 1996
O RELATOR
Dr. Francisco Manuel Canelhas
Freire de Andrade
ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e
pelas razões expostas p elo Vogal
Relator no seu parecer.

Lisboa, 30 de Abril de 1996

L N.este processo o Dr. C. M. queixa-se do medico Dr. Z. B. F ..
2. Segundo o participante o médico
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em ca usa op erou s ua mulh e r em

3.01.94, mas, apesar de multiplas
insistências do queixoso, o recibo de
honorários só foi enviado pelo Dr. B. F.
decorridos 2 meses, não tendo a data
da participação (11.04.94) sido ainda
recebido o relatório clínico solicitado,
quando e certo que ambos os documentos era imprescindiveis para enh·egru· na Companhia de Seguros.
3. Solicitados esclarecimentos ao
Dr. B. F., es te reconh ece u que se
atrasou na passagem do recibo e na
elaboração do relatório clínico, mas
junta provas de que efectivamente os
enviou por cartas registadas de 11.03
e 1 1.05.94 respectivamente .
4. Tem razão o Dr. C. M. ao queixar-se da morosidade na remessa do
recibo e do relatório , mas não nos
parece todavia que tal atraso seja
motivo para sanção disciplinar, tendo
em conta que o Dr. B. F. acabou por
espontaneamente enviar tai s documentos, ainda em tem.po útil.
5. Acresce que mesmo que tivesse
havido infracção disciplinar, ela teria
sido amnistiada pela Lei 15/94 de

11.05.
6. Atendendo ao exposto, propomos ao
Conselho Disciplinar Regional do Sul
o ru·quiva:mento do presente processo.

Lisboa, 21 de Maio de 1996
O RELATOR
Dr. Fran c isco Manuel Canelhas
Freire de Andrade
ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e
pelas razões expostas pelo Vogal
Relator no seu parecer.

Lisboa, 21 de Maio de 1996
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3. Diz ainda a queixosa que o horário
de trabalho da médica ru·guida era das
9 às 13 horas e nesse horário a médica
terá de atender todos os contribuintes
que queiram ser consultados.
4. Solicitada infmmação sobre a queixa ao Coordenador do Cenh·o de Saúde,
este dá uma ideia geral da organização
de marcação de consultas, e informa
entre outros dados: a) os doentes que
mru·cam directamente a consulta como
é a situação da queixosa devem confirmru·a: marcação até às 9 h 30; b) Que a
Dra. A. L. cumpre o horário, e competente e dedicada
5. Há uma organização do regime de
consulta do Centro d e Saúd e qu e
mesmo reconhecidamente útil não foi
comunicado aos utentes nem o regulamento de funcionamento foi afixado no Centro de Saúde.
6. A utente não conhecia este regulamento mas tal não significa que a
arguida tenha inve ntado as regras
para a marcação de Consultas.
7. Assim parece-nos que a queixosa
tem pru·cialmente razão por não existir
infmmação acerca de regulamentação
de marcação e horário das Consultas
do Centro de Saúde, mas já não tem
razão ao afirmar que a arguida não
cumpre o horário de h·abalho. Também
não lhe assiste razão ao querer impôr
um horário num Centro de Saúde cuja
organização desconhece.
8. Deste modo somos do parecer que
o diferendo surgido tem a ver com a
organização interna do Centro d e
Saúde, pelo que ulh·apassa as competências da Ordem dos Médicos.
9. Atendendo ao exposto, propomos ao
Conselho Disciplinru· Regional do Sul
o arquivamento do presente processo
por não ter ficado demonstrada a prática de qualquer infracção técnico-deontologica.

Lisboa, 21 de Maio de 1996
O RELATOR
Dr. Luis António Duarte Fino
L Neste processo a Senhora P. C. S.
apresentou queixa contra a Dra. A. E. L.,
por esta não a querer atender no dia
15.01.96 às lO horas e 20 minutos, por
ter chegado vinte minutos atrasada à
Consulta naU. S. U. extensão do C. S. S.
2. Refere a queixosa que a arguida
lh e di sse qu e os r egulam entos do
Centro de Sa(tde eram para cumprir.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do
Conselho Disciplinar Regional do
Sul em que o presente processo
seja arquivado nos termos e
pelas •·azões expostas pelo Vogal
R elator no seu pare cer.

Lisboa, 2 1 de Maio de 1996
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