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Tudo começou com a denúncia de um del egado de propaganda
médica da Bayer. Foram os oito dias que abalaram a medicina portuguesa. E as reacções em prol da ética e da tTan sparência. E das
regras claras entre médicos e indústria farmacêutica , dorava nte.
Tempo ainda para falarmos da Conferência da PWG em Colóni a
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Dr. António Suspiro qu estion a os caminhos futmos da Saúde
Pública en tre nós
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Um anterior artigo de opinião publicado pelo Dr. Vieira dos Sa ntos
sobre a dedicação exclusiva mereceu viva co ntestação. Ass in a-a o
Dr. José Luis Passos Coelho

31

Cultura
São as iniciativas mais recentes do Impulso Alegórico. E., ai11da, os
Prémios SOPEAM. E o "in memoriam" do mais rmdtifacetado dos
médicos-artistas portugueses deste século

Contencioso

38

Duas queixas de médicos a n·ês colegas. O primeiro caso envolve
acusações de envolvim ento pessoal num concm so de h a bilitação ao
grau de co nsultor de urologia. O segtu1do não podi a estar ma is actual: as ligações perigosas com a indústria farmacêutica
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Notícias
Os cmsos nocturnos de formação pedagógica na Ordem dos Médicos.
As carreiTas médicas e gestão hosp italar debatidas com a MinistTa da
Saúçle. A prática abu siva da Reumatologia nos hospitais portugueses.
E, no Brasil, a polémica da venda livTe dos medicam entos

Tome Nota
Cinírgia internacional reunida no fim do mês em Coimbra. Ma is os
VÍllte anos da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, em
Novembro . E em Janeiro reali za-se, em Macau, o II Congresso de
Medicina Geral e Familiar da CPLP. E em Maio, em Évora, será a
vez dos médicos dos hospitais di stTitais.
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Os culpados, os caluniadores
e os mandantes
N

um momento cru cia l para a Saúde em Portugal em que pedimos um
pacto de regime, com o objectivo de criar condições para uma profun-

da reflexão sobre as so luções preconizadas para a m elhoria elo Sistema

Nacional ele Saúde (SNS) , fez man chete nos jornais a denún cia pública de

lista de médicos que a legadam ente receberam contra partidas materiais a
troco de determinadas prescrições. Os factos relatados eram simples .

m

delegado de informação médica, ex-ftmcionário da Bayer, informava que era
norma os m éclicos receberem contrapartidas da multinacional alemã.
Dias depoi: , o "D iário de Notícias" publicava uma seg unda história, desta
vez ammcianclo que um laboratório nacional, a Atra i Cipan , tinha tuna
prática idênti ca. A diferença é qu e o caso estava já a ser investiga do. O folh etim continuou no " Independ ente"'' com o relato " personalizado"'' de médicos que teriam recebido ajudas do laboratório Boehringer-lngelheim, com o
compromisso de prescreverem um antitússico. Depo is, debaLxo do anonimato , a presentou-se algo qu e co nfi gm·ava indicios de suspeição de comportam entos ilícitos na prescri ção ele medi cam entos dos Laboratórios Roche.
Embora os títulos não correspondam ao texto , parti cularmente no que se refere às declarações dos médicos, decidimos es tudar profundamente estes
casos para saber se existem perversidades . Difam ação ou corrupção?

E

m relação a estes relatos os respon sáveis dos laboratórios yj eram desmentir as denún cias e atribuíram as revelações a "acerto de contas"''

com os referidos ex-fun cionários. A Apifarma garante também que as

«'É verdade que se

ouve, que hã um
ruído de fundo.
E o que se ou
dos
políticos! Será por
isso egítimo
considerá- os
corruptos! E o que se
diz de certas
classes profiss· na ·st•"

empresas respei tam o códi go de conduta da associação.
Actuahnente, estas denún cias estão a ser investigadas pela Inspecção-Geral
de Saúde e pelas autoridades judiciais.
Apesar da repercussão qu e estes casos atingem , a matéria não é inteiramente nova. Há cerca de doi s anos, num canal de televisão, também delega dos de informação méd ica (dessa vez a coberto do anonimato) afinnaram ser
prática corrente m édi cos aceitarem dádivas a troco da prescrição de determinados m edicam entos.
P erante essa denúncia , a Ordem dos Médicos pediu de imediato à
Procuradoria-Geral da Repúbli ca que investigasse o caso. A investigação
segue e, ao qtl e se sabe, ainda não está concluída.
E enquanto a apreciação dos casos decorre, multip lica m-se na Imprensa os
~
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artigos de opinião e aparecem figuras (e fi gurões ... ) a dizer que se corrompe
mn médico com a maior facilidade e que essa é prática comum e antiga.

D

o lado el a Ordem dos Médicos a posição é clara. Agora, como há dois

a nos, é necessário sa ber e dizer toda a verdade. E se alguns médicos

forem CLJpauos, então , que enfrentem os tribunais e a disciplina da

Ordem dos Médicos. Se não se provar a sua culpa, então, há que identifi car
e punir os calw1iadores.
O que se não pode permitir é es ta suspeição generalizada, qu e faz de cada
Lun de nós, aos oll10s da opinião ptiblica, um potencial vigarista, vendido ou
promísc uo .
Seria uma atitude ingénua acreditar que, muna classe com quase 30 mil
profissionais, não existam infracto res. Mas fazer de alegados actos de cor-

•

rupção , sustentados por notas pessoais ele ex- delegados ele informação médica, pretexto para atacar toda um a classe, é urna prática inqualificável e inaceitável.
Co mo inadmissível é também ler e ouvir deterrnin ádas perso nalidades, ao
darem como adquirido que muitos médicos se vendam à indústria farmacê utica. Isto porqu e a hi stória se ou ve há muito .... O trágico é que alguns
deles têm formação jw-ídica e esqu ecem o elementar direito de todo o
cidadão tem à sua defesa e a wn julgamento de acordo com o regime jurídico qu e nos rege.

É verdade qu e se ouve, que há Lun núdo de fnndo. E o que se ouve elos
políticos? Será por isso legítimo considerá-los corruptos? E o que se ouve de
determinadas instituições e associações? E o que se diz de certas classes
profissionais?

A

Q,dom tom pm· ob,·igação dofondc' o'''"' momhm' c vai fa,ê- lo com
dignidad e e sem pactuar co m ninguém. Por isso, exigimos a verdade,
mas até que os eventuais culpados sejam condenados, queremos que

sejam 11·atados como os outTos cidadãos. Não pactuaremos com campanhas
que como objectivo último visam o descrédito da classe médica. Esta é hoje
claramente LLI11a realidade bem orquestrad a, facto que corresponde ao maior
ataque que alguma vez a classe foi suj eita .
Mas ao fazer esta defesa dos médicos não queremos que algo fiqu e por
esclarecer. Queremos, pelo contrári o, que as a utoridades investiguem e, se

houver culpados, então, qu e sejam pwridos. Mas também os presumíveis
cahmiadores. E também os seus mandantes.
Aplaudimos a decisão do Ministério da Saúde de abertui·a imediata ele um
inquérito a todo o circuito do medicamento, desde a autorização de introdução no mercado até à sua compra na farmácia. Veremos onde se enco ntram as perversidades.
OHDEM DOS ~ I ÉDICOS . . . . . OUTUBHO DE 1997

"Não pactuaremos
com campanhas
que como objectivo
último visam o
descrédito da classe
médica. Esta é hoje
claramente uma
realidade bem
orquestrada, facto
que corresponde ao
maior ataque que
alguma vez a classe
foi sujeita"

A
11

"Lutaremos
pela exclusão dos
agentes e «lobbies»
supérfluos que da
Saúde querem
somente sorver
os recursos. E eles
são enormes,
pois que só na área
do medicamento
são superiores
a 300 milhões
de contos anuais"

Quem aceita a proliferação " das có pias''' dos novos medicamentos e a
in stalação ele um 'clim a de competiti\ricl acle onde " tudo vale", sem respeito
pelo registo da patente de deternünaclo fármaco? Qu em está interessado na
manutenção do actua l cl ima que obriga as pessoas a justificarem tudo por
atestado méd ico?

omos sempr~, a vá lvul a el e ~s~a~e elo ·s.i ~te1~a soei~ ! e não estamos dispostos a ser ·o bod e exp 1atono das InJU St iça s socJas.

F

É tempo de dar um murro na m esa elas in defini ções e incongruências

e d izer: basta!

É bom referir o es forço da Ordem dos Méd icos nes tes últimos tempos propondo- se cr editar a s ua q ualidade, no sent·id o de cüstin g uir Ensino
Continuado de outros eventos com menor in teresse científico.
Também após cü sc ussão aproftmdada no Conselh o Nacional Executivo da
Ordem dos Médicos eni.Tegárnos em Jan eiro de 1997 à Apifarma , um proj ecto de protocolo, baseado nos códigos de ética em vigor para os profissionais
fili ados nas 'd uas in st it·ui ções, q ue es tabelecia norm as nas -relações entre
médicos e indú stria.
São aí definidos os crit-érios do que se paga., a qu em se sLtbsiclia e os limites claros de uma " relação necessária " .
Uma direcção da Ap ifa rrna demissionária imp ediu a sua assinatma. A
nova Direcção da Apifa rm a está disponível para ass umir as suas respon sa bilid ades.
Também iremos in tegrar com representantes do Mini stério ela Saúde wna
Co missão de Atribuição de Bolsas ele pós-grad uação m édi ca , que recolh erá
fundos e através de um reg uJ amento pré-esta belecido fará a sua distribuição.
Qualidade e respon sab iJi zação no acto méd ico contim~arão a ser os obj ectivos prioritários qu e perseg LLimos e que propostas de l~gislação como a
definição de acto médi co, criação de condi ções para as 'saídas profissionais,
ecüção de receita-cheque p ersonalizada e
normali zada , prova de compreensão ela
L íngua Portu guesa no exercício clúrico, irão
ajudar a co ncreti zar.
A Ordem é respon sável e vai colaborar no
cüfícü caminho da edificação ele um Sistema
de Saúde aberto, tran sparente e com quali dade no at endim ento . Lutaremos pela
exclu são dos agentes e " lobbies" supérfluos
que ela saúd e querem som ente sorver os
recursos. E eles são enormes, pois qu e só na
área do medica mento são s uperiores a 3 00

A Onlt·m dos !\ lédicos np lnudc u dccisii.o do !\lini sti· T"i u dn Suúdc de nh crturn imcdintn de um iru1u érHo
n lodn o t•irn rHo do mcdi cmn cnto

milhões de contos a nu a is.
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Os oito dias que abalaram
amedicina em Portugal
O tema era
recorrente,
numa
espécie de
ruído de fundo,
nunca devidamente
concretizado.
Mas suficientemente
insidioso para
justificar uma
actuação expedita
e em tempo útil do
poder político.
Até que aconteceu
a maior campanha
de descrédito jamais
feita etn Portugal
contra uma classe
que se honra
exactamente pelos
seus princípios éticos
e morais. Foram
assim os oito dias
que abalaram a
Medicina portuguesa.
E a reacção de quem
existe para defendê-la.
Prestigiando-a

4 de Setembro. Em tToca de
viagens e de " presentes ' \ centenas
ele m édicos aceitaram prescrever
determinado s m edi cam e ntos do
laboratório Bayer. A acusação era
feita por um delegado ele propaganda médi ca, Alfredo P equito, ex-funcion ário ela multinacional alemã. A
nottcm, publicada no "Diário ele
Notícias", provoco u indigna ção,
lançou a polémi ca, sobressaltou a
classe méc~ ca.
Foi, p ela forma qu e apareceu e se
desenvolveu , nos jorn a is como na
televisão , a campan ha mai s orientada ele descr édito dt: uma classe
profisisional, no seu co njunto, corno
nw1ca se tinha visto em Portugal.
Enquanto o tem a abre os telejornais e "salta''' para as pr imeiras páginas da imprensa em geral , a Ordem elos Médicos procura, ele im ediato, conhecer o nom e elos clinicos
que faz em parte el e uma lista qu e
P equito entrega na ProcmacloriaGeral ela República. para esclarecer
os factos ou , caso se justifique, agir
disciplinarmente. Um a operação, a
de Alfredo P equito , sempre devida m ente orientada em termos el e
ampla cobe1tura mediática ...
1

1

d1

A Ordem
dos Médicos reúne com responsáveis da Bayer, r ecebe Alfredo
Pequito e solicita uma a udiência à
~ninistra ela Saúde qu e, entt·etanto,
já dera indicações à In specçãoGera l ele Saúd e para a abertura ele
um inquéri to ao caso . Nesse encontro , a direcçã o da Or dem elos
O IID F:~ I DOS ~ II~ DI COS
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Médicos ped e celeridade nas inves ti gações .
A Procmacloria-Geral ela Repúb lica resolve. contudo, jw1tar este processo a outro com característ icas
semelh antes, em investigação desde
1995. Num canal de televisão, de
ga dos ele propaganda médica, haviam afirm ado ser prática conuun
elos mécücos aceitarem presentes em
troca da prescrição de medicrun entos.
1

11 de Setembro. Seis dias
depo is do caso Bayer, outra notícia
também pub li cada no "Di ário de
Notícias", lan ça novas suspeitas
co ntra os médi cos no se u co njun to.
Um laboratório nacional./ a Atrai
Cipa n, condi cionava os méd icos a
presc rever em algun s do s se us
medi came ntos em troca de benesses. A notícia informava, con tud o,
qu e o caso já estava a ser inves tigado pe la Polícia Judiciária e pelos
servi ços do Mini stério ela Saúde.
A Ord em dos Médicos proc ura
obter o máximo ele informações
poss íveis sobre a actuação elos
mécü cos e a ver acidad e elos factos. E
recorda, em declarações do se u
pres id ente e de outros elementos elo
Conselho ;'liacional Executivo, que
sempre a Ord em elos Médicos se
bateu pelo mais célere e rápido
esclarecim ento ele facto s a legadamente penalizantes pelo có d igo
ético da profissão que, ele vez em
quando, eram agitados (muitas vezes, até, em encontros com responsáveis governam entais, como acontece u no tempo do então ministro

~lédicos
1\rli nd o d e Ca n ·a lho). Em vão .
Ape nas in sinu ações vagas., nenhum
rrsull a d o con creto dos inqu é ril os
so li cil a cl os à ln specção-Cc ra l el e
Sa (tcl c.

19 de Seternb1·o. A inl cg ri dade d a cl asse médi ca va li a a ser
q ues l io na cl a co m n ovo ca so d escril o
no sem a ná ri o " O Lncl epcncl cnte. Um
g rupo el e clín icos é idenlifi ca clo c
ac usa d o ele ler favor ecid o o laboraló ri o Bochringer-ln ge lh eim . Médicos c nl revist a dos a firm a m le r
rrccb id o a juda s d es lc labo ra ló ri o
cm 1roca ela prescri ção de um a n1i tl'tss ico. A Ord e m dos Méd icos
tttacla os visados para lh es pedir
esc la rec im e nt os sobr e os fac los
rela lados.

22 de Setemb•·o. :"/ova no lícia de oul ra li sta el e clíni cos qu e
leri a m favo rec id o o la bo;:.
ra ló ri o Rache na p~·es~(i çã~·
el e m ccl i ca m~ nlo s . O s no mes
chega m à .Ord em elos Médi cos por corre io, em e nvdopc ,,. a nó n i mo. Aos
jo rn a is ., chega m por
fax. co m es ta sintom á ti ca
in d icação:
''· Donde viera m est es.
há ma is. Só não in vcs t iga qu em na o

Pela ética e pela transparência
\11'\1::-iTI~HIO da :-.a1ÍdP t' a OniPnl dth \lt~dit'th dt·cidiram mlahorar 11a
in\'("~til-!a<:ào dit'az dt• wda~ a~ cirt'lllhtÚIII'ia' do foro t~tit·o. prol'i--ional.

O

tt~cnii'O. jurídico P fl,t·al ondl' '<' t•ncontrt'lll indícith dP at'IIWt;ào irrt'!!ldar.
'C'!!IIIldo critrrich 1'\plícito~. I~ uma da, medida, c·on1 'i-ta a l'lw·ificar noiÍl'i<h

n•c'PilH'IIII'Illl' puhlinula, quP p()('m cm cmha a illtl'~ridadl' da illla!!t'lll da l'la"t'
mÍ'dica. por i11dírio, dt• aclllac;ão irrcl!ular di' ull-!nn' d1h 'l' lh nwmlmh.
Com' i'ta a uma ur!!t'ntt· definit;ão de priiii'Ípio ... ri;ror<Nh qut• r("gUI("m a~
rda <:Õ("S ("llh'(" os mfdieo s (" a indú s tria farmac·êutka. o \lini ... tÍ'rio ela
Smíde d1•ridiu JHllr<H'illar I' t'llrorajar a n·alizat;ão d1• 111n protol'olo t'IIIIT a
Ordl'm d1h \IÍ'dico' c· a \pifanna. (: 11111a da~ fon11a~ d1• rdort;ar c tornar mai,
cÍ'lt•n• a alláli ... t• I' o dt'hatt· dt• que,tõe, rl'laciollada, ro111 a (•tiea (" forma<:ão
profis;,ional. com o rPfon;o da 'l'!!uraru;a do ... i~tl'tlla t' política dt' dt''l'tl'oh itllt'tlln da qualidadt•. Prohlt-ma ... qut• t~111 C'lllhtituído tt'IIJa da, rt'lltlii"lt•,
dt• trabalho l'lltn• o \lini ... tÍ'rio t' a Ordl'm co111 ,i,ta it realizat;ãn de n•for111a'
no -ector da. 'at'ull'.
\ lll'l'l'"idad1· dt• nll'lhorar t' tornar 111ai ... tran-pan·ntt• a ... n•lat;ÜI'' t•ntrt' a
iudt'l ... tria fannacrtllint t' lh 1111~dicch pn•,niton•, ,~ 11111a da, idl'ia' qui' rt't'tnt•
o t'Otl ... l'tf~o I' til n· nH~dil'lh I' político ... n ''JlOihá' I' i' JH'Ia árl'a da Saóde.
( .othidl·ratn ljlll' l' ... tl' r lllll dlh a-p1'1 'tlh l'"t'nt·iai- para Plh,ihilitar 11111a
nH'Ihor adeqmu;ão do ... n•t·ur~lh di-potríxei,' fat't' it, nt•t·t•"idad(', n ·ai, da
populat;ão .

1·:.

por ontro !ado. 1[111' ,,. trata di' 11111 itlljH'ratiYo ético qut•

introduza a tran;;parêneia tll'l'l'"ária para introduzir a ('onfiança t'lllrt' lh
di\l•r,lh illll'l'\l'llil•ntl''

IIII

campo da ~atÍdt• .

" "'''' '''lltido. o \l ini~tÍ'rio da ~míde I' a Ordem do~ \IÍ'dicth
acordaram 1'111 adoptar 11111 conjunto dt• nwdida ....
I' III

n· 1h quai' criar uma entidade ljlll' 1'11\ oh a
o \lini ... trrio. a Ordem,. a inlhí ... tria farl11acrutint (atnl\é, da \ pifanna ). hl'm t'Otno de outnh l' lltidadt•, f'inatll'iadonh. com o objt•rti\o
dt• organizat· e t'("Ori<·ntar os flu:'l.o~
finaneeiro;; disponín·i,. _ JH'rmitindo.
de~ta forma. 111n l'nquadranH'IIlO I'OITI'I'IO

do prol't'"o d1· fornHt<:ào eontínua. por
meio da tTt•ditat;ão da, aeções formati\'at-.

c r.

Os docum e ntos ( foin forlocó p ias com
mação diversa) são enviados pela O rd em elos
Médi cos à Procuradoria -Cera ! ela Rcpítbli ca . entid ade
qu e cs lá a in ves li gar os casos de a lega da co rru pção.
S imult a nea me nte. a O rd e m pede
ao Co nse lh o ' aciona l d e l~ li ea ·c
Dco nl o log ia Méd icas q ue ve rifiqu e
o co ttl cl'td o d as fotocóp ias c s ug ira
a a i iI ud c a I o ma r. E proced e rá c m
ro nfo nni dadc. a pós os prccc il os lega is csi a bc lcc id os nos se us cs i a lu los .

e Ministra de acordo

t' do'''" finandanwnto .
l ·ma t'("t'("ita méd i<" a p("rsona I izada

I'

normalizada ii ,enwlh:u11,:a dt• um cheqtH'
bancário) Yálida t' tll todo o ... i... tema de
~atul•·· intii' !H'lldt•ntt'tlll'ntt' do âmhito t' ln-

l'al di' pn•,tTit;ão. ~~ outra da, uwdidth propthta,. \t nl\t~, da participat;ão t ·~pt'I'Íf'ira da
Ord1·m d1h \1 {-dil'lh t' do \lini..,tÍ'rio ~~ !!arantida tnaior -e!!urant;a t' ri!!or do
pn•,t·ritor.
Pn·' i... ta •·~tâ ta111hÍ'111 a r("githun("nta<:ão da ;; adh idadt•.., promoeionai.., da
indú~tria fanna<"êutit·a junto do,. m é di cos. no ~·~pa\o do :-.1·n it;o '\acional d1·
~mídt•. BPIII t'Otnn a elahorat;ão t' dintl!!at;ão dt• rolht'thl>- tl'nlJH~ ntil'!h que e ... tão

já 1' 111 prt'llllntt;iio na Ordl'lll d1h \1{-dicth.
Pn•tt·tult·- ... t' ainda apoiar a ... 1'\)lt'ri~nci<h l1wai' dt• formulal'io pm· patologia~. elaborada, I' tt•,uuJa, por grnpth de médit'lh

t'

t' tii'IH"ajar a niat,'ãO de !!rn-

pth dt• \olunt:Írio ... d1• llll~dil'lb IJIII' -e propllt' tll fazt •r <IIII O - li\ aliat;ão (' racionaliza1;ão da pn · ~cri1;i'io.

--~
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24 de SetembJ'o. Todas as cli ügências realizadas pela Ordem dos
·.Vléclicos relativas a este processo são
explicadas numa not·a clist-ribLúda à
imprensa, aí se realça a m-gência destas
[niciabvas (ver ''·Pela ébca e pela transpaTência" e ''·Politica do med icamento
finalmente com regras clm·as···)., de forma a travar a campanha ele descrédito
contra os médicos em geral.

Política do medicamento
finalmente
com regras claras

25 de Setemhl'o. Os tr ês

A inves tigação a
todo o circuito do
medicamento um negócio qu e ul1rapa ss a já em Port·uga l os 3 00 mi lhões
26 de SetembJ'o. A Ordem dos
de contos por a no - , a caba el e se r
Médicos e a Apifmma anu nciam no
anun ciada pe lo Ylini st ério da
Ministério da Saúde a data da assinallJSa(ld e. E já co nta com um prograra ele wn protocolo conjLmto baseado
rna de açção el e fi nido pelo Min isnos preceitos ébcos que regem os protéri o . pela Ord em elos Médi cos e
fi ssionais ligados ambas as entidades.
pela O rd em dos Fa rm acêuti cos.
Mm·cada para cüa 3 de Outubro que
Muitos anos depo is ela Ord em dos
estabelece as regras,. claras c ITanspa .\1 éclicos ter feit o propo sta s co ncrerentes, das relações ent-re os médicos c a
ta s n esse se ntido . el e forma a
indúsr;·ia farm acêu1jca. Quase Lml ano
definirem- se regra s claras com a
depois elo projecto apresen t·aclo pela
indú stria do sec t·or (ver, a propósiOrdem elos Mécücos à Apifarma.
•
to., o Ed itor ia l elo Prof. Carlos
Rib eiro ) .
Ap erfeiçoar os
actu
ais meca ni sForum
UHUtM DOS i\'ll01li COS
mos de identiÉTICA E
ficação, invesfOJCII& •
tigação de iLTeINVESTIGAÇÃO
niCA I ""'lffiCAfAO
gularidades e
EM MEDICINA
l .:>lm,:tm
Ut Zoo~t=.
"'''""·
-uio t N.tâfllwl
actuação n a área
l i.mklltJtt- 5tW I41rh u
elo medicam enA clonagem
.l i lh· Ou1ub m liC 19l)7
to ., é um dos obe as suas
jec ti vos princivertentes
pa is des te pro- .·
ética e
grama. Uma ini cientí.fica
f iÚiva· qu e exige
• e m debate
•
'o aperfeiçoamen.
nacional.
to dos di sposi......
l"ivos
existentes,
,;::mft ii'Jt
. · Inscrições
,,_ ,...,....,.,,,J,lr...,..r..... ol•l...,...• .a... u.-,;,1"alll"o no :VIini sténa Ordem
rio . como na Ordos Médicos
dem e na Api farma. E qu e. por
out ro lado. im -

canai s de t·elevisão abrem os se us
telejornais da s 20 h{lras com nova
li sta, agora da Glaxo. En viada tam bém a nonimamente para as redacções, jornais inclLLÍdos, de novo .

I
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plica aperfeiçoar o sistema sancionatór io , atrav és da h armoniza ção dos níveis de a ctuação nos
campo s deon to lógico, jurídi co e
económico . Uma comissão co njunta ele a compan hamento qu e i1.
clui represe ntantes elo Ministério ,
Ord em e Apifarma compromete-se
a ela borar e publi car um relató ri o
no pra zo de três mes es.
O utra ela s m edida s previstas
ne_s lc prog ra ma el e acção , r es umido no quadro- síntese da pág. 13 ,
co nsiste n a introdução ele n ovos
dis po siti vos, c ujo est udo já se
encontra em fa se avan çada, com
vis ta à normalização do •·eceituário e reforço do sis1ema el e
sup o rte. A receita-cheque personalizada é uma da s ini ciativa s em
estudo , be m co mo a forma de
garantir a segurança do sis te ma
de leituras, área em qu e farmácias e Se rviço Na ciona l de Saúc
cl ese mp en har ão um papel esse ncia l. E sta medid a ser á exec utada
em duas fa ses, primeiro em três e
depoi s em seis m eses .
A informação s obt·e o medicamento é o utro elos pontos mais
importantes dest e progr a ma con.junt o. Ex ige o reforço das reg ra s
ex istentes., a adop ção de novo s
procedim entos e gara nti a da sua
co rrec ta ap li cação. Para a lcan çar
es te ob jectivo , e ntende- se co mo
necessár io definir a s t·egras de
actuação dos delegados de in formação médica do Se rviço Nacio na l de Saúd e, med ida qu e o
------*

~

MEDICAMENTO
PROGRAMA

DE

ACÇÃO

Compromisso entre aOrdem dos Médicos e aApifarma
ÁREAS DE

: IIJPJ T!FJCAÇÃO, INVESTIGAÇÃO
DE JRREGULAHJDADES
E ACTUAÇÃO ~ÁREA
DO MEDICAMENTO
Aperfeiçoar os a ctuais
mecanismos

2.

INICIATIVAS

CTUAÇÃO

ORMALIZAÇÃO
DO RECEITUÁRiO E REFORÇO
DO SISTEMA DE SUPORTE

• Qualificação da lliçi!ud,
IDENTIFICAÇÃQ E fiNvESTIGAÇÃO
• Ap.erfefçoa!os dispositivos existentes (no
MSIOM/ APIFARMA)

RESPONSÁVEISICALE~~ÁlUO

Comissão Conjunta de Acompll!lhamento
Elaborar e publica,r oolarorio em três meses

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA
SANCIONATÓRIO
• 1-lannonizar os níveis de actuação
Deontológico, Jurídico, Económico
( uspensãolmultaslcomparticipações)

Ministério da Saúde I Ordem dos .\1édicos e
Ordem dos Farrr,acêuticos I Apifanna

•
•

Receita-cheque personalizada
egurança do sistema de leituras

Ministério da Saúde I Ordem dos .\1édicos
e Ordem dos Farmacêuticos

Fannácias - garantia, auditoria
SNS
- personalização da
responsabilidade, auditoria

1• fase - subregião - exercício de validação
em três meses

Introdução de novos di spositivos
já em estudo avançado

2" fase - intervalo mais amplo de aplicação
em seis meses

3. I FORMAÇÃO
SOBRE O MEDICAMENTO

•

Regras de actuação dos delegados
de informação médica do '\
Controlo da aplicação das regras junto
dos estabelecimentos de saúde.
designadamente Hospitais e Centros de
aúde
Formação e info rmação aos prcscritorcs
do SNS
Acreditação dos program as de fo rm ação
dos del egados de inform ação médi ca

•
Reforçm· regms existentes I novos
procedimentos I garanti a
e imJ>Icmentação
•
•

4. FORMA Ç;iO MÉDICA
PÓS-GRADUA DA E CONTINUA DA

.\1.inistério da Saúde - imedia ta
Ministério da Saúde - sistemát-ico e por
a.nostragen1

Mi11istéri o da Sa(rdc
Ap ifa rm a

•
•

Política de fo rm ação co ntinuad a
Regulam entação do seu fin a ncia mento

Min istéri o da Sa úde cm 3 rn cscs

•

Ident ifica ção do dest-inatário, da acção de
forma ção, da entidad e promotora , da
cnt·idadc finan ciadora c dos custos para
oSNS

Ministério da Saúde - imed iato

•

Prot oco lo enn·e a Ordem dos Méd icos
c a Apifa rm a

Ordem dos Méd icos I Ap ifanna - im ediato

•

Acreditação de acções de forma ção

Ordem dos Médicos cnr três meses

5. INVESTIGAÇÃO Mt!JJ!CA

•

Rever regulamentação sob re
ensaios clínicos
{maior participação instituciona l do S.\'S)

Ministério da Sa t'rd c cm 2 meses
(em articula ção co m os traba lhos da directiva
com unitária cm p reparação )

6. QUALIDADE DOS CUIDADOS

•

Consensos Terapê uticos
Reco mendações loca is por Pa tologias;
Gru pos vo lunt á ri os de 111éd icos para
raciona li zação da presc ri ção

Ordem dos Médicos c Sociedades Científicas
em tTês rn cscs
Ministéri o da Saúde

Revisão global dos pt·oeedimentos
actuais

.,

~

o

Desenvolvimento d e processos
d e garantiu de qualidade em em·so

o

Ministéri o da Sa Crd c

OtlDE~I DOS ~ I ÉD I COS

. . . . . . . OUTUil tl O DE 1997

ACTL'ALID.\I>E

Ministério da SaC1d e anun cia co mo
im ediata. O contro lo da a pli cação
dessas regr a s junt o dos estab elecimentos el e saúde fi car á ta mb ém a
ca rgo elo Mini s tério .
Entre os novos procedim ento s
conta- se, a ind a, a fot·mação e infonnação aos prescri tore s elo
s ~ s e a acreditação dos prog rama s
el e form ação dos delegados ele i nformação méd ica , ini ciativas cu ja res ponsabi lid ade pert ence rá ao Min istéri o da Sa C1de e à Apifa rm a.
Para a formação médica pó s-g rad uada e co nt inu a da , pretende-se es tabe lece r um a po lítica de
fo rma ção co 11tinu ada c a reg ul anl ent.ação do se u fin a nc iam ento, o
qu e o Mi ni s téri o da SaC1d e se co mprom ete a defini r em três meses.
Para já , r es pon sab ili za- se pela
ident ifi cação do destinatário , el a
a cção de forma ção , da entid a de
promotora , ela e ntid ad e fin a nc iador a e dos custos pa ra o Se rviço
.\Ja cio na l de Sa úd e. De im ediato
ta rn bén1 , a O rel em elos Médi co s e a
Ap ifa rm a se co mpro met e m a
rea liza r um protocolo na área da
forma ção m édica. A ac red it ação
el e acções de form ação fi ca rá sob a
res pon sab ilid ad e da Ord em.
A investigação médica é também
in cl uída nes te program a de acção.
Em doi s meses e ern a rti cul ação com
os trabalhos da direc ti va comu nitária cm preparação, o Mini stéri o
da SaC1clc prevê rever a regulamentação sobre os ensa ios clínicos .
Os conse nsos t crap êuti cos., as
recomend ações loca is por pato logias
e os grupos vo luntários ele m éd icos
para a raciona li zação da prescrição
são as ini ciativas previstas para promovei' a qualidade dos cu idados
de saúde, ele forma a contribu ir
para o desenvolvim ento de processo
de ga ra nti a dessa q ualidade, ta refas
a tribu ídas à Ordem dos Méd icos e
sociedades científi cas, bem corn o ao
Mini stéri o ela Saúde.
•

Jovens médicos reúnem em Colónia

Como dar avolta
aestes hospitais ?
Os jovens
médicos
de 21 países europeus
estão agora a desafiar
a grande pressão
das condições
de trabalho vigentes
na maioria dos
siste1nas de saúde.
Os problmnas são,
até certo ponto,
similares em todos
os países: escassos
recursos, escalas
de serviço
fatigantes e falta
de continuidade de
cuidados na relação
médico-doente.
A análise muito crítica
da sua própria cultura
médica é outra das
questões
na agenda
da reunião
do próximo
dia 23,
em
Dr. Edunnln l\ lnn pJt•s,
prt'!·d<ll•nh' d n PWC.
Colónia
OIIDE~ I DOS ~n:: DI COS
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q ue os sistemas de saúde
europeus o ferecem aos se us
cid adãos nun ca foi tão va sto
co mo hoje. As possib ili dad es
cuidad os nun ca foram tão a blllJdantes . No cn tant·o, a cr esce nt e
diversid ad e de ofe rta, 11a maioria
dos países, não es tá a ser acompan hada pe lo a um ento de recursos.
Reg ista- se um a pronun ciada in sati sfação com es ta sit uação em to da a
E uropa - tanto entTe os qu adr os
hospitalares como entre os pacien tes - , peJo qu e os médicos h ospitala res el e 24 países eu ropcus conco rdaram cm fazer a lguma coisa.
A acção será ini ciada num a conferência sobre o Traba lh o Médico no
Futuro - promover a saúd e para
doentes e médicos - , orga ni za da
pelo P ennan ent Wo rking Gro up of
E uropea n ]unior Docto rs (PW
q ue terá lu ga r em Colónia no próximo di a 23 . O clocun~ento-bas e , par a
a conferência , é co nsid erado confi dencia l, até essa da~a.
Não é muito surpreendente que a
clc11ciente po líti ca de recursos humanos seja um elos temas ch ave elo
debate. Do mes mo mod o se debaterão as condi ções de traba lh o in satisfatória s elos jovens médi cos, ca usadas por op ini ões e háb itos desactu a lizados, no qu e diz respeito às
norm as e à cultura da profi ssão ,
bem como em relação ao conteúdo,
di stribui ção c orga ni za ção do traba lh o médi co.

Os jovens m édicos reconhecem
que, em contraste com o pessoal de
enfermagem e outros profissionais de
saú de, por exemplo , não conseg uirmn encontrar um ponto
comum ele resistência às pressões
sm giclas com o amnento da carga de
traba lho. Enquanto as outras profi ssões ele saúde tiveram sucesso na fortificação da sua identidade profissional, os m édicos t iver am que
enfrentar os problemas a nível individual - até certo ponto forçados
pe las circunstâncias. Res ultado:
muitos m édicos perdem a sua satisfaçã o e mot-ivação para o trabalho,
não apenas prej uclicial para
mas também para os doentes, e
para o desenvolvimento ela profi ssão.
Vejamos os probl emas age nd ados
para a confe rência ele Co lónia., cm
que os parti cipantes debaterão, entTe outros pontos:
• a organização do trabalh o médico nos hospitai s e urope us., in clu ind o
uma análise da estrutura elos quadros médicos, e a organ izaçã o elo
t rabalho;
• a distr ibuição el e trabalh o e a

A gestão
da informação
é um assunto
de profissionais

coop eração com outros g rupos
profiss ionais;
• os objectivos elo trabalh o m édico, a relação médico-doente, c a
" cultLu·a m édica "'' .
O grupo el e trabalho elo PWG
que prep a rou a confer ên cia d esenvo lve u uma séri e ele p ropo s tas
para uma nova estrutu r a elo trabalho médico . E las não proc uram
ap enas de finir o traba lh o m édi co:
diag nóstico, tratam e nto de doentes, informação ao s do e n tes , _
pesqui sa , garantia e dese nvo lvimento el e qu a lid ad e, dese nvo lvime nto da profi ssão médi ca, formação méd ica pós-grad uada, be m
como admin istra ção e ges tão . O
object ivo ti:!mb é m é a sseg ura r q ue
o t ratamento e a res ponsabi lid ad e
pelo doe n te não seja m d es necessariame nte frag me ntados, como é
re ferido no doc um e nto el e base da
confe rê nc ia:
"Não é possível garan tir trabalho
médico, qualilalivo e profissionalmen te evolu ido, se as oanas
"patologias" relacionadas co11t o
paciente são divididas e noca-

GERIR A INFORMAÇÃO é um assunto para profissionais.
~

Info rm ação que se destine a divu l g:~:fÇão e
suportes escritos. Revistas, boletins intern os,
" news letters" e outro tipo

elo de Iigação entre
Ll}l.

a empresa e os seus

R. Padre António Vieira, 8-B · Venda Nova
2700 Amadora

trabalhadores

Tel. : (0 1) 475 10 16- Fax: (01) 475 12 41

ou clientes.

Contacto: Maria Rodrigues

~ c~

A COM ARTE sabe gerir informação .

que co nstitu am um

( OMUNI(A(ÁO CRIATI VA E ARTE

•

A todos os níveis. Não há boa gestão sem boa inform ação.

de publicações

CoM.ARTE

1Í1ente dicididas a dtferenles ruvets
hirárqllicos dentro da profissão
médica. "
E ainda:
"Por principio, o mesmo médico
deve receber o doente, fa zer a
história clinica, e, em consuLta com
antros médicos, fazer o diagnóstico,
o tratam ent o, o segllimento, e,
forn ecer it~fo nn ações ao paciente e
outras entidades relevan tes. "
Preceitos qu e raramente corres pondem à rea ljclaclc.
Por isso., serão ap resentadas nesta
conferência , uma série de propostas
conc retas, para o trabalh o méd ico
no fttttLro no obj ect ivo da m elh oria
das cond ições de traba lh o elos méd icos e urope us., a lé m el e uma melh or
continuid ad e nas relações entre o
médico e o doe nte.
As propo sta s fo ram adop tadas
na r eunião elo PWC e m Tallinn ,
E stón ia , em Ma io el e 1997 ., c
es pe ra -se qu e a Dec la r a ção de
Políti ca e as delib e ra çõe s fe ita s
na Confe rê ncia ve nh am a ter u rn
impac to co ns iderável 110s ano s
•
vin do uros .
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Saúde Pública
Que Futuro!
O

s Centros ele Saúde fora111 criaelos em P or tugal pelo decret o-lei n". 413171, ele 27 ele
Setembro, focan do a sua acção, es ' senciah11 ente nos clomú1ios ela saúde
pú blica e ela m edicin a preventiva,
já defen dendo a existência ele
rede mécli co-sanitári a ele CLLi daelos prim á rios ele sa úde, cobünclo
toda a população e englobando as
prestações de enti dades pri vadas,
semi-ofi cirus e ofi cirus.
Com a in st ituciona li zação elas
Administrações Regiona is ele Sa úde.1
pelo decreto-lei n". 254/82, ele 29 ele
Junho, aqu eles Centros de Saúde.1
fo ram in tegrados com os postos clíni cos dos Servi ços Médi co-Sociais, a
fim de poderem dar resposta ele for ma integrada às n ecessidad es de
sa C1cle ela comwu dade e elo cidadão ,
tendo o Despach o Norma tivo n".
97/83, ele 22 el e AJJriJ, defini do a su a
regulam en tação.
E sta legislação veio consagrar a
'nível n acion al um a res post a política
el e " Saúd e par a todos" , desenvolvend o os cui dad os ele saúd e
primá ri os.1 cuj o r econh eci111 en to
e urop e u e interna cional foram
se ndo es tab elecidos ao lo ngo das

A;'\TÓ~ IO SGSPIHO
.\ I ódico

A insuficiência
de recm·sos profissionais
agravou-se com
a redução ou mesmo
ausência de enfermeiros
de saúde pública
e com a estagnação
no recrutamento
de engenheiros
sanitários, técnicos
de higiene e saúde
mnbiental e mesmo
de ftmcionários
administrativos.

década s de set enta e oit enta.
Toda via, est e modelo organizacional baseado nos CentTos ele Saú de iJlt egrados tem vin do a co nclu zü·
à in satisfação el os profission a is de
sa C1de p úbli ca , resultante da in existên cia el e setv iços mult:i di scipli nares adeq uad a ment e est ru tu raclos
cm recursos hum anos e materiais e
em com petên cias e atri b ui ções.
Apesa r do profun do empenhamento elos méd icos de sa úde pública n as estr atég ias e mmciadas de
p rotecção e pro moção da saC1de das
pop ul ações. nã o fo i poss ível ultr a pa ssar o se u isola mento nos ce ntros
de sa úd e el e coloca ção , as más
co nd ições el e exercício profi ss iona l,
as difi c uld ades de q ua lifi cação téclli ca 011 a dr ás t ica limi ta ção do seu
pod er el e decisão e de in ter venção .
As d iversas a lterações legislativa s. t racl uzid as na refo rm ul ação do
reg im e lega l das carreiras m édicas
dos ser viços e es ta belecün en tos do
Se rviço \facio nal el e Sa úde (Decreto -L ei n". 73 /90., de 6 el e Março
c res pectivos regula mentos) o u a
nova lei el e Bases ela Saú de
(Dec reto- Lei n". 48/ 90. el e 24 de
Agos to ), o E sta tut o el o Ser viço

Opinião e Cartas
Os artigos de opinião desónados à Revista da Ordem dos Médicos devem ser enviados à consideração do eu Conselho
Editorial, Av. Almirante Reis, 242-2° E q., 1000 Lisboa. Mas para serem publicados em tempo útil, no maior número po sível e terem a eficácia desejada por quem o e creve, não devem ultrapassar o 3 mil caracteres, se po sível, enviados já em
disquete. É uma mutação impo ta para todas as demais colaborações.
A reestruturação em cmso da Revista vai contemplar ainda wna secção de carta e textos de opinião curto , até mil caracteres em comp utador. Esta corre pondência deve ser enviada para o mesmo endereço ou via fax: 8-:1:2 71 01, rede de Li boa.
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J\'acion a l de Sa úd e (decre to -L e i n"
11 /93 , el e 15 el e Ja neiro )., a reo rga ni zaçã o el o ~1lini s t é rio el a Sa úd e
(d ecr et o- le i n". 10/93., el e 1 5 ele
J a n eiro) ., o Hcg nla rn e nto el a s
Aclm i11i s trações Reg io na is el e Sa úcl e
(d ecr e to- le i n". 33S/93. el e 29 el e
Sete mbro) , a refo rmulaçã o el o
regim e jurídi co el a nom eação c d as
co mpe tê nc ia s el a s a utorid a d es el e
sa úd e ( Decre to- le i n" 336/93, de 29
d e Se te mb ro ) ou a s uo rm a s el e
a rti cul ação p ro visó ri a e11tre hospi ta is e ce ntros ele sa úde ( Des pach o
24/ 94 el o Mini sté ri o el a Sa úd e el e 16
d e lVIa io ), não co nseg uira m traze r
be ne fíc ios à s itu ação el o exerc íc io
el a sa úde p ú b li ca .
Pelo co n t rá rio, nr a nti vc ra m -se o u
a g rava ra m -se a s s itu ações el e esgotam e nto profi ss io na l el os m é di cos
el e sa ú d e públi ca, c m res pos ta . po r
um la d o, à s soli c itações rotin e ira s
ele impos ição lega l. ao vo lum e ele
a tc11clinr c nto incli vidu a li za cl o, e à s
necess id a d es c irc un s ta n c ia is el os
se r v iços e po r o utro , d ev id o à
g ra nde di ve rs ida d e el e i11tc rve nções
d ecorre ntes dos pro b lem a s ele sa Crcl c
d a co munid a de c do a mbi e nt e, ex ig ind o rnr'rltipl a s qu a lifi cações técni ca s c c ie n tífi ca s, 11 c rn à s m etodo log ia s el e inte rve nção, de i11 vcsti gação
o u ele info n11 ação., ex ig idos pe la
sa úde p úbli ca m ode rn a.
N un ca se ult ra passo u a pe rm ane nte ca rê nc ia ele rec ursos hur11 a nos
rnultidi sc ipliu a rcs ., tra du z id a na
a usê nc ia da equip a ele sa úde p úbli ca , el e pro fi ss io na is p s icó logos ,
nutri c io ni s ta s , soció logos, téc ni cos
d o se rviço soc ia l., téc ni cos el e info rm á ti ca , ele a ud io-v is ua I, ele co rnu ni caão c ma rk e ting e outros.
Pelo co ntrá rio, esta ins ufi ciê nc ia ele
recursos pro fi ss io na is agra vo u-se com
a redu ção o u m esmo a usência ele
e11fermciros ele saú de públi ca e com a
estagna ção 110 recruta me nt o de engenlrc iros sa nitá rios. téc ni cos de lrig ic11c
e saCrdc a m bic11 tal c ru cs11r o ele fun -

c io11 á rios a dnrirüstra ti vos.
Não a dmira ., po is, que se te nlr a nr
eviclell cia clo desde 1995, inicia ti vas
ele reflexão c propostas ele reestru t ura ção d a s a c tiv idad es ela sa Crcl c
públi ca ., no mca da nre nte a con sti t ui ção ele um a rede n a c io na l da sa úde
pCrblica ou a reo rga ni zação d os
serv iços de saCrde públi ca co m base
no co nselho o u no di strit o., bu scand o
scnrpre novos nr odelos e rn co nso nâ nc ia co nr a satis fa ção profi ss io na l
deseja da e um a me lh or e fi cácia c eficiê nc ia d os serv iços pres ta dos.
A Iiá s., as ru a is recentes refo rm as
leg is la ti vas, a p o n ta nd o pa ra o cl csell vo lvirnc llto ele se rviços d e saúd e
pri vados e para a co ns ti t ui ção d e
unid a d es el e saúde ce n t ra da s no
hos pita l e e nr g rupos de ce n tros d e
sa úd e, reforçara nr a s pro pos ta s d e
rn a io r indepe ndê nc ia elos ser viyos
el e sa úde pú b li ca , ele rn o ld c a es tru tu ra re m a s ua vig il â nc ia . co11tro lo e
int e rve nção nos pro bl e111 as d e sa Crcl c
c do a mbie n te, e qui d is ta nt e d os
difer e nt es se r viços el e sa Crde., qu e r
sejam os ele c ui dados d e sa úde pri nu"í ri os o u h os pita la res, qu e r el e in s titui ções pri vad a s o u rn édi cos pri va dos.
Ass i11r., as propostas ele refo rnnrl ação elas acti vida des de sa r'rde pCrbli ca
tênr vindo a a li cerça r-se na necess idade de rac io na lização e a proveitarn clltO dos redu zidos recursos hunr a nos. pro fi ss io nai s e ma te ri a is.
di spo níve is nos Cc11tros de Sar'rde c
a inda no rcco11lrecirn cn to de q ue o
co nsc llr o e a a utar q uia rc prese11ta rn a
di visão bá s ica a dmi11i s tra ti va c
po líti ca , co nstituindo o níve l co ntu nit á rio r11a is s imples., do ta d o de cspec ifi ciela de geog rá fi ca e socio lógica.
Co nce itos estes já ass urnidos no
a c tu a l regim e ela no meação c da s
co rn pc tê nc ias d as a ut o rid a d es de
sa Crele. as qu a is são e nte ndid as co rn o
pa rte int egra nt e da s es tru t uras d os
se rviços de sa Crdc a todos os n íve is.
exe rce rão a s ua fun ç·ão de a rti c u-

la ção in te rsecto ri a l reco nlr ccendo o
11Ívc l co11 celhi o co r11 o á rea ad rlliui st rativa nríninr a e integra rão urn a
eq uipa pluricli sciplin ar co rno fo rm a
el e m ax im a li za r a re nd ibili da cl e
o rgani za tiva co m va ntage ru so bre a
p ul veri za ção das a cções a utó no m as
e rn á reas rn cn o res qu e a s el o
Co ncelho. (D ecreto- lei n". 336/93,
de 29 ele Se te mbro e Base X IX el a
L ei 11° . -t8/90., el e 24 de Agosto) .
Es te co nce ito o rga ni zacion a l ele
base co ncellri a 11 ão pod e rá de ixa r
d e ter crn co nt a a s es trutura s s ub rcg io na is c regio11 a is in tegra nt es da
a c t ua l or ga ni za ção el o Se r viço
Nacio na l d e Sa úde c ta 111bém uão
d ever á res tri11g ir o es ta be lcc inr c11
de orga ni za ção espec ífi ca nos g ra n el es a g lo m e ra d os 11 rb a nos , d i ta el a
pe la co nrpl cx icl a dc do dese n vo lvinr Qnto mb a nís ti co . pe lo e leva d o
c rcsc inr c nto d e mog rá fi co o u se mpre
q ue a rc11tab ili zação dos Ser viços de
Sa Crcl e o justifiqu e .
Do nr cs 11t o m od o, e m á r eas d e
prcdonrin â nc ia ru ra l c d e ba ixos Ín d ices de m og rá ficos., a o rga ni zação
da s ac t ivicl a dcs d e sa Crd c p(rbli ca
não pod e rá d e ixar d e te r co r11 o
re fe rê nc ia a 11nida dc el e sa úd e cen trada no hos pita l d is t ri ta l o u s u brcg ion a l e res p ec ti vos g ru po s(s)
pe rso na li za d os(s) d e Ce n tr os el e
Sa r'rd e.
Ser ão., po is, estes prin c ípi os c fLu ,
d a nr c nt os o rga ni za ti vos q 11 e p crllli tirão urn a rnai o r vis ib ili dad e e
pres tíg io p a r a a s ac t i,·id a cl cs d e
saú de públi ca :
• p a rtind o d o rcco lllr cc inr e llto
o bj ec ti vo el a esca ssez de rec ursos
lrurn a nos, profiss io na is e rn a tc ri a is
di sponíve is nos Ce nt ros d e S aúd e e
po r isso re11t a bili za nd o-os a n íve l
co 11 ce llri o na s zo nas 11rba na s c a
ní,·e l s ub - regio na l c nr zo nas rura is:
• po rtel o ê nfa se no tra ba lh o e11r
equip a rnultidi sc ip lin a r co m a fin alid a d e de pro nr o ve r a o rga ni zação e
a! pri s i.,-ão ac ttr a li zacla d e co rrl1e-

r i1n e nt os, a q ua li dad e de int e rve nção téc ni co-r ie nt ífi ca e cl esenvoln~ ndo novos perfi s profi ss iona is.
• integra ndo as fun ções ele a ut ori dade de sa t1cle e de médico de sa(lde
pt'thlica no mes mo profissional., 0 11
sr:ja., nOJ llea cla rnent e todos OS mr diros
do serviço de sa{tde públi ca como
a ut oridade de sa (tcle, de 111olde a
podere m ew rce r cm pleni t tr de as suas
furH;ões. competências c atribui ções,
nas <Í reas de acl ministJ·ação ele sa(rdc.
dP int ervenção na comLuridade. dr
investigação e de formação.
• res tab elrrr ncl o um a hi e ra rq ui a
de órgãos c serviços de saúd e públi cl e â 1nbit o nacio na L, reg io11 a l.,
J- reg ion a l e con celhio própri a elo
Se rvi ço \'ac iona l de Sa {rde. n1 as
n1a nt e nd o se1n restri çã o a a ut·orl Ornia de int e rvenção e a res ponsa bili da d e d e dec isão es pec ífi ca s ela
au torid ade de sa {Jcle.
'\essr sentid o. nestes r'rltin1 os doi s
a nos. a lgun s elos docum ent os elaborados sob rr esta mat é ri a , vir ra 111
co nsag rar P funcl a nw nt a r as du as
seg uintt'S o ri e nt ações:
1"- ;\ necess id a de el e co nstitnir
un1 s iste1n a lri r rarqui za do da sa r'11lr
p{dd in t. int egra ndo o exercício dos
pode res dr a ut oridad e da sa r'1d r .
fu11L:iona l1n ent e ind e pe nd ent e dos
se rviços p rr staclo rcs el e c uid ados dr
r.
Hlt' prrsona li za dos el o St' n ·iço
i\ acional dr Sa (rdr e qn e ga ra nta a
int crvt' nção do Es tad o na prott'rção
efi caz da sa (rd e l) (rblira r na prolnoçã o da sa (r de.
2" - O rrco 1l11er im ent o de qu e a
co nLTt'li za ção des te sistenw tr rá dr
passa r 1w la constitui ção dr sr n ·iços
de sa(H ir p(dJii ca nndticli sr iplin nrrs.
parli rulo da nwx inwli za ção dos actllai s r<'t· nrsos rxi str nt es nos Ce ntros
dt' Sa(ult'. para ta l. tPndo co n1 0 rPft' rêlwia o t'OIII TIIr o ou a suh - n'gião c
orga ni za t; ão de mold e a ob ter 11111n
aq ui sição act 11 a li zada de t'O III wc illll'ntos c 111na respos ta de clc,·nda
q 11 alidadt' lt~ t ' lli nl t' cic nt ífica .

CENTRO DE SAúDE
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Quanto a nós. só a in stitu ciona liza ção de um a rede nac io1wl da sat1cle
pública. a li ce rça da en1 sr 1Yiços da
sa(ld e ptlbli ca co nce lhi os. sllb - regio na is. regionai s c nar io1Ja is. hab ili tados co111 rec ursos h11m a nos e materiai s sufi cic11t es r elevada q11 a li fi cação técni co -cicnt ífi ra. pr nnit iní
q11 r a snCrcl e p(tbli ca portu g11 csa retome o percurso de prr stígio dt• q11e
f'rf'qll ell te nt ent c S (' rr \'f'Still .
A a prm'a\;ão dPsln nO\'a organi za•; iio para a sattd e p(lblil'a não dc'w rá
Sf'r I'On traditÓ ri a CO nl a nlallllt Cnção
da prese nça do 111 r di t·o dr' saúde
príhli ca /a 11t orid nde dt' sn1í dc no l'l'Sper ti,·o cP nt ro de sa r'1d f' de co locação.
onde fi ca rá con1 a responsa bilidade
de a tendim ent o indi vid11 a li zu do de
i1nposit;ão lega l c tllldP df' \'t'I'<Í n1 a nt er
a 111a is estreit a lignt,·ão aos pn'sta dorcs de n 1idndos clcssf' t't' ntro de
S<illri l' C n CO il11111id at ll' loca l.
E:;; ta ori c ntat;ão dt'\'f'I'Ú . turlaY ia .
OIIIJE~IIJO S "I::IJ ICOS
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in cluir a ta refa lll'gf' nl e ele procede r
à rev isão c si1nplifi caç-ã o das int e r\'C II ÇÕes lega is el as a 11t orid acl es dr
sa úd e. de 111old e a ra ciona li za r u
exe rcício el o se 11 1cn1po el e tra ba lh o.
Ta 111bt~ n1
rece nt e me nt e fo ra 111
obj ec to dP a ná li se d11 as das tmdi c io na is fun t;Õ c's elo s ce ntros de
sa Crd c. as q11ai s. dt'sdc a eo nstittl it;ão dt'SII's f' nl Port 11 ga l., fora m asSIIIHid as 1"11nd a n1 f' ntalnwnt e pelos
profi ss iona is el e sar'1dc pt1b li cn.
Trata- st' da f11n ção df' apo io ~~
orga ni zação dos snv iços da saúd e c
da f11nçãu dt ' dc'fcsa do direit o à
sa(td c pa ra todos os cidadã os.
.\cstr s dois dot' lll lli'II IOS procede-se
à rcm· a li u~·ão. dt' rn odo ac111a li za do.
do pape l dos profi ss iona is df' saú fk
•·nn1 o ('l'llnpli ct'S t' di1 1H 111iza dores da
uf'stãn dos st'l'\' il'us de sa{ulc. visando
"11nw t·o nstnntt' nwlh
'
uria llLI orga ni zat;ão dos l'llid ados prestados (f11n ção
de Apoi o) 01 1 1'01110 f' lllllpli ces dos

cias da saúd e pública, a área el e
inter venção na commüelade, para se
r e ferir qu e a sua sobrevivên cia
exige, sob remaneira, uma aind a
mai or q ua lifi cação técrüca e cientifi ca. De facto , sem estas capacidad es e meios es pecíficos ele ges tão ,
de relações púbhcas. ele comuni cação e marketing, el e apo io soc ia l,
de form ação de líderes, entre outros, mu ito d ificilmente haver á progressos visíveis na mobilização e
co labor a ção in ter- ser viços e na
estratégia da promoção da saúd e.
A actua l estr atégia el e promoção
ela saúd e se rá m enos alcan çada se
persistir o co nceito do profiss i01 ·)
de sat:tde pCtbl ica isolado no Centt
de Saúde, se for mantido o m éd ico
de sa úd e pCtbli ca ''·oficial de sete ofíc i o s · ·~, se não for alargado o pod er
el e · dec isão elo serviço el e saúd e
públi ca sem os entraves ela lóg ica de
gestão dos servi ços ele prestação de
cuid ados persona lizados.
As act ividad es de intervenção na
com uni dad e n o â mbito da promoçã.o da saúde, a serem mantidas
estas limi tações, ficarão provavelmente, reduz idas a alegres festa s e
ru1imações. sem impacto real nos
fact·ores de ri sco e nos padrões das
doenças ma is com un s e elos prob lemas de saúde mais relevantes, afina l o objectivo in adiável da saí
púb li ca mod erna.
A sa úd e púb li ca jamais deverá
abandonm a ap li cação mais ou menos rá pida dos novos co nJ1ecimentos
e técni cas adq uiridos em cada momen1'o pela via da e>qJeriência c ela
in ves tigação ; deverá prosseg uir o
aperfeiçoamento constante dos serviços prestadores de cuidados; jamais
deverá dcix·a r ele estabelecer regras
de in tervenção e normas de ori entação e disciplin a favoráveis à melhori a da saCtdc; jamais deverá deixar de
corresponder às necessidades e satisfação dos indi víduos e da comun i•
dad e, cm ma t·éria de sa úde.
1

cidadãos na defesa da aph cação judiciosa das recursos disponíveis c utili zação dos dinh eims públi cos e
a ind a , na avaliação elo fun ciona mento das instituições e dos serviços prestados ele cuidados (F unção
de Agência/ Acompanhantes) .
A sua importâ ncia releva à parti da,
do reconhecim ento de qu e vári as
fu nções de gestão estTatégica dos
serviços ele saúde se têm mantido
a malgamadas.
in sufi cientement'e
diferenciadas e elesenvohriclas e por
isso, tendo como resuJ tado qu e nenhuma delas é cabalm ente desempenhada.
Torna-se assim inevitável, também
nesta área de gestão a defesa do
desenvolvim enfo e de diferen ciação
técruco-científi ca , conduzindo à separação e individuali zação fo rm a l de
a lgwnas destas funções cuj as diferentes naturezas exigem a titud es.
pos11Jras e práticas diversas.
1

Aimla há pouco, no dia Mu ndial ela
Saúde, foi tornado púb li co pela
Direcção Geral ele Saúde, a constituição de Lm1 Sistema de Alerta e
Resposta Apropr iada (SARA ) de
emergência em saúde pública. Esta
decisão vem reforça r o co nceito ,
repetidamente defendido por algtms
pmfissionais de sm:ide ptibhca, de
que a vigilân cia epidem iológica dos
problemas da saú de e do ambiente se
tornara débiJ e a intervenção de
saúde pública pouco efi caz .
E ste novo avan ço dos ú ltimos dez
anos el e acti vid ad e da sa úd e pítbli ca
permite-nos co ncluir qu e esta vigilâ ncia epid emiológica se rá difi cil mente viável se não existir um
serviço de saúd e pt'tbli ca m ult ieli sciplin a r, bem di_m ensionado e equipado e, estruturado seg un do ár eas el e
especia lização técn ico- cieni'Ífica.
F ina lmente, pa rece- nos oportuno
rea lça r Lllna da s actuai s competênO I IDE~I DOS ~ II~ D I C:OS
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Em Defesa do Conceito
de Dedicação Exclusiva
L

i com intere.sse o artigo de
op inião do Dr. Vieira dos San tos, publica do na Revista da
Ordem dos Méd icos de Março últim o, intitulado "Médicos e exclusi·dade - a divisão da classe.'' .
m quinze anos de exercício profissional, tive a oportlm idade de
trabalh ar inicialm ente num hospital
no qual a maioria dos médicos tinha, por opção pessoal ou irnposição hospitalar, um horário de 35
horas, e actua lm ente de trabalh a r
noutt·a in stittüção onde a maiori a
dos rn éclicos do meu departamento
se encontra, por opção, no regim e
de dedi cação exclusiva.
No hospital onde a maioria do corpo
clínico tinha w11 horátio de 35 horas, o
hospital ITabalhava em pleno da parte
da manhã e, salvo raras excepções,
estava essencia lmen te encerrado,
excepto para urgências, desde a hora
almoço até ao dia seguinte. Está
ra do âmbito deste' artigo pronunciar-me se este modelo de fun cionamento hospitalar representa o melhor
aproveitamerito do investimento feito
pelos contribtüntes - isto é: todos nós
- , na construção e manutenção destas
estTuhU·as assistenciais. De igual modo
não se pretende cUscuti:r se o fcmcionamento hospitalar em regime de "part-ti:me" é o que melhor serve o interesse
dos doentes.
Em contt·ast:e, na in stitui ção on de
actua lm ente trabalho (Departa mento de Medi cin a do In stituto
Portug uês de On cologia, em Lisboa ), a maiori a do corpo clínico

JOSÉ LUIS PASSOS COELHO
,\ lédi eo

A classe médica
está provavelmente
dividida. No entanto,
se queremos um
sistema de Saúde
que preste melhores
cuidados assistenciais
e seja produtivo na
investigação médic~,
então o cmninho a
seguir será, .ao
contrário do que o
Dr. Vieira dos Santos
propõe, mai~
I
dedicação exclusiva
e menos
pluriemprego

encontra-se em regim e de dedicação
exclusiva por opção pessoal. E como
facilm ente pode ser verificado por
qu em a visitar, a actividade clínica
decorre de forma ininterrupta desde
as 8:30 até às 17 ou 18h.
Ass im, discuto a afirmação do Dr.
Vicil'a elos Santos de que o horário
de tTabalh o CLLmprid o pelos médicos
qu e optaram pelo regime de 42
horas poder á não ser diferente do
horário cumprido por aqueles que
optaram pelo regime ele 35 horas.
No entanto, a questão do cumprimento ou não do horário de tral)alh o,
vLdgo "picar o ponto''', é de facto de
pouca impor tân cia. A verdad eira
qu estão é o conceito de "declicação
excl usiva" : a opção em exercer a
actividade profissional integralmente
nwn a única institcüção. Aqueles co m
qu em o·al)aiJ1o, sabem que o meu dia
é passado dentm ela iJlStjulição ou em
actividades relacionadas com ela.
Sabem ainda que me podem contactar (e contactam ) fora de horas; e
sabem como me contactar em qualquer momento. A isto chamo dedicação exclusiva. Por esta razão,
acho inteiramente natw·al qu e aqueles que, co mo eu, optaram por este
regim e de trabalho recebam cono·apartidas finan ceiras.
Não penso que haj a nada de louvável em preferir a opção de 42 ou
35 horas. Todos sabemos qu e o
Es ta do é mau paiTão. Assim , não
será contmverso afirmar que os
médi cos qc1e, por opção, preferem o
horário de 35 horas têm normal~
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mente wn de dois motivos: a) a
n ecessid a de de suplem entar o
mísero ordenado estatal com o
rendimento da actividade profissional desempen hada no consultório ou em outTas actividades
m édicas; ou b) procurar a realização profissional qu e a actividade na
instituição estatal não lhes consegue
proporcionar.
Outros doi s pontos também não
deverão ser controversos. Primeiro:
aqueles qu e, como eu , optaram pelo
regime de dedicação exclusiva não o
fazem co m o objectivo primordial
de ma,~imizar os seus rendimentos
profissionais (relembro: o Estado
paga ma l). Segundo: se todos os
m édicos se pud essem r ealizar
profissionalmente no seu local de
a·abalho do Ser viço 1acional de

Saúd e, e fossem devidamente remunerado s, pro vavelmente poucos
colegas optariam p elo pluriemprego. É baseado no conceito de
dedicação exclu siva, que funciona o
sist em a m édico norte-americano
que conheço r azoavelmente. Os
m édicos, tanto em in stituições
académicas como em actividad e
düa " überal", normalmente a·abalham millla {mica instituição onde
exercem activid ade assistencia l,
tratando desde doentes pobres e
sem assistên cia m édica até aos
chamados doentes " parti ctLl ares ' ' . E
onde se dedicam à in vestigação
clínica ou laboratorial. E onde eshtdam. l ão sendo um sistema per feito, a qualidade tanto dos cuid ados médicos prestados aos doentes
como da in vestigação médica
/

ACTA MEDICA
PORTUGUESA
Rt·\ 1 ta I ien 1fw· 11 01 ·m ln \11 rn

AACTA 1IÉDIC.\ PORTCGrE .\ apresenta um novo figurino editorial vi ando a formação e informação médica contínua. com di tribuição gratuita a todo o médico
in critos na Ordem dos 1Iédicos desde que no pleno u o dos cus direito .
Para receber a .\CT.\ ~fÉDIC.\ PORTCGCE, Aba tará preencher o boletim e enviá-lo
para a Ordem do 1Iédicos
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desenvolvida atesta b em a eficácia
deste sistema.
Um problema pertinente levantado pelo Dr. Vieim dos Santos é se a
opção pelo regime da dedicação
exclusiva deriva de facto de ttma
opção de exercício profissional e se é
cumprido , ou se, pelo cona·ário, não
é cwnprido e vi sa somente a tunentar
o ordenado m ensal.
Este problema não carece de fi scalização., mas sim de responsabilização e edu cação. Estar no local
de trabalho oito horas é um conceito
ftmclamentalmente diferente ele tTabalhar oito horas. Se a adminisa·ação das in stittúções públicas,
restantes cargos de direcção tiver autonomia ele ges tão financeira e de
recursos humanos, sendo posteriormente responsabilizados pelas de. cisões tomadas, a questão do cumprim ento cabal das ftm ções de ca da
ftm cionário resolver-se-á com nat uralid ade. Outra faceta do m esmo probl ema
é a do "exem plo". Quando, como é o
caso elo m eu serviço, o director tem
reconhecida competência huma11a e
profissional, é ÍTequente ser ele o
primeim a chegar e o (tltirno a ·sair.
E é facilmente contactável clentTo e
fora da instituição., aclq1.üre autor iclade moral q ue estimula os restantes membros ela equipa ao desem
· · ·riho cabal das suas fl.u1ções.
Pelo conu·ário, quando a realidade se
afasta deste paradigma é então mais fácil enu-ar no raciocínio tipicamente porhtguês de "se os oua·os não cmnprem
porque hei-de eu cwnpri:r".
Ntun ponto estou de acordo com o
Dr. Vieira elos Santos: a classe médica
está provavelmente dividida. No entanto, se queremos mu Sistema de Saúde
que preste meU1ores cuidados assistenciais e seja prod utivo na investigação
médica, então, o caminho a seguir será,
ao conu·ário do que o Dr. Vieira dos
Santos propõe, mais dedicação exclusi•
va e menos pllll'iemprego.

Pousão, Cerqueira Magro,
Silva Araújo e Nuno Grande
"Senhora Vestida de
Preto", de Henrique
Pousão, jóia da
pintura oitocentista
portuguesa, foi o
rande tema da 3a
essão dos Encontros
do Impulso Alegórico.
Pretexto para uma
profunda reflexão,
em voz alta e
Jnultiplos tons,
das fronteiras entre
a arte a medicina

A dirccloru do

Mu s ~ u

' ' Senhora Vestida de Preto " é
um notável ó leo sobre madeira
elo século XLX, da autoria ele
H enriqu e Pousão, perten cente à
colecção do Mu se u , 1acion a l Soares
dos Heis no Po rto. Foi a obr a ele arte
escollricla para a terce ira sessão dos
Encontros do Impulso Al egórico ,
que decorreu d ia 13 de }unho no
au d itório elas r ecé m-ina ug ura das
inatalaçõ~s da Casa do ~ écjj co no
Porto.
~a assistência co ntava-se. entre
outras indi vidua lidades , o Dr.
:'\w1es de Abreu, assessor da :VlitristTa da Saúde, em representação da
Dra. Maria de Belém, o Dr. José
Alberto Marqu es deputado ela Assembleia ela H.épuJJlica, em r epresentação da Comi ssão P arlamentar
para a Saúde., e o Dr. Luís Portela.,
presidente da Fundação Bial, entidade patrocionadora dos Encontros.
Tratava-se ele co mentar uma jóia
da pintw·a oitocent ista portug uesa.
Lun objecto ele rara beleza feito com
invulgar inteligência plástica, nas

Soa res dos Heis p rofe rin do u s uu co mu ni<·uc;iio s o i.H't' 1-le lll·iq uc Po usilo

palavras do Dr. Valente Alves, di rector e coordenador dos EncontTos.,
na sua breve intTodução à sessão.
A prim eira comwricação, intituJa da ''·A Senhora de Preto.'', proferida
pela Dr". Mórlica Ba ldaque, pintora
e co nservadora de museu , Directora
do :Vlu se u Soares elos Reis, reflectiu
sobre o sil êncio - ''·qu e pod e conter
em si tod as as falas" - e a cor
a bsol uta - o preto, que ''·contém
em sí todas as cores ,.,. A WJerda de
ap1·eciada na pequena '·'· tabuú1h a de
esboceto ..' de P ousão., em sua opirüão , '" permite-nos poder acreditar
qu e ta lvez ele tivesse um dia a
fo rça.,, par a en vereei ar p ela '·'·técJri ca
de fazer " impressi01rista . Mas cépti ca, atendendo ao "te1nperamento
elo portug uês, avesso a irreverências " . Antes , não r esistiu em
" provocar .'' a assistência, aludindo
ao ''·Retrato de L ininha'\ Lllii quacb·o de Acácio Lino, " o mais provincian o dos pintores", que contém o
" pod er simb óü co invisível, ele faz er
vêr e de fazer crêr " .
E m seg uida o Prof. Bern ardo
Pinto de Alm eida, poeta, críti co e
hi sto ri ador da arte, professor ela
Crriversidade do .M_inho, a preteÀ"i:O
de ''·Se nh or a Vestid a de Preto "
reflecte sobre LUll a obra que é um
patTim ónio com valor autónomo q ue
de longe uJtrapassou os brandos
propósitos que os se us co ntemporâneos bonomi camente culti vmrun.'' .
MostTando como é que Pousão '·'ter á
entendido o contributo que a fotografia podia trazer à pint1.u-a , enquanto paracügma ele wna nova
ma neira de condicionar o olhar '·' . ao
~
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''·destituir a representação da sua
função mim éti ca (e isso o torna deveras contemporâneo de Mru1 el e dos
Impress ioni stas), elo mesmo modo
que, nos seus poemas, o seu contemporâneo Cesário Verd e operou suJ)s tantiva cUstinção entTe as palavras e
as coisas qu e estas se referem " .
Conclui afirmando qu e "Pousão foi
um inventor porqu e colocou em
forma de pintu.r a um conjunto de
problemas. Além do emprego do
negro e da ma rcação , pion eira em
Portugal, de uma consci ência da
biclimensionalidacle, Pousão estabeleceu uma solu ção técnica que ll1 e
permitiu escapar à defini ção da
arquitectura .i nterior do quadro
atTavés do desenho pela simpl es
justaposição ele planos de cor.'' .
Por último , o Prof. Carlos RiJ)eiro ,
Bastonário da Ordem dos Médicos,
apresenta um surpreendente diálogo ficcionado: a (inventad a) lu stória clínica da Menina Fra ncisca
(a ''·Se nhora Vestida de Preto" ) qu e
descobriu ao revolver os arquivos
elo seu médico (ele fa mília ) em Vila
Viçosa . Foi um a viage m ao interior
elo tmiverso do paciente, nas sua s
múltip las vertentes biológica ,
psicológica , social cultural - cruzando o sab er clíni co, com outros
saberes e outras inqui etações . Em
suma: revistar a hi stória da arte e
da cuJtma a partir ela clíni ca de um
ponto de vista que só o médi co pod e
experim entar.
Segue-se o debate, mod erado pelo
Dr. Valente Alves, em que a a lg un s

dos presentes na assistência parti ciparam act ivam ente, qu e permitiu
di scutir aspectos controversos levantados. Vo ltou-se a fa lar da fotografia e da sua importância na
gé nese el o mod erni smo , elo es tatuto
socia l el a arte e elos artistas, ela
importâ ncia do saber e ela cul tura.
lcl alin a Cond e., Professora el e Sociologia dó ISCT E, consultora elo
Observatório das Actividades Culturai s elo Ministério ela Cultura., te-

ceu no final algwnas consid erações,
referindo- se em pruti cular à comu nicação elo Prof. Carlos Ribeiro , que
consid erou " uI trapassar largamente
o m ero com entário alegóri co", situanclo- se no domínio ela invenção,
da criação .'' .
En cerrada a sessão do Impul so
Alegórico, deu-se início à cerimónia
de atribuição el e m eclall1as ele m érito ela Ord em elos Médicos a tTês
grand es figuras da medicina portuguesa: os Profs. Ccrqueü·a Magro ,
Silva fhaújo e Nuno Grand e. Foi
um grand e momento simbólico, a
hom enagem a três ilustres médicos,
cienti stas e pedagogos.
No próximo núm ero ela Revista,
reportaremos a quarta sessão elos
Encontros, construída em torno ele
" Lisboa em Festa "'' elo pintor
Eduardo Viana, reali zada no passaelo di a 26.
•

Médicos artistas
premiados
Os médicos José
Sampaio, na
modalidade de
Escultura, João Maria
Nabais, na Poesia,
e Luciano Carvalho
Mannelada, no Teatro,
foram os principais
distinguidos este
ano pela Sociedade
Portuguesa
de Escritores e
Artistas Médicos
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ca li zou- se n.o dia 28.. ele .hmh
el e 1997, pela s 11 horas, na
sede da Ord em dos Médicos, a
Sessão Solene el e Entrega dos
Prémios Literários e de Esc ultura
ela Sociedad e Portuguesa elos E scritores e Artistas Médicos (SOPEAM ),
referentes ao ano el e 1996.
Pres idiu a es ta sessão o Professor
Carlos Rib eiro , Bastonário da Ordem elos Méd icos, acompanhado na
mesa pelo embaixador Dário Casn·o
Alves (ela Acad emi a Portu guesa elos
E scritores .Juristas) que integraram
o júri li terár io e pelo pres idente ela
SOPEAM , Dr. Carlos Vi eira Reis.
Após palavras el e abertura da Ses-

cçu

(lU C

gnnhou ns Prémios SOPEAi\ 1

o proferid as pelo Bastonário da
Ordem dos Médicos em qu e referiu a
importância desta Sessão Solene como manifestação da acção criadora
elos m édicos e reafirmou a desejada
colaboração entre a Ord em elos
Médi cos e SOPEAl\tl, e a li p rontam ente assumida e ga rantida pelo
Pres idente da SOPEAl\11. foi dada a
palavra ao Dr. Fernando Matos Rodrigu es qu e expli cou à atenta ass istência a vida e a personali dad e de
João Carlos Celes tino Gom es, médico, escri tor e a rti sta plás ti co, cujo
nom e a SOPE AM escolheu corno patTono do Prémio de Esc ul tLLra, pela
~·im eira vez atribuído .
. Procedeu-se então à leitura da acta do Júri do Prérn io Celestin o Gomes (Escuhura), constituído pelos
professores escultores da Faculdad e
J e Belas Art es ele Li sboa, H elcl er
Bati sta e António Tr indad e e por
Carlos Vieira Reis, o qual po r unanimidad e a tribuiu este Prémio à es cultura ''·Se m Títu lo"'' (Oli ve ira II )
do Dr. José Sampaio , di stinto urologista dos Hos pitais Civ is de L isboa.
O presiclent"e da SOPEAM passou
então à leitu ra da acta do Júri dos Prémios António PatTÍcio (Poesia) . Marcelino Mesquita (TeatTo) c Prémios Revelação de poesia e teatTo. O Júri composto pelo Embaixador Dá rio Castro

Alves e pelos Drs. Amadeu
Teles Marques e Carlos
Vieira Reis decidiu por
tmanimiclacle atribuir o
Prémi o António Patr·ício
(Poesia) ao livro Poemas
apresentado a concurso
com o pseudórnmo de
Poeta da Saudade que
após a abertura do envelope se verificou tratar-se
do colega Dr. João Maria
Nabais.
Mais decidiu o Júri não
atribuir o Prémio Revelação de Poesia. Decidiu,
no entanto atribuir duas Mensões J-lomosas a dois dos trabalhos
con correntes ao Prémio António Patr·icio, atribUindo a 1" Men ção Honrosa à obra " A Oeste do Sil êncio"
a presenta da como pseudónimo ele

11\

1

1

:\H~ .\'I

Francisco Torres que correspondia
ao colega Dr. VitaJino José Matias
dos Santos (Estudante).
A 2o Menção Homosa foi atribuíela à obra "Brevidade" apresentada
com o pseudónimo de José Castanheiro que se verificou pertencer au
colega Dr. José Dias Egipto.
O Prémio Marcelino Mesquita
(Teatro) não foi atr·ibtúclo por clecisão do Júri que concedeu o Prémio
Revelação (Teatro) à obra "O Homem que Gosta de Crisântemos" de
Mrumel Bonviso, pseudónimo do colega Dr. Luciano José Carvalho
Marmelada.
Todos os colegas prerniaclos receberam o Troféu Serpis criado o ano
passado para o Prémio ela SOPEAM
e que veio substituir os Prémios pecuniários não significativos que até
aí m-aterializavam estes Prémios. •

o n 1.\ :\'1

João Carlos
(Celestino Gomes)
"De estatura meã, seco
e magro, buliçoso,
azougado, alegre,
sempre curioso e
insatisfeito, brilhante
e audacioso". É assim
que um seu colega e
amigo, Daniel Sttau
Monteiro, descrevia
o mais multifacetado
dos artistas médicos
portugueses deste século

uando a Direcção da Sociedade
Pmtuguesa de Escritores e Atestados Médicos (SOPEA.M) decidiu criar wn prémio para a
obra ele Escultura, escolheu pru·a patr·ono o Dr. João Carlos Celestino GoInes.
Por ocasião ela entrega, pela primeira vez, deste prémio, tentei esboçar
o seu perfil médico, literário e artístico,
socorrendo-me elo "ln-Memoriam"
organizado por António Gomes ela Rocha Madahíl por ocasião elo primeiro
aniversário ela morte elo grru1cle artista
e que teve a colaboração ele muitos
que ele perto o conhecerrun.
Ini cia-se o "b1-memoriam" por wn
ex-voto, preito e homenagem elo Ar-

Q
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quivo do Distrito de Aveim, que tramcrevo:
"A mais espontânea e acabada compleição de Altista do Distrito no presente século, cuja cultma intelectual
distintamente serviu e sobremaneira
enobreceu, sem jamais deixar de, por
todos os modos, evocar, nas múltiplas
e empolgantes modalidades da sua
obra ímpar a ''·pequena Pátria" que

lhe foi berço e que enalteciclamente
3Jl10U. "

Esta "pequena Pátria" foi Ílhavo,
onde nasceu, em 5 de Outubro de
1899, filho de José Celestino Gomes e
de Maria da Apresenwção São Pech-o.
Fez a instrução primária na sua
terra natal e o liceu em Aveim.
Em entrevista que concedeu ao
"Século ilustrado" de 19 de Fevereiro
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de 194;4, conta que aos sete anos
escrevia qs pri.n;Je4-os versos e aos clqze
faúp. sair t:e~ularmente o p1:4neirp jornal, manuscrit.o e desen,hado, de que
nm~ca se esgotava a tiragem porque,
sempre que apq.reciEJ um leitor desejoso de possuir algum número, f~zja
mais um exemple:tr...
Ao me.smo tempo, dactilograf.F a o
volwne ele versp~ ehorosan1en_te ir1tic
tulado "A!s" . ~os 14, "O nauta", de
um de Abril çle 1914, pt!.blic~vl:). a sua
fotografia e apresentava-o . como
"llhavense principil;.mte das len·as em
que dá bastantes espenmças".
Aos dezasseis anos publicou e dirigiu o jornal "A Piada", quinzenár·
hLUnorístico e de caricaturas, co
desenhos e gravtu·as de sua autoria; e
escreveu a peça de tean·o "ln hoc
signo" representada no tean·o da Vista
Alegre, em que interpretou mn dos
papéis.
Ainda estudante de Medicina, primeu·o no Porto., depois em Coim.bra, já
escuJpia em n~adeira e se impunha
como poeta e prosador. Viria a dizer:
"Fez-se no Porto a minha educação
estética. Fortemente atTaído, desde
menir1o, pela Arte e pelas Letms, ali?s
hereditárüts na minha fa mília, aí
comecei a aparecer pelos cenáculos
mtísticos e literários da época" .
Com efeito, em 1920, na tert-lllia do
Café Excelsior, em que pontificava
Prof. Dr. Leonm·do Counbra, decidiuse a fLmd.ação ele urna revista literária
que veio a chamar-se "H{unus" e
cujos pri.meiros números., saídos em
1921, formn dirigidos por Celestino
GmJles.
Era ainda estudm1te w1iversitá rio
qum1do casou com Silvi.na Ramalheira Valente.
Após a licenciatma, foi mécijco municipal e provedor da Miseri.córdia em
Canha, médico escolar na Escola
Agrícola de SantaJ·ém, como o foi em
Lisboa nas escolas A.nt.ónio Arroio,
Pedro de Santm·ém e Liceu Pech-o
NLmes. No decorrer da Cm11pat1.ha
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C:d :-i tu- Grrll'uru t'lll 111udt•ira - I 'J:!'J

é ele op ini ão que ··a forma é o g ra1Jde
va lor express ivo ele João Ca rl os. E
cxprirne-a por lodos os pnxessos: a
clcsenlmr. a esculpir. a eJJi a llwr. a
gravru·. a nwclela r... e a pinlar ...
Para f cn mnclo Pa111plona .. dir-se-ía um prin1i1ivo. co111 requi11t cs de
miniatmi sta c g raças de pocla . .\ão se
enfeudou a esco las: II IH III eiT se1 11prc a
sua altiva illdcpendêJJ cia.
O Dr. F'emanclo ela Silva Co rreia .
referindo-se aos se11 s desenhos u lá pi s
c a tinta da C: ltina afinna .. que al iava
as 111ais belas sugestões g ráfi cas elos
in cunábulos c das ilumiJ 111 ras IIJ ecli evais. o a rroj o dcscoiJccrtant e do
III Odern isn10 inco11 fon n is1a 1ão IJl' m
exec uta ndo os 1notivos e111 tra ~.;os sólidos c sint éli cos cOl iJO JIOS f"azemlo
perder o fô lego ao a 11tdi sannos o s porlll CJIOres ininwgináve is 1nas lógicos e
rigo rosos ...
Como ih1:;t rada r deixou UIIIH obra
vasta c meritória.
També111 João C u·lus :;c apl in11 1 ti
art e elo ex- lihri s. An1 Ó11io Co 1J1es da
Hoe lia ~ lada liil. logrou rece lltTur I 9
ex- libri s (btn lwdos por João Ca rl os.
dos qu a is H ex<•cutados ainda cstJHlan tc ele Medicina. seudo o 1nais a 111igo do
perÍodo L' III <J li C I'Siudou 11 0 JJort O.

llu ~ lnu,; iiu- (;rat ·llrrt t'lll mrult•irn - I'J.'/0

-Tecn icw IIL' I11 c. wdo,; zi ncogra vu ras.
.\a pint11ra a óleo afinJJOI I-sc aos '2 7
a IlOS ( 19'26 ) mas pra Iicou ig11 td n1 cn1 e
a ag11arcla c o g11 ac lie. Frederi co dt·
.\loura a finn a q11 c .. elllpuidw (IHio) a
go iva c ai <WHJJdo a 1nadeira dec idida ln CI Jlc. fcz -sc CIJiallwdor. i1n aginário t'
xi lógra lú de qualidade: atraí-o lll eSIJJ o
a beleza do IJJ osa im 011de dci"\OII
cxelnplan•;; nada falhos de i11t cresse ...
Câ ndido Costa Pinto refere-se às
.. belas pe~.;a s ele 1nad1·ira .. <jlll' tradu ZC III .. IUIIII clcse iJirwdJ ar i11HJg inoso.
JiiTP. cit'SCIIHJ JIO. (os) dote;; jJiásti cos
de escultor extraordinário ...
i\ xiJogravura rcpn•sellla 11111 a fra c~.;ão inq)()rlaJJt C da Slla HISia obra.
Hocl1a .\ladaliíl. 11111n a rti go solJre
a s cx p o ,; i ~.;õcs de João C:a d os di z:
.. Logo qut• loJJIOII co nsciênci a da s
rca is poss ibilid ade,; ar1Ísti n 1s co1n
<JII C a .\atllrt·z a larga Jn Cill l' o dota m ... João Car los IT io a p(ihlinJ lnost raros !-it' II S dest' llli o;;. a s s ua s ag 1111 n·la s t' a s s ua s g uad 1es . a tplal nwi s
tarde se scg uira111 os seu s ó leo;; . .\i log ravJira s e lll osaicos. Dt• 19 17 a
I 9(JÜ podt'IJJu -; n·gistar a !-i iiH pn· se 11 1.;a l' lll :2 -t l' .\jHJ s i ~.;õc s . 11a 111ai u ria
iiHii,·iduai ;;. 1111111 lotai de nwi s dt·
.) ()() I raiJaJJitJs .. O <JIIt' r llllliiÍss iiiiO.
OIWL.\1 IJOS .111:: 1J1t :Os
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lll eS Jn U l"O II Sicl c ra nd o OS CJU C fora111
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São dois casos que
acabaram por ser
arquivados. A queixa
de u1n médico m·ologista
do hospital de Santo
António do Porto, contra
um colega que acusa
de ter influenciado
a decisão do júri para o
concurso de habilitação
ao gTau de consultor de
urologia da carreira
hospitalar a que
se candidatara.
E a queixa de dezenas
de psiquiatras contra os
médicos Ricardo França
Jardim e Júlio Silveira
Nunes, membros do
Colégio de Psiquiatria
da Ordem dos Médicos.
São a1nbos acusados
de terem violado a
d eontologia n1édica
por se terem referido
à ligação pouco clara
entre médicos e
laboratórios mn artigos
publicados em dois
jornais. Nos dois casos,
a Ordmn decidiu não
existirem indícios
suficientes para
inquérito

'

Etica médica
"vs" direito administrativo
Par·ece.1. Neste processo o méd ico Dr.
J.ll.L.M.Q .., médico urolog ista do
Hospital de Sarno António do Porto,
queL'\a-se do mécüco Dr. F'.J.S.C ..
2. O queixoso participou no concmso de habilitação ao gra u de consultor
de U rologia da carreira rnécüca hospilalru· a que se refere o aviso publicado no
D.R ll Série, n" 301 de 28.12.93.
3. Do júri do concurso fazia parte o
Dr. F.J.S.C. qu e, segundo o participante, t inJ1a para com ele uma forte
inimizade., fruto de antigas qu estões
de traba lh o no Flosp ita l de Santo
Antó nio, tendo a té hav ido um corte
total ele relações.
4. Afirm a o parti cipa nt e qu e o a rt"
48 do Códi go elo Procedimento
AcLnini strati vo impunha ao Dr.
F.J.S.C. o dever ele se decl a rar srrspcito e de., corrscquent errr ent e, pedir
cli spensa de intervir no co nc m so.
5. Acrescenta o qu eLxoso que ao
constatru· qu e o Dr. FJ.S.C. não pecüra escusa, ele pr·óprio decidiu não
suscitar cl csclc logo o in cidente ela
su speição c ag ua rei ar o deco rrer elo
concr.u·so para toma r uma decisão., na
espenmça ele lerdo correr bem c vir a
ser aprovado .
6. E foi só quando foi notifi cado
pelo Presid ente elo Jr:u·i do proj ecto ele
rlccisão- qrr e no caso era a excl usãoque o parti cipante decidiu suscitar o
inciclellfe da suspeição.
7. Tendo o Presid ent e do Jr'rri ., Prof.
Doutor J.L.P.C . .\1. co ncluído pela
procedência do pedido e decl arado
suspeito o Voga l elo Jr'rri Dr. FJ.S.C.,
foi repetida a prova ele di scussão cmri cular do queixoso, sem a presença
elo Dr. F.J.S.C., entretanto subst it uíclo
pelo Voga l Supl ente.
8. Essa prova crrlrninou também
pela reprova ção, por un an imidade.,
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· do candidato.
9. No início daquela prova, o Presidente elo Júri ProL Doutor
J.L.P.C.M. fez uma rese nh a elos
motivos e diligências na origem ela
rcpet·ição ela s provas c com entou
aspectos da legislação pela qual se
regia à dat a es te t-ipo ele con cm so.
10. O Pres idente elo Jr:u·i, falando
em seu nome c no elos restantes membros do Júri, di sse então ao par ·
pmll:e que Lnrarrirnam cnlc con sider
vam que teria sido mais ajustado, sob
todos os pontos ele vi sta , designadament e de econorni a processua l e de
camaradagem para com os rcst1:m tes
cand idatos, qu e o Dr. J.H.L .t'vi. Q. tivesse srr scit:ado o in cid ente no início
do processo do con curso, uma vez
que os factos qu e o funcl a lll entavam
já existi am nessa a ltura .
11. O parti cipa nte terá fi cado
melindrado com essa observação., por
considerar que não t inJra qualqu er
dever ele susc ita r o incident e da suspeição, cabendo na sua op ini ão tal
dever ao próprio suspeito, o u seja, ao
Dr. FJ.S .C ..
12. Ass im sendo, por considerar
infundada a acrrsação do Pres ide
elo Júri ., decidiu o Dr. .J.H .M.Q. solicitar à O rdem dos Médicos que apreciasse sob o ponto ele vista deontológico o procedim ento elo Dr. F..T.S.C ..
13. P erante esta solicitação confirnra-sc que o Código ele Procedimento
Aclminist:ralivo diz no seu art" 48 n" 1
a línea cl) q ue «o titular de órgão ou
agente deve pedir dispensa de intervir
no procedimento quando ocorra circunstância pela qua l possa razoavel mente suspeit a r-se da sua isenção ou
da rectidão da sua condut a, nomeadamente se houver inimizade gra ve ou
grande intimidade entre o titlJia r elo
órgão orr agent e ou o seu cônjuge c a
pessoa com i11t crcssc directo no proce-
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determinada doença psiqutatnca e
que culminou com a apresentação
por um reputado cientista norteamericru1o dos seus resuJtados terapêuticos com um certo medicamento, que forrun muito favoráveis.
9. Hefere o Dr. Júlio Silveira
Nunes rrue o simpósio foi subsidia do pelo laboratório português qu e
comercializa o referido medicamento, laboratório que ofereceu wn jantar a todos os participru1tes pru·a
além de ter custeado a deslocação e
estada em Lisboa de alguns deles.
1 O. Considera o autor do artigo
que a m'ganização científica da reunião procedeu correctrunente, visto
ter clarrunente informado que o sim pósio era subsicliado pela empresa
que comercializa o citado medicamento, mas já no que respeita aos
médicos o Dr. Júlio Silveira Ntmes interroga-se sobre se estes não poderão
ser influenciados pela «s ua exposição
aprazível a um certo fármaco, a uma
certa designação comercial>>, sendo
desse modo induzidos de modo subtil
a prescrevê-lo.
11. Diz ainda o Dr. Júbo Silveira
Nunes, que o cienti sta americano
que na sua comw1icação promoveu
o meclicamento em causa, participara pou co tempo antes e com
t emas análogos, na reunião ela
American Psychi atric Association
(APA) , em Miami, a que assistiram
também dezenas de psiquiatras
portugueses, com despesas de
viagem e es tada integralm ente
pagas por diversas firmas ela indústria frumacêutica port11guesa. No
programa desse congresso es tava
clru·runente explicitado qu e aquele
investigador tinha «ligações financeiras signifi cativas (si c)» com
cinco firmas frumacêutica s.
12. Acrescenta o Dr. Júlio Silveira
w1es: «Ntmca se viu em encontros
científicos porl11gueses ser exigida tal
frontalidade a - ou assumida pelos prelectores que várias vezes vão ele
remuão em reunião promovendo lU11
medicamento ele forma mais ou menos
aberta. Seria, além clisso, interessante

avaliar o tempo real dedicado por cada
médico-viajante à participação real
naquele congresso, pois que, segundo
algwnas informações de quem lá foi,
não eleve ter sobrado muito para
alguns, devido aos programas sociais
oferecidos aclicionab11ente pelos patr-ocinadores respectivos» .
13. Depois de tecidas estas considerações, o Dr. Júlio Silveira Nunes form ula, no se u artigo as seguintes perguntas: <<Será lícito aceitar que alguns psiquiatras escolhidos <<acl hoc» (poi s qu e são quase
sempre os mesmos) viaj em gratuitamente com frequência para participar em princípio- já que não se lhes
exige justificativa ulterior - em
reuniões no estrangeiro ? Será lícito
qu e, ern rew1iões nacionais, apareçam testas-de-ferro ela indústria
fru·rnacêutica, sem vínculo a parente
com ela (situação com pletam ente
diversa da elos médi cos empregados
por essa inclúsu·ia) mas que, mercê
elo prestígio ou ela posição estratégica, que se lhes não nega, são escolluclos pma promover mai s ou menos
cientifi cam ente os psicofármacos,
privilegiando com essas intervenções wna e só uma elas vertentes
ela psiquiatria actual?»
14. Foram estes dois rutigos, aqui
resumidos, que estiveram na origem
das participações dirigidas à Ordem
dos Méclicos por algumas dezenas
ele psiquiaÚas.
15. Depois ele considerações acerca de competências no Colégio da
Especialidade no que respeita ao Dr.
Júlio Silveira Nunes, entendem os
pmticipantes que esses artigos cleiugrem indiscrinli:nadru11ente todos os
médicos que alg wna vez tenham
beneficiado ele convites e apoios de
laboratórios ela indústria frumacêuti ca para pru·ticiparem em congressos nacionais e internacionais, simpósios, acções ele formação , ou tenham aceite ofertas para apeu·echamento ele serviços e para a aqui sição
ele li vros e revistas médi cas.
16. Não parece que os participantes tenl1am motivo pa ra uma tão
OIIDEM DOS ~IÉDICOS

~

OlfrU iliiO DE 1997

grande indignação.
17. As consid erações t ecidas
pelos Dr. Hicarclo França Jardim e
Dr. Júlio Si lveira un es são importantes, pertinentes e actuais, tendo
os seus artigos conuibtúclo para ini- .
ciar uma discussão que há muito se
impunha acerca das relações enu·e
médicos e lal)oratórios da indústria
farmacêutica.
18. Nos referidos artigos, pma além
de não terem citado nomes, os autores
frisavmn clm·amente que nem todos
os médicos têm relações promíscuas
com a inclúsu·ia farmacêutica, mas
apenas algtms que pela sua actuação
prejudicavam toda a classe.
19. E mesmo que se possa
tualmente cliscorclm· çle algmnas
considerações feitas nos referidos
ru·tigos, a maneira correcta de as contestm é pelo debate e não pela instauração ele processos disciplinm·es.
20. Assim é ele assinalru· a atitude
do Prof. Doutor Adriano Vaz Serra,
Pres idente da Assem bleia Geral ela
Secção Reg ional elo Centro da
Ordem elos Médicos e antigo
Presidente da Direcção elo Colégio
de Psiquiatria que, mqn artigo
publicado no semru1ário <<Expresso»
de 29. 07.95, veio com isenção e
também com argumentos pertinentes, dizer que há que distinguir o
trigo elo joio, combatendo os casos
el e suborno e corrupção mas sem
pôr em causa os aspectos positiv
das relações entre laboratórios a
indústria farmacêutica e médi cos,
tai s como prémios pm·a trabaU10s
científicos, bolsas el e estudo, apoio
pru·a aquisição ele livros ou revistas
e at~ deslocações a congressos a fim
ele conhecer o estado ela arte.
21. Concorda-se, com o Prof. Doutor Adriano Vaz Serra quando afirma
no citado ru·tigo, que os méclicos
elevem exigir a denúncia elos autores
morais e materiais elos eventuais subornos e interferências externas,
punindo os que aceitam compru·ticipações sejam ele que tipo fo rem em u·oca ela prescrição ele certos
medicam entos, sem pôr todavia em

causa aqueles apo ios qu e. para a lém
de serem úteis para a Medicin a, são
perfeitamente legítimos e não comprom etem qu em os recebe.
2 2. Por out ra s palavr as, não
haverá qu e recP-ar as relações com a
indústria farmacê ut ica desde qu e
haja da parte dos m édi cos o bom
sen so e o caráct·er necessá ri os para
di sting uirem q ua is as ofert as qu e
poderão co m legit imid a de ace it-a r e
q ua is deverão limina rm ent e rejeita r.
dec isões que deverão semp re se r
aco mpanh a das por um a foriÍss i ma
convi cção el e q ue as suas prescrições
não serão . seja em qu e circ un stâ ncia for. afect-ada s.
3. Diz- se iMo co m a con sciên cia
q11 e se corre o ri sco de um a
qua lifi ca ção de «iugé nu o ». para uti li za r a pa lav ra c mpreg 1te pelo
D r. Ri ca rd o Fran ça Ja rdim no se u
a rtigo. ma s o fa cto é qu e nao se
po de pa rtir el o prin cípi o q ue a
ace it ação po r pa rte el e 11m médico
de um q ua lq ue r a poio proveni e nt e

el e um qua lqu er laboratório é um
pa sso in exorável para a per d ição.
isto é. pa ra a perd a da s ua ind ependência.
24. Como solu çã o fo i a lviiTado. c
está co rrecto, qu e os la borat-Óri os ela
inclú st ri a farma cê ut-i ca ca na li za sse m os se us a poios à in vesti gação
cien tífi ca e à forma ção dos médi cos
a i ravés el a Ord e m dos lVIédicos.
nomea dam ent e atr avés dos Colég ios
da s Espec ia li dad es o u ent-ão ai ra vés
d a s Sociedad es C ie ntífi ca s o u
Fa c uld ad es el e Medi c in a o u a t·é como propôs o Bastonário. Prof. Do utor Ca rlos R ibeiro . de um o rgan isITIO especia lm e nt e c ri ado para o
efe it o. qu e os ava li a ria m e distribuiri am segund o a reg ul a menta ção próp ri a . .
25. Porém . há qu e prrve r q ue a
est·a solu ção será pa ra a in stitui ção
qu e vá gerir a s rela ções médicos/ indú stria fa rm acê uti ca um prese nt e envenenado. po is lllllll áp icr
germ inarão a desconfia nça e a sus-
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peita . os critéri os el e selecção e distr ibui ção se rão postos em causa e o
processo poluído e co mprom etido.
26. A solução não está só em regulam entar e em fi sca li zar.
Trata- se el e um proble ma ele con sciência. de h o nes tidad e, de formação.
Por isso a solu ção básica será proporcion ar aos méd icos um a segura
preparação éti ca e cÍ\rica., numa palavra. edu car, ele modo q11e g radualment e av11l tc o trigo e diminu a o joio.
27. Atend end o ao exposto, propomos ao Ca nsei h o Di sciplin a r Reg iona l el o S ul o arqui vam ent-o do
prese nt e processo por n ão t er fi cado
de mon strada a práti ca de qua lquer
infracção deo ntológ ica por parte
dos médi cos Dr. Ri cardo França
Ja rdim e Dr. .TCdi o S il ve ira ~ un es .
Li sboa, 12 el e Se tembro de 1997
O Relator
Prof Doutor J. M Ramos de Almeida

Cursos Nocturnos na Ordem dos Médicos
P
or ini cia ti va da Secção Regiona l do Sul
da Ordem dos Mécücos reaüzarru u-se
ele 12 ele Maio a 19 de Jwuw e ele 19 ele
Maio a 26 ele Jtul.ho o 1" e 2" Cw·sos de
Fo rlllação Pedagógica pa ra Ori entadores
dos lutern atos 1VIécücos. apo iados pelo
Sub- p rogra ma de Saúde elo [[ Quadro
Cormuutiu·i o de Apoio.
Os C ursos tive ra m COJIIO obj ec ti vo a
aqui sição e clese uvo lvimeu to
dos co tth ccimentos. a titu des
e prá ti cas em métodos ele ensino/ap re ndi zagem que pe rmi ta rn aos Oricm a d ores ele
Fo rm ação melhorar o se u clcscm pettlt o téc ni co- ped agóg ico, co ntri b uiuclo assim pa ra
a nt c lh ori a ela form ação mé di ca pós-g radua da em P o r-

LU ga l.
Esti vc ra n1 e n volvidos ua
org a ni zação el os C ursos o
P ro f. Dr. Antó nio Barbosa .
Pro f. Dr. Autónio Vaz Car neiro. Dr.
Ca rl os Sa ntos. Dr". Isab el Sa n tos. Dr.
João Sa ra i,·a. Dr. Paulo Boto e Dr. Víto r
Ra mos c como formadores a Dr" Ange la
Rod ri g ues, Prof. Dr. An tónio Barb osa.
Prof. Dr. António Rend a s. Prof. Dr.
Alu-ó ni o Vaz Carn eiro, Dra. Helena Antu nes, Dr. Ho racio Cóvita , E ng". Isa bel
Olive ira, Dra. Isabe l Santos. Pro f. Dr.
José G uiLh erm e Jord ão, Dr. L uís Cam pos, Dra. !Vlada lena P atrício., Dr" Patrícia Rosa do Pinto, Dra . Susa na Pa ren te,
Dra . Teresa Cambôa , Dr. Vita l Morgado
e Dr. Víw r Ram os.
O curso foi organizado em cinco mód ulos: Perf'iJ e ftmção do Orientador de Formação: Necessidades, objectivos e estratégias ele formação:, Métodos de form ação:
Garantia de q ualidade da form ação c Avaliação.
Decorreu com inscrições ümi taclas a dezasseis formandos em cada cLu·so complemente preenchidas por colegas de dez cliferent es especialidades. q ue na avaliação fi na l do curso concluírrun qu e este est·ava
adap t·ado às suas necessidades e e,\l Jecta t·ivas (86%).
Iden tif icaram co mo temas de maior iu t-rresse a m·aliação. o perfil e funções elo

orieutaclor ele form ação. os n1 étodos ele
form ação e as necessidades. objecl'ivos e
estratégias de form ação. Co nsiderarru n
trunbém que a docwnentação cüstTi.btúda
permitiu aprofLmdru· os co nh ecimentos
(91%)., foi um bom a lL'\ilia r de n·aballio
(96% ) e reconstituía a exposição de forma dor (74%) . Qu ru1t o à duração, horári o
e ritmo do ctu·so 68%. e 64% respectiva-

mente cüsse ran1 que era adeq uada. A organi zação elo Curso c logística foi considerada com o mtti to boa 011 boa por 80%
dos formanclos.
Os forma dores forarn avaliados quanto
à sua capacidade de dina mi zar o grupo, ao
int eresse despettado, à relação com o grupo. à metodologia utilizada e qua nto ao
conu·iliuto em termos ele form ação. tendo

obtido a rn édi a de .3.,9 pomos mun a escala
de O a .) pont os.
Foram a potll.ados como aspectos positivos a oport·tlludade da iniciativa. a melhori a dos co nhecimentos pedagógicos. a u tiJização p rá t-ica dr tecniras de a prencüzagellt., a t-roca de expe riências. a pa rt-icipa ção activa dos forrnnclos e o bom clirna ele
relaciona.ment o com os forma dores.
Como aspectos a meUmrar clestaca1n -sc
a ex.is tê11Cia de a lg1u1 ms sessões/ forrnadorcs
uão enq uadradas 110 objecti vo do curso., se r
demasiado teóri co e a documcnt a ~:ã o de a lgumas sessões
ser insnJ'iciente.
As sugestões fora m pru·a
1una mai or divulgação elos r nrsos. di versificação ele lt
n1d ltor adequ ação ela
tn c n taç~1o aos objecti vos c às
sessões. Tom ru· os cursos n1a is
adapt ados à form ação médi ca
pós-graduada focru 1do ma is os
aspectos prá t-icos desta. rn as
simult a.nemncnte da r ma is
ênfase na tn ctoclo.logia da formação. Foi sngc ri elo trurthé1n a realização
ele sessões de acon1 panhamento com os forrn mldos a fin1 de clina.n1.izru· mel hori as
ent-retru 1t o introdu zidas na sua prií üca
quoticüa.na.
Estão pla nea dos qua tm cursos de' Setern bro a Dezembro de 1997. send o dois
em L isboa. tUTI em Sant a rém e 1un em
Évora.

•

Por um Pacto de Regime

O

Co nselho Nacio na l Exec ut i\'O el a
Ord em elos Médi cos re unid o em
Coimb ra no passado d ia 2 ele Sete mbro
analiso u as propostas de refor ma do
Serviço NacionaJ ele Sa úde em a nadas do
!'vlini stéri o ela Saúde e co nfronto u-as co m
o cloctm1en to "A Sa úde cm Portuga l - o
desafi o do fina l do séc ulo'' . qu e constitui
uma das suas con trilJui ções pm·a a cliscussão desta problemática.
A Ordem dos iVléclicos q ue ve r est encli ela a todos os pa rti dos po líti cos e organi zações a d iscussão des tes clocum em os.
Propõe a ssim am plifica r a extensão des te
deba te c ao mes mo tem po. ap rofund a r a
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at tá li se elas n1 cdiclas a p reco ni za r.
Des te mod o o Co nselh o '\iac io na l
Exec nti vo da O rd e m ri os Médi cos
cüspo ni b ili za-se pa ra en vida r es fo rços
pa ra a i111 plemen tação de um pa cto de
regime so b re a SaC1de.
Nesse sc nt ido reso lve u marcar u m
Fo rum rvlr cl ieo pa ra o di a 20 d e
Se tem b ro. Foi a in da pedid o co m ca rácte r de urgência um a a udi ê nc ia aos pa rtid os po lít icos rcp rese1ll'a clos na Asscrn bl eia el a Hcpúbli ca. Fin a lment e. fi co u
agend a d o mn co njunt o de reuni ões co111
o ut-ra s orga ni zações int e ressa das nesta s
temá t ieas.

•

Formação pedagógica

LEGISLA ÃO
Publirlldcr em ./rmlw de 1997'

C

om o propósito de adquirir e desenvol,·er conhecimentos, atitudes e práticas
adequadas ao melhoramento do desempe11ho técnico-pedagógico dos orientadores
dos internatos médicos, decorreram recentemente, em Portugal, dois cursos de formação pedagógica. Uma inicia tiva da Secção
Regional do Sul da Ordem dos Médicos,
apaclrinJmda pelo sub-programa de saúde
do TI Quadro Comunitário de Apoio, a qual
pretendeu, sobretudo, connibuir para o
aperfeiçoam ento da formação médica pósgrad uada no país. Na organização deste
cveuto estiveram envolvidos vários profisRionais especializados, nomeadamente o
Dr. António Barbosa, o prof. Dr. António Vaz Carneiro, a Dra. Isabel Santos, entre
ouu·os. Na formação, mru·caTrun presença
nomes como a Dra. ÂJ1gela Rodrigues, o
prof Dr. José Guill1erme Jordão, a Dra. Pau·ício Rosado
.;.,
Pinto, o prof. Dr António
Vaz Cru·neiro, entre vários
profissionais que durante
este tempo tentarrun atingir os objectivos u·açados
inicialmente.
Divididos em cinco módulos: perf-.1 e
ftmção do orientador de form ação, necessidades, objectivos e estl'atégias ele formação;
métodos de formação; gru·ru1tia de qualidade
da form ação e avaliação, a organização e
logística do CLu·so foi considerada muito boa
por 80 por cento dos form andos.
sido apontados como aspectos positivos, a oportlll1idacle da iniciativa, a melJlOria dos conhecimentos pedagógicos, a utilização prática de técnicas de aprendizagem,
a uuca de experiências, a pru·ticipação activa dos formandos, assim como o bom clima
de relacionrunento com os form adores.
Contudo, e apesru· da opinião favorável da
maioria, foram propostas algwnas modificações no que se refere à existência de algumas sessões que apresentru·am divergências
com o objectivo do cm·so. ma das criticas
apontadas foi o exagero na prute teórica e a
falta de documentação de determinadas
sessões. Este 6po ele cursos pru·ecem continuru· e, para Setembm e Dezembm já estão
agendados mais quatro cursos. clisu·ilJlúdos
por Lisboa. Sru1ta rém e Évora.
•

Portaria no 369/97, de 5 de Junho
\h era o aiH'\O 11 da Portaria n" 7.)6/96. dr 2-t.12 apnna a, 1abrla de preço- a
prali<"ar pelo SerYiço \ acional de Sa[•dc em relação a todo, o, "'bsi,tenw' dr ,aúde
<"ujo' beuefi<"iário, a ele recorram. bem como rrn relação a (pmi-quer rmidad(•,. pública, ou priYada,. rr,pon-á,·eb pelo paganl<'mo da a,,;,,ência pre-1ada)

Publiccrdcr em .Julho de 1997'

Decreto-Lei n" 17-t/97, de 19 de Julho
.\h era o Drcrrto-Lri n" 202/96. dr 23 de Omuhro. adoplando o ,;,tema de ale>tmlo,
médico, dr incapacidadr muhiu o.

Lei n° 90/97, de 30 de Julho
\Itera os prazo, de C\du ,ão da ilici111dr no, ca,os de in1errupção ,·olumária da
gTa\ idrz.
Declaração de rectificação n" 14-1/97, de 31 de Julho
De ter ,;do rectificada a Ponaria n" 3:37/97. do \linislério da Saí•dr. qur aprova os programa' áe fonnação do interna10 complementar das r-pecialidade, e árrao profi--ionai,
mhlic<" dr cirur!!'ia !!'eral. cirur!!'ia maxilofacial. rndocrinolo!!'ia e mrdicina intema. publi<"ada no Diário da Hrpúhlica. 1' -étie. n" 1H. dr 1? dr \laio de 1997.

ra

Publircrdcr enr lt!o.do de 1997'

Decreto-Lei n" 198/97, de 2 de Agosto
\Itera o t',JaluiO remunera1ório do pr,,oal médico.
Portaria n" 650/97, de 11 de .\ gosto
\Itera o ani!!'o 29" do Hrgnlamenw do, lnlernalo, Complrmenlare, r o anigo 2" do
Hrgulamento do Concnr,o dr lngre"o no, lnl rrnato, C:omplememare,.
Porlaria n" 638/97, de 12 de .\gosto
Hrgulamema a fom1a r (h l!'llll(h em que <h pane' III e I\' do, procr,,o, rrlalj,·o, a pedido, d(• muorização de introdução de medicamenJo, no mercado podem -rr dr,·okido, aos
'rth li111larr,.
Porlaria n" 693/97, de 14 de .\gosto
\ prma a' lahela, do encargo- decorrente, elo, procedimrmo, prcyi,w, no Decrrlo-Lei n"
9-t/97. de 9 dr \!aio. hrm como do, examr, lahoraloriai,. relati,·amrtlle ao, medicallwn10, homeopá1ico, para thO humano.
Lei n" 92/97, de 16 de .-\goslo
\moriza o Govemo a ah('rar o regime da, prrícias médico-le!!'ai,.
Decreto-Lei n" 212/97, de 16 de .-\gosto
Procede a um anmemo r"raordinário da n•munrração ha<r methal do pr--oal das rarn•ira' d(x·en1e, do Clhino ,uperior r da carreira dr im·r,ligação ciemífica.
J>orlaria no 698/97, de 19 de Agosto
\ pron1 o rr!!ulanwnto de conee--ão de ,ub-ídio, pelo, -eniço, e or!!ani,mo, dependente,
do \lini,l ério ela Saúde a i1Ni111ições panicnlare, de -olidariedade ,ocial abrangida, pelo
Decrrw-Lri n" 119/8:3. dr ~5 de Fewreiro. e OLIIra' entidade, privad!h -em fin, lucrmin>-.
que pro"i!!'am acti\ ida dr, no âmbi10 da -at1de. dr índole educari,·a. P''~'' rmi,·a. t·uraliva
ou de rrabilitação.
Decreto-Lei no 219/97, de 20 de .\gosto
Hrgnla a eqni' alrn<"ia e rrconiH'<"im rnlo dr habiliwçõe, c,lran!!'eira, dr níwl não 'uprrior.
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Carreiras médicas ...

O

Bastonário da Ordem dos Mécücos.,
acompanhado por diri ge ntes do
Conselho Na cional Executivo , pelo
Presidente do Conselho Nacional do
Médico Interno e pelo Presidente da Associação Nacional dos Jovens Médicos,
foi recebido pela Senhora 1\llinist:ra da
Saúde, que se fazia acompanhar pelo
Secretário de Estado da Juventude,
representantes do Ministro Adjtmto do
Primeiro-Mini stro e do Secretário de
Estado da Adm ini stração PCrblica e
ainda da Directora do Departa mento de
Recu rsos Humanos da Saúde.
A reunião teve co mo finaüdad e a
apresentação e discussão de 1.u11 proj ecto de Decreto-Lei tendente a resolver os

Venda livre de
medicamentos
"aquece" Brasil

prob lemas res ultantes das es pecificidades existentes no desenvolvimento
das can ei.ras e saídas profissionais dos
jovens médi cos.
A Ordem dos Médicos recebeu esse
proj ecto de Decreto-Lei elaborado pelo
Ministério e reiterou as propostas já
divulgadas nesta área e tendentes à
melhoria da qualidade da prestação
m édicas na s Unidad es do Serv iço
racional de Saúde .
Novas reuniões vão ser agendadas
após estudo aproftmdado dos documentos apresentados, nomeadamente quanto às sua s impli cações imediatas e
fu tmas nas carrerras dos jovens méd.icos.

O

s médicos e a sociedade brasi.leira têm também estado
oh um intenso debate sobre a
venda livre de medicamentos em
grandes superfícies comerciais.
Particularmente activo, o jornal
"O Globo" abriu páginas à polémica onde podem participar,
não só profissionais, como todos
os leitores do jornal.
Destacam-se quatro ideias
fortes , cada uma a receber
apoios de médicos. De um lado,
aparece a defesa completamente
Üvre de medicamentos, que é
contraposta com três ideias que
pretendem controlar o comércio
do medicamento: a venda em
supermercados, mas condicionada à receita médica , a venda só
de alguns medicamentos e a
total proibição dos medicamentos em supermercados.
Os defensore da proibição
têm argumentado que os medicamentos podem
ser as novas drogas e as novas dependências da
sociedade
bra i.leira.

•

...e gestão hospitalar discutidas com Ministra

A

Ordem dos Médicos foi recebida
pela Ministra da Saúde em 19 de
Agosto de 1997 e da reun rao fi co u a
certeza de que o actual pacote. legislativo., nomea damente o projecto das "Experi ências inovadoras de gestão dos
Hosp itai s do SNS'"' e as suas implicações
proftmdas na vida dos profissionais e no
actual sistema de saúde, merecem um a
reflexão prohmda , envolvendo todas as
organizações profissionai s.
Nes ta perspectiva será importante promover a cüscussão das várias opirlÍÕes e
propostas que irão chegar ao Mi.nist" ério e
com serenidade tentar encontrar soluções
que imprir11am uma dinâmica no SNS de
modo a adequá- lo às necessidades da
população e apetrechá- lo com as condi-

ções para wna resposta atempada e de
qualidade aos utentes .
A Ordem dos Médicos vai convocar o
Fórwn MécUco para ajudar a esta discussão,
de forma a consegttir wn a plataforma consensual das organizações médicas.
Na rewJ.Íão com o Ministério da Saúde foi
também acordado que a situação dos jovens
mécUcos que neste momento perdem o seu
vinculo contratual e ficam impedidos de
participar nos concw·sos hospitalru·es e dos
Centros de Saúde, vai merecer prioridade do
Ministério da Saúde e os outros deprutrunentos governru11ent:.o'1is interessados nesta matéria, de molde a encontrar-se wna saída que
salvaguru·de a cru-reira profissional destes
médicos e responda às necessidades do Ministério da Saúde em recursos técnicos. •

Aquestão da língua na relação médico I doente

N

a reunião com a Ministra Maria de
Belém foram igualmente cüscutidas
as questões ir1erentes à Lei Quadro da s
Convenções, com a an uência da Senhora Mirlistra para a m gência da resolução
desta problemá tica. A Ordem dos Médicos continua a ir1sistir· na convicção
que não haverá lógica em que se cri em
incompat:ilJilidades, que não as que re-

sultem de aspect·os ftmcionais, devendo
ca ber ao Ministério da da Saúde a
in cumbência de esgota r todas as potencialidades insta ladas no SNS .
Di scutiu-se também o problema do
exercício feito per profissionais que não
dispõem ele conllecimentos Linguísticos
mínirnos e sufici entes a uma relação
médico/doente correcta e sem ri sco de
UHDEM DOS MÉDICOS
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incompreensão pelas partes envolvidas
nessa mesma relação .
Há d isponibi lidade pa ra , em conjtmto
e rapidam ente, se encontrarem mecanismos que salvaguardem mn exercício
clú1ico em que a comrmicação possibilite wn adeq uado diagnóstico e o
cumprimento preciso da terapê uti ca
prescrita .
•
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Centro de Documentação
e Informação

Reumatologistas querem fim
da prática abusiva da especialidade

O Centro de Documentação e
Informação (CDJ), voltou à Av.
Almirante Gago Coutinho, 151 , em
Li boa.

O

CDI
Como utilizar:
• Fax: (01) 8-i2 71 01
• TeU: (01) 842 71 00
(de 2" a 6" das 15h às 17h)
• Email: ordemmedicos@telepac.pt
• Correio nonnal
Para todos que preferiam deslocarem-se à Av. Almirante Gago
Coutinho, em Li boa, devido ao
e tacionamento fácil e à centralização do seniço que a Ordem pre ta, já se pode de novo recorrer ao
CDI que, apó um ano na Av.
Almirante Rei , está novamente a
funcionar ne te edifício.
A todo os u tilizadore habituai
deste erviço e aos futuros utilizadores, informamos que podem
contar, a partir de Outubro próximo, com a Internet como wna ferramenta complementar das pesquisas a efectuar, para além da
Medline e da requisição de artigos,
como habitualmente.

Presidente do Conselho Naciona l
Executivo da Ordem dos Mécücos
recebeu o seguinte protesto do presidente do Colégio da Reumatologia ,
solicitando de imecüato à MinistTa da
Saúde um levantamento da situação aí
descrita. Por limitação de espaço, tTanscrevem-se apenas as partes essenciais
das razões subscritas pelo Dr. Armando
Boavida Malaca ta:
" Além da prática privada da es pecia lidade de Remnatologia por não-reumatologistas, existem nos hospitais públicos do nosso país múltiplas consultas
ditas çle Reumatologia (por exemplo:
placas, anúncios, papel timbrado e
carimbos), rea lizadas por médicos com
outTas especia lidades.
" Apesar de repetidamente denun ciada aos órgãos da Ordem dos Médi cos
e até já objecto de sa nção (amn istiada )
do Conselho de Disciplina , esta situação manté m- se te i mos a mente em
a lguns hosp ita is há largos a nos e a
ausência de uma tornada de posição
enérgica da Ordem dos Médi cos !"em

Alergologia +Imunologia Clínica

Médicos ilustres na A
toponímia de Lisboa
rês vultos da medicina portuguesa
deste século passara m ter os seus
nomes em ruas de L isboa , muna homenagem da Comi ssão Municipa l de
Toponímia da CML. Ru as, todas elas,
situadas na fregu esia do Lumiar.
São eles o professor de medicina Ahel
SalazaT (1889-1946) , conhecido ainda
pela sua actividade de pintor; o ftmdador do L1stituto Ricardo Jorge, Dr.
Gonçalves Ferreira (1912-1 994); e o
cirurgião plástico, antigo. directo do IPO
e professor tmi versitáTio José Conde
(1920-1995 ).
•

encorajado o aparecim ento , como
cogumelos, el e novos casos semelh antes.
''·Esta incrível e inexpli cável irregularidade é obviamente incli sssociável
elos constr angimentos ele toda a ordem
qu e impedem o necessário e desejável
desenvolvimento da es pecialidade de
Reumatologia em Portugal (a s ' consultas a nómalas' são hoje em maior
número elo qu e as ' co nsultas verda deiras' ) ..''
E termina assim a denúncia
Boavida Malacata: " Os doentes
máticos não podem continuaT, nos nosso
país, a ser consciente e objectivamente
enganados por mécücos e instituições
hospita lares e não podem os reumatologistas portugueses continuar a assistir
serena e pacientemente à permanente
inexistência de vagas de Hetunatologia
nos hospitais 'só' porque aquilo que é a
sua prática profissional es pecífica é aí já
' realizada ' indevida e abusivamente por
profi ss ionais com outras especialidades. "
•

substiulição do nome da especialidade de Alergo logia pa ra Alergologia e Imunologia Clínica foi aprovada em Brm:elas, com o acordo das 38
especialidades ai existentes. Por consequência, foi recusada a a pretensão para uma só especialidade em Imunologia
Clínica.
O anúncio foi feito em Rodes, na
Grécia, em Julho passado, no decurso
do EAACI Anua l Meeting, a reunião de
traba lho da Secção de Alergologia da
UEMS.
Dos outros temas abordados em
Rodes, saliente-se ainda a proposta para
análise da Medicina Intern a para o
aumento do período de formação elas
respectivas es pecialidades. PaTa 6 anos,
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com 2 anos de Medicina Interna c
tronco comtml. Neste lTonco comwn,
poderá haver formação em Ped iatria,
decisão que pertencerá a cada Secção
Especia lizada.
Foi ainda decidida a constituição
futura duma Acaclemy of Allergology a
formar com Speciality Commitee +
Allergologie Board e CEPCAP. A especialidade existe actualm ente em 10
países da UEMS, sendo os Boar·cls constituídos por um representan te ela
Sociedade Científica elo res pectivo país
e preferenciahnente académico.
A próxima reunião de trabalho ela
Secção ele Alergologia ela UEMS está
marcada para Queluz, a 7, 8 e 9 de
1 ovemhro.
•

,.

CONSULTORIA FISCAL

IRS de 1997
Benefícios Fiscais
1 - Pl a nos P o upança-Reforma (PPR'S)
O limite da dedução é de ~ 1O contos por ~ujeito passi,·o
não casado ou por cada um dos cônjuges. de depósitos efectuados até 31/12/97.
2 - De pósitos Poupa nça-Ha bitação (PII)
Dedução ao rendimento até ao montante de -± 1O contos
para sujeitos passivos quer não casado quer casados, de
depó itos efectuados até :3 1/ 12/97. E permitida a mobilização dos saldos para efeito também de amortizações de\·idas pela aquisição de habitação própria pem1anente,
desde que a conta esteja em vigor há mais de um ano.

3 - Pla nos Poupança Acções (PPA's)
E dedutível 30% do montante da~ entTegas efectuadas
em 199'?, com os limites de 1.)0 corltos (não casados) ou de
contos (casados).

4 - Aqui sições d e acções e m o fe rtas públicas
realizad as pe lo Esta do
E dedutível ao rendimento 20% do valor· aplicado em
1997 na aquisição destas acções. com limite de 130 conto
(não casados) e 261 contos (casado~).

5 - Planos Poupa nça-Condom íni o
As entregas feitas em 1997 são dedutíwis ao rendimento
até 1% do ,·alor matricial do imówl. com limite de 27 contos. E cunmlá,·el com a conta poupança-habitação.
6 - Oelic ie ntes com grau igu al o u s uperior a 60%
6.1 - 50% dos rendimentos do trabalho dependente e
independente estão i~entos de IH '. com limite de 2. ~ 12
contos. bem como 30% do Yalor das pen,ões com os limites
de 1.361 conto:. (deficientes em geral) ou de 1.811 (deficiente~ da~ Forças Armada~).
6.2 - .\ s despe~as efectuada, com educação e reabilitação
e os prémios de seguros cm que figurem como primeiro~
beneficiário:. são abatidos na totalidade.
7 - Re ndime ntos d e propried a d e inte lectual
Estão i. entos de IRS SO% dos rPndinwntos auferirlos por
escritores que sejam o:. titulare~ 01·iginário~ . até ao limite de

6.000 contos.
E tes ,·alores dewm ser mencionados no Anexo II a
entregar conjuntamente com o modelo 1 ou 2.
erão prestados todos os esclarecimentos na Con~ultoria
Fiscal. na !wenida Almirante Cago Coutinho. 151. em
Lisboa. às :3" feiras. das 10 às 1:3 horas e às 5" feiras. das
18.30 às 20.30 hora~.

Trabalho Independente
Informamos que foi aprO\·ado o no,·o recibo modelo 6
(recibos Yerdes). a emitir pelo~ médicos que aufiram rendi mento de trabalho independente.
Os recibos modelo 6 actualmente em ,·igor podem ser utilizados até 31 de· Dezembro de 1997.

Pagamentos por Conta
O 2o pagamento por conta dew ~er efectuado até ao
próximo dia 20 de Outubro. atran-;., de guias modelo-± 1.

Contabilidade Organizada
O, médicos que aufiram rendimento~ de trabalho independente. na média dos último:. 3 anos. com a exclu:.ão das
remuneraçõe~ pagas a colaboradores. cujo Yalor ilíquido
~eja ~uperior a 20 wzes o momante anual do ~alário núnimo mai~ eb·ado. isto é. Esc. 15.8'?6.000 '00. ~ão obrigado~ a possuir contabilidade organizada no~ termo:. da lei
comercial.
Quando tal não aconteça dewm po:.:.uir o~ li\TO~ de regbto modelo 8 (receitas-recibos wrdes) c modelo 9 (de~pe
sas).

Reembolso de PPR's em 1997
Este~ reembolso
lR e do anexo E
mo trem de,ido
Anexo B-tmbalho
Abril de 1998.

A Consultaria Fiscal filllciona durante todo o ano. na sede
da Ordem. em Lisboa. às terças-feiras. das 10 às 13 horas e
às quintas-feiras. das 15.30 às :!0.30 horas. tendo em eis ta
o p,çr/nrPrinwntn rfp qunisquPr dtíridns P rPspnnder n todas
as questões de carácter fiscal que forem colocadas.

Ortopedia debatida em Frankfurt
A

secção especializada de Ortopedia
da Un ião Europeia de Médi cos
Es peciali stas (UEMS) reuniu- se em
Frankflll't, no passado mês de Junho.
Um encontro que vi sou , essencia lment·e, debater e analisar três ass un tos

de extrema importância nos dias de
hoje.
O controlo de forma ção e dos centros
de formação em Ortopedia ficou a cargo do primeiro grupo de estudo, as condições de n·abalho e as suas implicações
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obrigam a apresentação do modelo 2 do
e de outros anexos que. poryentura . se
( ,.. g. .\ nexo .\-trabalho dependente:
independeme. etc.). até ao dia 30 dr
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legais nos diversos países da Emopa à
respon sa bilidad e do segundo e ao terceiro coube o estudo dos sistemas de
avali ação em Ortop edi a, qu er seja
dm·a nt:c o internato geral. quer no fin al,
ou mesmo a pós a especialização.
•

NOTICIAS

III Congresso da Umeal

R

ealizou-se em Salvador ela Baía ele
23 a 26 ele Abri l o III Congresso Internacional ela União ele Médicos Escritores e Artistas ele Li'ngua Portuguesa
(Umeal) com a participação de portugueses, brasileiros, cabo-verdianos e angolanos.
Foram apresentadas in(uneras comunicações livres, conferências e painés literários, estes com a participação ele
professores universitários baianos, não
médicos.
Um elos painéis versava o tema "O
Mundo Amadiru10 " .
Nele esteve presente a es posa elo es-

critor, Zélia Catai, já
que Jorge Amado se encontrava con valescen.te
ele uma intervenção cir(u·gica realizada dias
rultes .
Presente es teve também o pintor Calazans
O nm·o presid ente
Ne to muito conhecido
Vi cirn He is
no Brasil e il ustrador
de muitas obras do autor brasileiro.
Além da eleição ela nova direcção
presidida agora pelo médico port1.1guês
Cru·l os Vieira Heis - forain ainda ent:regues a quatro elementos da Umeal,

D. Zé li n Cntni, cs po sn do escritor .Jorge Amndo, umu dns prm;cnçns nu

cc rim~nin

dn

entre os quais os portugueses Carlos Heis e
Luis Lomenço troféus
"Homenagem de -Honra " que lhes haviam sido atribtúdos no ''· Primeu·o Festival ela Cultura Pernambucana "
Umcn l, Dr. Cnrlos
que decorreu no Nordeste Brasileiro de 4 a
7 de Novembro de 1996.
O prémio do conto, Prémio AfTânio
Pehoto, coube ao médico leiriense Ltús
Lom·enço, que publicaremos em próxima edição da Hevista.
•

Enfrcgn do gu lnrd üo do prémio "Afnl nio Peixoto"

Esmero gastronómico
O Restaurante da sede nacional
da Ordem dos l\lédicos. em
Lisboa. tem nova gerência e um
sen·iço de absoluto esmero gastronómico.
Aberto todos os dias ao almoço
e jantar (fecha aos domingos e
feriados), o Restaurante serve
ainda em ocasiões especiais,
como aniversários. encontros de
grupo. seminários. etc. E há ainda
o seu confortável bar-convívio.
com um piano à disposição dos
mais vocacionados. Além, naturalmente, do aprazhel jardim das
instalações da Ordem.
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20 anos das Ciências Médicas de Lisboa
A

Facu ldade de Ciências Médicas de
L isboa da Universidade 1ova de
Lisboa, comemorara o seu 20" aniversário, a 15 ele Novembro. 20 anos de
existência da mais nova Faculdade de
Mecli cinn de P ortugal nem por isso
deixa de contru· com um hi storial ri co;
reco nh ecida desde mu ito cedo p ela
qu a lidade elo ensino qu e nela tem sido
ministrado e pela qualidade elos médicos que tem vindo a licenciar, guarda já
mna memória indelével em quantos aí
se fo rmaram .
É por isso que a lg uns desses antigos
a lunos, hoje médicos, resolveram lançar

os alicerces da futma Associação de
Antigos Alunos da Fa culdade de
Ciências Médicas de Lisboa.
Formaram LLma Comissão Instaladora
ela Associação ele mru1eira a poder vir a
eleger os seus fuhu·os cor pos dirigentes,
a aprovar os seus Estahltos e a debater
aquilo para qu e a Associação deve
servir, o q ue deve promover e realizar. 'E
a 15 de Novembro vão eleger a assemb leia constituinte da sua Associação, pa ra a qual convidam todos os
antigos alunos ela Faculdade de Ciências Méd icas de Lisboa a estarem presentes.

•

Medicina Geral e Familiar lusófona
faz Congresso em·Macau ...

O

Il Congresso de Medicina Gera l e
Famili ru· da Com unidade elos Países
de L[ngua Porh1guesa (CPLP ) reúne-se
em Maca u, de 5 a 7 de Janeiro próximo.
Com a presidência , na sua Comissão
de Honra, do Pres idente da Repúbli ca,
Jorge Srunpaio., e o AJto Patrocínio elo
Governo de Maca u, os minis1Tos da
Saúde de Porrugal, Cabo Verde, GuinéBissau., São Tomé e Prí11cipe e Macau ,
en tre outras personalidades lusófonas
deram também a sua adesão ao acontecimento .
Os princip ais obj ectivos deste II
Congresso de Medicina Gera l e Famili ar

ela Comunidade elos Países de Lú1gua
Portuguesa são os seguin tes: dar a conhecer estru turas ele orga nização de
saúde na C,PLP; a divulgação em cuidaelos de experiências ele saúde primários
(Medicin a Geral e Fam iliar/Meclicina
Comunitária ); discutir as epidemias do
século nos países ela CPLP, estabelecendo protocolos e desenvolvendo projectos
no cru11po da formação , investigação e
assistência; etc.
P ara os médicos interessados, as
inscrições devem ser feitas junto ela
associação Saúde em Português, em
Coimbra.
•

'
... e médicos distritais em Evora

R

ealiza-se em Évo ra, entre 21 a 23 de
Maio do ano que vem, o IV Congresso
Médico Nacional dos Hospitais Distritais,
sob o lema Avanços Assistenciais Multidisciplinru·es.
Do encontro constmão simpósios e conferências. Simpósios ele Doenças Cru·diovasculru·es e Infecciosas, Oncologia Clú1ica
e Diagnóstico Multidisciplinm ele Intervenção. E conferências sobre Cardiologia ele
Intervenção, lmunoterápia das Doenças

Infecciosas, Resistência aos Citostáticos,
Coordenação Mul ticliscipl.i.Jlru' elo Diagnóstico de Intervenção e ainda à volta do tema
o Hospital e a Comunidade.
Haverá espaço pru·a comwlicações livres
sobre quaisquer temas ele especialidades ele
hospitais e centros de saúde elo pais. No caso, os textos escritos elevem ser entregues até
mn mês ruttes, no· Secretari ado respectivo,
coordenado pelo dr. F.M. Fonseca Ferreira,
no Hospital S. Bernru·do, em Setúbal.
•
ORDEM DOS MtDICOS
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Prémios
de Urologia
A Associação Portugue a ck Lro
logia vai atribuir 3 prémio
anuai ao::. eus
internos e jovens
especia listas que apre:,entarem os melhores trabalhos
durante o biénio 9 /98. O
prémio:, :,erão em forma de
e tag10 no
e r. Urologia de
ão Paulo (Hosp. das Clíni cas). Barcelona (Fundaçã
Puigvert) e \ 'alência (IJo p.
llniversitário La Fé) e a Bolsas de Eótudo terão os vai res de 700.000 . -tOO .OOO e
300.000 . re pectivamente.
Esta iniciativa da APL tem
como patrocinadores o::. Laboratório
ynthelabo. Pharmacia & Gp-john e \lll)QL

HUC reúnem
•
•
cirurgia
internacional
Os três en-iças de Cirurgia elo.
Hospitai da Cniver idade de
Coimbra promowm tuna reunião internacional ele cirurgia.
erá no dia 2"?. 28 e 29 do mê
ele Outubro.

Ltsboa

