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EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Os Médicos e os Media 

em sempre são pacíficas as relações da classe médica com os Media. Há 

situações em que o conflito de interesses e as obrigações das duas pro

fissões são terreno férti l para esse desentendimento. As regras de funci

onamento dos Hospitais, as restrições impostas pela Tutela, o segredo médico e 

a consciência de cada um perante determinada situação nem sempre são com

preendidas. 

Os Médicos nem sempre são contidos e muitas vezes não têm o sentido da 

"medida". Frente a um microfone ou frente às câmaras que o procuram no seu 

local de trabalho, fornecem um manancial de informações sobre o doente ou 

doentes que têm a seu cargo, infringindo as mais comezinhas regras de segredo 

profissional, com uma leveza e uma inconsciência confrangedoras. Evidentemen

te que para esses médicos, a resposta da Ordem dos Médicos tem de ser apenas 

uma: averiguações disciplinares com as respectivas consequências. 

O desejo de uma história ainda a tempo da edição do dia ou a horas de um 

jornal televisivo, a busca desesperada de uma declaração ou de uma imagem 

levam alguns jornalistas a esquecer as obrigações a que estão sujeitos os médi

cos e os direitos dos doentes e dos seus familiares. 

Nem sempre é legítimo apontar as culpas aos Media, mas a verdade é que urge 

estabelecer regras para melhorar o relacionamento entre a classe médica e os diferentes meios de comunicação social. 

É certo que se assistiu nos últimos anos a uma crescente profissionalização da comunicação social e hoje os principais 

títulos da imprensa portuguesa, rádios e te levisões, têm nas suas redacções profissionais especializados e conhecedores da 

realidade da saúde. 

Há um conhecimento mútuo, provas de isenção e um prestígio cimentado pela procura de um trabalho honesto. Mas ainda 

não chega. E, não raras vezes, assistimos, ouvimos ou lemos notícias que revelam uma insuficiente falta de conhecimento de 

funcionamento das instituições. Também é verdade que às vezes é o outro lado a complicar ... 

Mesmo assim é claramente melhor o que se passa na comunicação social. Mas tem que melhorar ainda mais. Nesta edição 

alguns médicos e jornalistas deixam o seu olhar, num conjunto de artigos que espelham a realidade de uma relação nem 

sempre fácil. 

Olhares de quem está em lados diferentes mas que deseja uma informação melhor. 

E 
ste fim de ano de 2003 foi particularmente triste para a Ordem dos Médi

cos e para os seus dirigentes em especial. Subitamente desaparecia do nos

so convívio o Dr. Hernâni Vi laça, membro da Direcção do Conselho Regio

nal do Norte. 

Cirurgião de grande prestígio, médico dedicado, companheiro de tantas lutas em 

prol da medicina e da Ordem e amigo sem mácula de um optimismo contagiante, a 

sua morte cria um vazio insubstituível e uma grande saudade entre todos. 

À Exm.' Esposa e Filho, nosso colega também, apresento em meu nome e da Or

dem dos Médicos os mais sentidos pêsames e condolências. 

Neste começo de 2004 quero desejar a todos os colegas um Ano Novo repleto de 
felicidade e saúde. 
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CTUALIDADE 
A propósito das regras a ob
servar nas relações entre os 
médicos e os media, a Revis
ta da Ordem dos Médicos di
rigiu às Secções Regionais 
um breve inquérito, cujas 
respostas apresentamos nes
te artigo. 

ENTREVISTA 
Isabel Caixeiro interessou-se 
desde o seu primeiro manda
to pelo trabalho desenvolvi
do pelas organizações inter
nacionais representativas dos 
médicos. Cinco anos volvidos, 
considera que os nossos par
ceiros europeus têm de 
monstrado reconhecimento 
pelo empenho da delegação 
portuguesa, reconhecimento 
esse cuja mais recente mani
festação foi a eleição desta 
especialista em Medicina Ge
ral e Familiar e Medicina do 
Trabalho, para a vice-presi
dência da União Europeia dos 
Médicos de Clínica Geral e 
para a vice-presidência de um 
dos quatro sub-comités do 
Comité Permanente dos Mé
dicos Europeus, mais precisa
mente o sub-comité de me
dicina preventiva e ambiente. 
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-INFORMAÇAO 
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Uma estélica musical singular 

Luísa Vilarinho, Picky Resende, Pedro Cardoso e Rui So
ares da Costa são os quatro médicos que dão alma e 
voz ao projecto musical Mediei Ensemble, um grupo que 
nos seus espectáculos aposta num repertório diversifi
cado, que engloba obras do Barroco até ao nosso sécu
lo, e que encanta as audiências. Foi precisamente isso 
que sucedeu no passado dia 20 de Dezembro no audi
tório da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médi
cos. Diplomados pelo Conservatório de Música do Por
to, os elementos do Mediei Ensemble agruparam-se for-
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malmente em Janeiro de 1995, atraídos pelas afinidades 
relacionadas com a estética musical e a forma como 
concebem a música de conjunto. "Sound the Trumpet", 
de Henry Purcell, "Wiegenlied", de Johannes Brahms, 
"You'll Neve r Walk Alone", de Richard Rodgers, "White 
Christmas", de Irving Berlin e o medley com arranjos 
de Rui Soares da Costa, foram alguns dos temas que se 
puderam ouvir, ver e sentir, no concerto que encerrou 
com chave de ouro o programa das Noites de Outono 
da Secção Regional do Sul. 
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-INFORMAÇAO 
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Propriedade dos Ficheiros Clínicos 
Sobre este assunto o Departa
mento Jurídico emitiu a seguinte 
Informação, que o Conselho Re
gional do Sul acolheu e entende 
dever ser divulgado: 
"Foi presente a este Departamento Ju
rídico, pelo Senhor Presidente do Con
selho Regional do Sul, uma carta de 
uma médica, sobre a propriedade dos 
ficheiros clínicos. 
Solicita o Dr. Pedro Nunes que se ela
bore um ofício para o caso concreto 
que, posteriormente, venha a consti
tuir um modelo que sirva de base para 
situações idênticas, já que as mesmas 
ocorrem com alguma regularidade. 
A médica em causa exerceu, durante 
alguns anos, medicina privada numa 
Clínica, onde atendia as suas doentes. 
Informou a direcção do estabelecimen
to de saúde, com um mês de antece
dência, que iria cessar a sua actividade 
naquele local. 
Foi-lhe então comunicado que cessa
ria a actividade de imediato, negado o 
acesso às fichas clínicas e, bem assim, 
às moradas e contactos dos doentes. 
A Clínica informou, ainda, que iria des
marcar todas as suas consultas e que 
não facultaria a morada do novo local 
de trabalho. A médica tem tratamen-

tos em curso. 
Como sabemos, o Conselho Regional 
do Sul, na sua reunião de 99.05.26, 
aprovou um conjunto de princípios ge
rais, relativamente à propriedade de 
ficheiros clínicos, posteriormente con
sagrados pelo CNE. 
Os princípios relevantes para o caso 
em apreço são os seguintes: 
- A informação constante do ficheiro 
clínico é um direito do doente que em 
qualquer momento pode solicitar que 
lhe seja fornecida ou enviada a médi
co da sua escolha. 
- O ficheiro, em si, é propriedade do 
médico sendo a única forma de pre
servar a liberdade de transcrição e o 
registo de elementos de uso pessoal, 
e que o médico pretende salvaguar
dar de qualquer exposição a outra 
pessoa. 
O Conselho Regional do Sul acolheu, 
ainda, o seguinte: 
I. "A ficha clínica é o registo da infor
mação relativa a um doente que esco
lheu o seu médico e a ele confiou in
formações de carácter íntimo e reser
vado relativos à sua pessoa. 
2. A transferência de informação en
tre dois colegas só poderá ser feita a 
pedido do doente e através de resu-

mo com base na ficha clínica, e não 
através da apropriação da ficha clínica 
por um novo médico e muito menos 
pela própria clínica. 
3. O tipo de registo que consta de uma 
ficha clínica é, além do mais, imbuído 
do estilo muito pessoal do médico que 
o faz, recorrendo a idiossincrasias de 
linguagem e grafismo, o que ainda mais 
evidencia o carácter pessoal e 
intransmissível do mesmo. 
4.A ficha clínica pertence, portan
to, ao médico que a produz. 
S. Este facto não coarcta, de forma al
guma, a única matéria que nesta ques
tão é relevante, o direito, que ao doen
te assiste, ao usufruto da informação 
que a mesma contém, pois sobre ela 
poderá e deverá, o médico produzir 
uma informação inteligível e objectiva, 
desde que o doente o solicite ." 
Portanto, é certo que a ficha clínica 
do doente é propriedade do médico 
e o Código Deontológico, no art0

• 7r., 
n°. 2, assim o afirma. 
Deste modo e em síntese, considera
mos, com fundamento no citado pare
cer, que o ficheiro clínico é propriedade 
exclusiva do médico que nele inscreveu 
os seus actos, pelo que o mesmo lhe 
deverá ser integralmente entregue." 

Repensar o sistema de urgência geral e pediátrica 
No dia 9 de Dezembro de 2003 reu
niram-se a solicitação da Ordem dos 
Médicos Secção Regional do Sul, res
ponsáveis médicos dos Hospitais de D. 
Estefânia, S. Francisco Xavier e Santa 
Maria numa iniciativa tendente a en
contrar soluções e propor recomen
dações para resolver a situação de cri
se vivida na urgência pediátrica da ci
dade de Lisboa. 
A reunião foi consensual tendo-se 
concluído ser, a médio prazo: 
- Necessário intervir em profundida
de sobre o Sistema de Saúde tenden-

te a reduzir o afluxo de doentes à ur
gência dos Hospitais Centrais mercê 
do estabelecimento de referenciação 
médica e de mecanismos que permi
tam a real acessibilidade aos cuidados 
de proximidade. 
- Necessário repensar o sistema de 
urgência geral e pediátrica consensua
lizando medidas de intervenção e es
tabelecendo um calendário de execu- · 
ção. A Secção Regional do Sul da Or
dem dos Médicos promoverá em Mar
ço uma reunião com tal objectivo 
mobilizando para tal os peritos ade-

quados. 
- Necessário, sem preJUIZO das con
clusões que resultem da projectada 
reunião, empenhar-se em estudar me
didas que respeitem as vocações es
pecíficas dos hospitais envolvidos numa 
futura restruturação da urgência 
pediátrica da cidade de Lisboa. 
Reconhecem os intervenientes estar
-se perante uma situação com contor
nos de gravidade dado que não há ele
mentos de reserva que permitam fa
zer face a imprevistos ou ao anormal 
afluxo que possa resultar, por exem-



pio, de uma situação epidémica. 
Tal situação de carência de recursos 
é generalizada, mas têm-se feito sen
tir com maior acuidade na constitui
ção de equipas do Hospital de Santa 
Maria. 
Reconheceu-se que perante a presente 
situação de crise é necessário manter 
a concentração da urgência nocturna 
fisicamente sediada no Hospital D. 
Estefânia. 
Para fazer face ao problema imediato 
propõe-se ao Ministério da Saúde, 
devendo ser entendido como uma re
comendação de forte empenhamento 
da Orde m dos Médicos que, com a 
máxima urgência: 
- Sejam contratados, para reforço das 
equipas de urgência, médicos com ex
periência no diagnóstico e tratamen
to de crianças, preferencialmente es
pecialistas de Pediatria. Para tal têm 
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que ser imediatamente autorizados os 
Conselhos de Administração dos Hos
pitais de Santa Maria e D. Estefânia a 
proceder a tal processo. 
- Sejam abertas vagas por preencher 
dos quadros dos mencionados hospi
tais nomeadamente as vagas solicita
das e não autorizadas aos Hospitais 
de Santa Maria e de D. Estefânea. 
Sem prejuízo de critérios a definir por 
órgãos técnicos que desde já a Ordem 
solicitou para futura audição, entende 
recomendar-se que durante o perío
do nocturno estejam presentes inclu
indo os médicos em urgência interna, 
um total não inferior a sete médicos e 
que durante o início dos turnos seja 
garantido um período de sobreposição 
parcial das equipas de forma à ade
quada transição de funções. 
Acentua-se, por fim, o carácter precá
rio das soluções preconizadas e a sua 

dependência do empenho e vontade 
de bem fazer de todos os médicos 
envolvidos. 
Em Janeiro reunir-se-á novamente para 
avaliar da evolução do processo, no
meadamente do cumprimento por 
parte das estruturas dependentes do 
Ministério da Saúde das propostas ago
ra apresentadas. 
Presentes: 
Dr. Carlos Vasconcelos 
Dr. João de Deus 
Dr. João Sequeira 
Prof. Dr. José Costa Trindade 
Dr. José Guimarães 
Dr. José Manuel Esteves 
Dr. Mário Coelho 
Prof. Dr. Paulo Magalhães Ramalho 
Dr. Pedro Nunes 
Pei'O Conselho Regional do Sul 
O Presidente 
Dr. Pedro M. H. Nunes 

OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA 
A SAÚDE NOS MEDIA 

Q UANDOA NOTÍCIA NOS BATE À PORTA 

Hotel Vila Galé - Ericeira 
De 23 a 25 de Janeiro de 2004 
Programa 
23 Janeiro 2004 sexta-feira 
20:00 jantar-conferência 
Comunicação Social: Presente e Futuro 
24 Janeiro 2004 sábado 
09:00 
A Saúde e os Media 
11·00 
A Saúde como Especialidade na Imprensa Generalista 
14:00 
Comunicação de Crise. O Papel das Agências de Comu
nicação e das Assessorias 
18:00 
Os Médicos e o Jornalismo 
20:00 jantar-debate 
Medicina e Jornalismo: Éticas Cruzadas 
25 Janeiro 2004 domingo 
09:00 

Media Training Imprensa I Media Training Audiovisuais 
13:00 almoço-debate 
Os Médicos e a Obrigação de Comunicar 

CONFERENCISTAS CONVIDADOS: Francisco Pinto Balsemão, 
An•o 1o José Teixeira Jornal de Notícias, José Manuel Fernandes 
Publico, Rodrigo Guedes de Carvalho SIC, Graça Rosendo Expresso, 
Antómo Mocho Ministério da Saúde, Paulo Sande Consultor, 

Henrique Monteiro Expresso, Paulo Mendo Deputado, médico, 
Pedro Nunes Ordem dos Médicos, Fernando Esteves O lndepen
dente ,Joana Ferreira da Costa Público, Miguel Vieira Cenjor, MSD, 
Ana Isabel Ferreira Consultora de Imagem, Rui Paulo da Cruz Ob
servatório da Imprensa, Germano de Sousa Bastonário da Or
dem dos Médicos 
O CURSO DESTINA-SE aos médicos em geral, particularmen
te aos que, pelas suas funções clínicas, científicas ou administra
tivas, contactam frequentemente com os media, quer por inicia
tiva própria quer a solicitação dos jornalistas.A todos os médi
cos que se interessam pelas temáticas da Comunicação Social e 
pretendam aprofundar conhecimentos ou compreender as suas 
envolventes. 
O CURSO É certificado pela Ordem dos Médicos e resulta de 
um acordo de parceria com o Observatório da Imprensa e a 
Merck Sharp & Dohme. 
O número de formandos é limitado. A confirmação da inscrição 
será feita pela ordem de entrada dos pedidos no Departamen
to de Formação da Ordem dos Médicos. 
A inscrição obriga ao pagamento de um valor de 200 euros. 

Contactos: 
Departamento de Formação da Ordem dos Médicos: 
Av. Almirante Gago Coutinho, IS I, 1749 - 084 Lisboa 
Telef.: 21 842 71 00- Fax.: 21 842 71 01 

com o apoio: 0 MERCK SHARP& DOHME 
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-INFORMAÇAO 
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Cursos a decorrer no 1.0 semestre 2004 

1n 

Cursos a decorrer no Conselho Distrital do Algarve 

Qualidade em saúde 
Carga horária: 30h 
Datas e horário: 
5 de Fevereiro das 17 às 21 h; 6 de Fevereiro das I Oh às 13h e das 17h às 21 h 
7 de Fevereiro das 9h às 13h; 12 de Fevereiro das 17h às 21 h 
13 de Fevereiro das I Oh às 13h e das 17h às 21 h 
14 de Fevereiro das 9h às 13h 

Gestão financeira e produtividade 
Carga horária: 24h 
Datas e horário: 
26 de Março das I I h às 14h e das 15.30h às 20.30h 
27 de Março das 9h às 13h 
2 de Abril das I I h às 14h e das 15.30h às 20.30h 
3 de Abril das 9h às 13h 

Auditoria clínica 
Carga horária: 30h 
Datas e horário: 
4 de Março das 17h às 21 h 
5 de Março das I Oh às 13h e das 17h às 2 1 h 
6 de Março das 9h às 13h 
I I de Março das 17h às 21 h 
12 de Março das I Oh às 13h e das 17h às 21 h (aula prática num hospital) 
13 de Março das 9h às 13h 

Formação para orientadores de fOrmação 
Carga horária: I 07h 
1.0 Módulo 16 e 17 de Abril 
2.0 Módulo 17 de Abril 
3.0 Módulo 22 de Abril 
4.0 Módulo 23 e 24 de Abril 
5.0 Módulo 7 e 8 de Maio 

6.0 Módulo 14 e IS de Maio 
7.0 Módulo 28 de Maio 
8.0 Módulo 29 de Maio 
9.0 Módulo 2 e 3 de Junho 
10.0 Módulo 4 e 7 de Junho 
I 1.0 Módulo (2h do Md.l O) 8 e 9 de Junho 
12.0 Módulo 18 e 19 de Junho 
13.0 Módulo 25 e 26 de Junho 

~ • · - .... ........ ,.... , • ,....,...,,.. • ,,..,.., ..... ,...,,.. n~-- -~.o . ... "'f\f\ '11 

das 17h às 21 h e das 9h às 13h 
das 14.30h às 18.30h 
das I 7h às 21 h 
das 17h às 21 h; das 9h às 13h e das 14.30h às 18.30h 
das I I h às 14h e das 15h às 20h; 
das 9h às 13h e das 14.30h às 17.30h 
das 16h às 20h e das 9h às 13h 
das 16h às 20h 
das 9h às 13h 
das 16h às 20h 
das 16h às 21 h 
das 16h às 21 h 
das 16h às 21 h; das 9h às 13h e das 14.30h 17.30h 
das 16h às 20h e das 9h às 13h 



-INFORMAÇAO 
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

Cursos a decorrer no Conselho 
Distrital de Évora 

Metodologia e Planeamento de Projectos 
Carga horária: 22h 
Datas e horário: 
S de Fevereiro das 16h às 2 1 h; 6 de Fevereiro das 16h 
às 20h; 
7 de Fevereiro das 9h às 14h; 
20 de Fevereiro das 16h às 20h; 21 de Fevereiro das 
9h às 13h 

Cursos a decorrer na Ordem dos 
Médicos de Lisboa 

Auditoria Clínica 
Carga horária: 30h 
Datas: de 19 a 23 e de 26 a 30 de Janeiro. 
Horário: das 19.30h às 22.30h e 29 de Janeiro das 
14h às 17h (aula prática num hospital) 

Gestão de grupos,de equipas e de recursos 
humanos 
Carga horária: 28h 
Datas: de 9 a 12 e de 16 a 19 de Fevereiro 
Horário: das 19.30h às 23h 

Formação para orientadores de fOrmação 
Carga horária: I 07h 
Datas e horário: 
1.0 Módulo 9 e I O de Fevereiro das 19h às 23h 
r Módulo I I de Fevereiro das 19h às 23h 
J.O Módulo 12 de Fevereiro das 19h às 23h 
4.0 Módulo 13, 16 e 17 de Fevereiro das 19h às 23h 
S.0 Módulo I, 2, 3, 4 e S de Março das 20h às 23h 
6.0 Módulo IS e 16 de Março das 19h às 23h 
7.0 Módulo 17 de Março das 19h às 23h 
8.0 Módulo 18 de Março das 19h às 23h 
9.0 Módulo 19 e 22 de Março das 19h às 23h 
10.0 Módulo 29, 30 e 31 de Março das 19h às 23h 
11.0 Módulo I e 2 de Abril das 19h às 23h 
12.0 Módulo 12, 13 e 14 de Abril das 19h às 23h 
IJ.O Módulo IS e 16 de Abril das 19h às 23h 

Formação para orientadores dos internatos 
médicos 
Local: Hospital D. Estefânia I Carga horária: 60h 
Datas: de 19 a 23; de 26 a 30 de Janeiro e 

de 9 a I 3 e de 16 a 20 de 
Horário: das 14h às 17h 

Stresse:da observação à prevenção 
Carga horária: 21 h 
Datas: de I a 4 e de 8 a lO de Março 
Horário: das 19.30 às 22.30h 

Trabalho em equipa 
Carga horária: 28h 
Datas: de IS a 18 e de 22 a 2S de Março 
Horário: das 19.30h às 23h 

Condução de reuniões 
Carga horária: 28h 
Datas: de 19 a 22 e de 26 a 29 de Abril 
Horário: das 19.30h às 23h 

Gestão em serviços de saúde 
Carga horária: 34h 
Datas e horários: 
de 19 a 22 de Abril das 19.30h às 22.30h 
de 26 a 29 de Abril das 19.30h às 22h 
de 3 a 6 de Maio 19.30h às 22.30h 

Segurança e gestão em resíduos de 
laboratório 
Carga horária: 21 h 
Datas: de 3 a 6 e de I O a 12 de Maio 
Horário: das 19.30h às 22.30h 

Estatística básica em medicina 
Carga horária: ISh 
Datas: de 17 a 21 de Maio 
Horário: das 19.30h às 22.30h 

Cursos a decorrer no Conselho 
Distrital de Santarém 

Qualidade em saúde 
Carga horária: 30h 
Datas: S, 16, 17, 18, 22 e 23 de Março 
Horário: das 17h às 22h 

Liderança e gestão de conflitos 
Carga horária: 30h 
Datas: de 3 a S de Maio e de I O a 12 de Maio 
Horário: das 17h às 22h 
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Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

Serviços de urgência de obsteuícia.-situação na zona nane 
Conferência de imprensa do CRN da -20 de novembro de 2003 

I - No seguimento de informações 
anteriores, vem o CRN da OM dar 
conta à população da situação nos ser
viços de urgência de obstetrícia nos 
Hospitais sob tutela da ARS-Norte 
2- Os Hospitais sob jurisdição da ARS
Norte cujas equipas de urgência de 
Ginecologia/Obstetrícia não cumprem 
os requisitos definidos pela Ordem dos 
Médicos são: Amarante, Barcelos, 
Bragança, Chaves, Matosinhos, 
Mirandela, Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde, Santo Tirso,Vale do Sousa,Viana 
do Castelo, Vila Nova de Famalicão e 
Vila Real/Peso da Régua. Cumprem os 
requisitos definidos pela Ordem dos 
Médicos os seguintes Hospitais: Gui
marães, Maternidade Júlio Dinis, San
to António, S. João e Vila Nova de Gaia. 
O Hospital de Braga passou a cum
prir os preceitos técnicos da Ordem 
dos Médicos após os médicos da es
pecialidade, com grande abnegação, te
rem retomado a realização de horas 
extraordinárias face ao compromisso 
da ARS-Norte em proceder ao seu 
pagamento, de acordo com ofício emi
tido em 5 de Novembro pp. 
3 - A gravidade da situação exige do 
CRN da OM uma informação à opi
nião pública. Assim: 
- de acordo com as normas técnicas 
da Ordem dos Médicos, um serviço 
de urgência de Obstetrícia só pode 
funcionar, no mínimo, com três médi
cos da especialidade. 
- a existência de serviços de urgência 
que não cumpram, entre outras, aque
las condições constituem um risco 
para grávidas e recém-nascidos e, tam
bém, para os médicos que neles exer
cem funções 
- nestas circunstâncias, o CRN advoga 
o encerramento daqueles serviços e 
manifesta a sua disponibilidade junto 
das entidades competentes para, de 
acordo com o parecer técnico do 
Colégio da Espec ialidade de Gineco
logia/Obstetrícia, contribuir para a 

melhoria das condições de assistenciais 
às parturientes e aos seus filhos. 
4 - Esta situação resulta do facto do 
Ministério da Saúde não cumprir a lei, 
não honrando as suas dívidas para 
com os médicos, e da dispersão de 
recursos humanos. Neste contexto, 
importa destacar que nesta área é im
possível garantir o funcionamento dos 
serviços sem recurso sistemático à 
prestação de horas extraordinárias, 
mesmo para além do legalmente 
exigíve l, e sem a colaboração dos mé
dicos que abdicam do direito à dis
pensa de serviço de urgência em qual
quer período do dia ou apenas no 
período nocturno. 
5 -A actuação ministerial atrás refe
rida justifica as preocupações reite
radamente expressas por Sua Exce
lência o Senhor Presidente da Repú
blica quanto às políticas de puro eco
nomicismo prosseguidas pelo senhor 
ministro da Saúde e nas quais o CRN 
se revê. 
6 - O CRN congratula-se, contudo, 
com a súbita mudança de opinião do 
senhor ministro da Saúde visto que 
em pouco mais de uma semana pas
sou a reconhecer, pelo menos, a ne
cessidade da optimização de recursos 
humanos através da concentração de 
serviços. 
7 - Na sequência de intervenções an
teriores do senhor Provedor de Justi
ça, o CRN informará aquela entidade 
da degradação das condições assis
tendais no âmbito da obstetrícia, res
ponsabi lizando o ministro da Saúde 
por aquela degradação. 
8 -Tendo em conta as regras da boa 
prática, o CRN remeteu já a todos 
os médicos de Obstetrícia/Ginecolo
gia um requerimento-tipo que deve
rá ser endereçado por aqueles aos 
Presidentes dos Conselhos de Admi
nistração dos Hospitais que não cum
prem as regras definidas pela Ordem 
dos Médicos, como forma de salva-

guardar a res ponsabilidade médica. O 
CRN reiterou ainda aos colegas en
volvidos que os médicos que não pro
cedam desta forma estão a assumir 
pessoalmente a responsabilidade pela 
execução de actos médicos à reve lia 
das normas técn icas da especialidade 
pelo que não poderão contar com o 
apoio da Ordem dos Médicos peran
te situações de litigância decorrentes 
de má prática. 
9 - O CRN alerta ainda as famílias 
portuguesas para que devem respon
sabilizar as diversas hierarquias do 
Ministério da Saúde pela mortalida
de ou morbilidade de grávidas ou re
cém-nascidos que possam advir da 
inexistência de condições humana ou 
tecnicamente adequadas ao funcio
namento dos serviços de urgência de 
obstetrícia. 

Hospitais com serviços de urgên
cia deficitários na especialidade 
de ginecologia/obstetrícia 

Amarante 
8-20 de 2.' a 6.' - 2 médicos especia
listas em GO 
20-08 de 2.' a 6.' - I médico especia
lista em GO e I médico especialista 
em CG 
Sábados, domingos e feriados: I médi
co especialista em GO e I médico es
pecialista em CG 
Barcelos 
2 especialistas em GO, no período das 
24 horas, todos os dias da semana 
Bragança 
I especialista em GO em presença fí
sica, no período das 24 horas, todos 
os dias da semana 
I especialista em GO em prevenção, 
no período das 24 horas, todos os dias 
da semana 
Chaves 
8-13 de 2.' a 6.' - 2 especiali stas em 
GO 
8-13 Sábados, domingos e feriados - I 



a em GO e I especialista em 

JS os dias da semana - I es
~m GO e I especialista em 

lOS 

listas em GO durante 24 
~_.a 6.' 
!nto aos sábados e domin-

a 
sta em GO em presença fí
~ríodo das 24 horas, todos 
semana 
sta de especialidade cirúrgi
venção, no período das 24 
os os dias da semana 

-

- --~ 
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Póvoa de VarzimNila do Conde 
8-20 - 2.', 6.', sábados, domingos -
especialista em GO e I interno de 
especialidade 
8-20 - 3.', 4.', 5.' - 2 especialistas em 
GO 
20-08 -Todos os dias da semana - I 
especialista em GO e I interno de 
especial idade 
Santo Tirso 
I especialista em GO e I especialista 
em CG, no período das 24 horas, to
dos os dias da semana 
Vale do Sousa 
8h30-13h30 de 2.' a 6.' - 3 especialis
tas em GO 
I dia por semana - 3 especialistas em 

GO no horário das 8-20 
8-20 em seis dia da semana e 20-08 
em todos os dias da semana - 2 espe
cialistas em GO 
Viana da Castelo 
8-20 às 2.', 3.', 4.' - 3 especialistas em 
GO 
8-20 às 5.', 6.', sábado, domingo - 2 
especialistas em GO 
20-08 todos os dias da semana - 2 es
pecialistas em GO 
Vila Nova de Famalicão 
2 especialistas em GO, no período das 
24 horas, todos os dias da semana 
Vila Real/Peso da Régua 
2 especialistas em GO, no período das 
24 horas, todos os dias da semana 

lblra da assistência hospitalar a grávidas 
nação aos médicos especialistas em ginecologia/obstetrícia 
Colega 
conhecimento exacto do 
Colega transcrevem-se as 

cnicas definidas pela Direc
légio de Especialidade de Gi
:::>bstetrícia relativamente ao 
ento de blocos de parto e 

pelo Conselho Nacional 
da Ordem dos Médicos: 
>de partos de qualquer hos
•oderão funcionar com Re-
11anos inferiores aos seguin-

s da Especialidade de Obste
necologia, sendo pelo me
!Cialistas 
•ilidade permanente de I 
a e I Pediatra 
1os 2 enfermeiras, uma das 
:atoriamente com a Especi-
Enfermagem Obstétrica 

- instalação central de gases e vácuo 
- 2 Camas de reanimação de recém-
-nascidos" 
2 - De acordo com as informações 
oficiais recolhidas pelo Conselho Re
gional do Norte os Hospitais integra
dos na ARS-Norte cujas equipas de 
urgência de Ginecologia/Obstetrícia, 
ainda que por motivos e em horários 
diferentes, não cumprem os requisi
tos definidos pela Ordem dos Médi
cos são: Amarante, Barcelos, Bragança, 
Póvoa de VarzimNila do Conde, Cha
ves, Famalicão, Matosinhos, Mirandela, 
Santo Tirso, Vale do Sousa e Viana do 
Castelo. Cumprem os requisitos defi
nidos pela Ordem dos Médicos os se
guintes Hospitais: Guimarães, Mater
nidade Júlio Dinis, Santo António, S. 
João e Vila Nova de Gaia. O Hospital 
de Braga passou a cumprir os precei-

3 - Neste contexto, e atendendo às 
regras da boa prática acima transcri
tas, o CRN recomenda a todos os 
médicos de Obstetrícia/Ginecologia 
que enderecem o requerimento-tipo 
aos Presidentes dos Conselhos de 
Administração dos Hospitais que não 
cumprem as regras definidas pela Or
dem dos Médicos. Esta atitude desti
na-se a salvaguardar a responsabilida
de médica, protegendo os médicos de 
eventuais acusações de má prática de
vida a circunstâncias que os transcen
dem. O CRN sublinha, para que não 
restem quaisquer dúvidas, que os mé
dicos que não procedam conforme 
esta recomendação estão a assumir 
pessoalmente a responsabilidade pela 
execução de actos médicos à revelia 
das normas técnicas da especialidade 
pelo que não poderão contar com o 
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Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

Execução de medidas disciplinares -
Conselho Nacional Executivo às questiies 

Ordem dos Médicos 
Conselho Nacional Executivo 
Departamento Jurídico 
Assunto: Execução das medidas dis
ciplinares: Dr. Miguel Leão, Presidente 
do Conselho Regional do Norte 
INFORMAÇÃO 
Foi presente a este Departamento Ju
rídico um pedido de esclarecimento 
sobre a execução das medidas discipli
nares decretadas pelo Conselho Na
cional de Disciplina. 
As perguntas, formuladas pelo Dr. Mi
guel Leão, Presidente do Conselho Re
gional do Norte, partem do pressupos
to de que compete aos Conselhos Re
gionais da OM executar as medidas dis
ciplinares e são as seguintes: 
I. Há algum prazo dentro do qual os 
Conselhos Regionais devam dar cum
primento às medidas disciplinares que 
lhe forem comunicadas para efeitos de 
execução? 
2. Em caso afirmativo, qual é esse prazo? 
3. Se o médico recorrer contenciosa
mente das medidas disciplinares que 
lhe foram aplicadas como é que os 
Conselhos Regionais têm conhecimen
to se foi ou não pedida a suspensão 
provisória da eficácia do acto? 
4.Tendo sido pedida a suspensão provi
sória da eficácia do acto, os Conselhos 
Regionais devem ou não executar as 
medidas disciplinares na pendência de 
tal pedido e/ou eventuais recursos? 
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer 
que, nos termos do art. 59. 0 do Estatu
to Disciplinar dos Médicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n. 0 217/94, de 20 de 
Agosto, "compete ao presidente do COR 
providenciar para que se proceda à exe
cução das decisões proferidas nos proces
sos em que sejam arguidos os médicos 
inscritos nas secções regionais respectivas". 
Nesta medida, todas as referências aos 
Conselhos Regionais devem ser enten
didas como feitas aos Conselhos Dis-

ciplinares Regionais. 
Em resposta à primeira e segunda per
guntas, importa ter presente o art. 
61. 0

, n.o I do citado Estatuto, o qual 
determina que "as decisões devem ser 
executadas a partir do dia imediato 
àquele em que se tomem insusceptíveis 
de recurso". 
Constata-se, pois, que após a decisão 
condenatória definitiva, proferida pelo 
Conselho Nacional de Disciplina, o 
CDR competente deve, no dia imedia
tamente a seguir, executar ou promo
ver a execução. 
Igual procedimento deve ser seguido 
se o médico condenado pelo CDR 
respectivo não recorrer da dita deci
são no prazo legalmente estabelecido 
para o efeito (art.45. 0 do EDM). Nes
te caso, deve o CDR executar a deci
são no dia imediatamente a seguir ao 
termo do prazo de recurso. 
Por outro lado e sabendo-se que nem 
sempre é possível que os CDR proce
dam à execução imediata das sanções 
que são aplicadas, importa saber qual 
o prazo de prescrição das penas. 
Como sabemos, o Estatuto Discipli
nar dos Médicos é omisso quanto a 
este aspecto. 

No entanto, o art. I 1.0 do aludido Esta
tuto, determina que à jurisdição disci
plinar da Ordem dos Médicos se aplica, 
subsidiariamente, o Estatuto Disciplinar 
dos Funcionários e Agentes da Admi
nistração Central, Regional e Local. 
Ora, o art. 34. 0 deste diploma dispõe 
que as penas disciplinares prescrevem 
nos prazos seguintes, contados da data 
em que a decisão se tornou irre
corrível: * 
- 6 meses para as penas de repreen
são escrita e multa; 
- 3 anos para as penas de suspensão, 
inactividade e cessação da comissão de 
serviço; 
- 5 anos para as penas de aposentação 
compulsiva e demissão. 
* Esclareça-se que a expressão "decisão 
irrecorrível" não contempla a possibili
dade de recurso judicial, ou seja, dos in
teressados recorrerem para os Tribu
nais, mas tão-só a de recurso gracioso 
(para os órgãos da Administração). 
Todavia, e por forma a que se possa 
aplicar o citado preceito, importa fa
zer um paralelo entre as citadas pe
nas e aquelas que estão previstas no 
Estatuto Disciplinar dos Médicos. 
Atento o quadro supra, podemos de 

Artigo 12.0 do EDM Artigo ll.o do EDF 

As penas são as seguintes: As penas aplicáveis aos funcionários 

e agentes abrangidos pelo presente 
Estatuto pelas infracções disciplinares 
que cometerem são: 

a) Advertência; a) Repreensão escrita; 

b) Censura; b) Multa 

c) Suspensão até cinco anos; c) Suspensão 

d) Expulsão d) Inactividade; 

e) Aposentação compulsiva; 

f) Demissão. 
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esclarecimento do consultor iurídico do 
formuladas pelo Conselho Regional do None 
forma sintética, dizer que, grosso 
modo, as penas de advertência e cen
sura correspondem às de repreensão: 
escrita e multa; a suspensão até cinco 
anos corresponderá às penas de sus
pensão e inactividade; a de expulsão 
será equivalente às de aposentação 
compulsiva e demissão. 
O que, a priori, significa que os prazos 
de prescrição serão, respectivamente, 
de 6 meses para as sanções previstas 
nas alíneas a) e b) do art. 12. o do EDM; 
de 3 anos para a pena de suspensão e, 
finalmente, de 5 anos para a pena de 
expulsão. 
Estes serão, pois, no limite, os prazos 
de que os Conselhos Disciplinares Re
gionais dispõem para executar as de
cisões disciplinares. 
Relativamente à terceira pergunta, a 
resposta encontra-se na Lei de Pro
cesso dos Tribunais Administrativos 
(LPTA). 
Com efeito, de acordo com o art. 78. o, 

n.0 2 da dita Lei, "a secretaria [do Tri
bunal Administrativo], logo que registe 
a entrada do requerimento [de suspen
são da eficácia do acto administrati
vo], notifica a autoridade recorrida, com 
remessa do duplicado, para responder 
( .. )". 
Verifica-se, portanto, que assim que for 
interposto um pedido de suspensão 
da eficácia do acto do Conselho Nacio
nal de Disciplina, este será logo notifi
cado do dito pedido para se pronun
ciar, incumbindo-lhe efectuar todas as 
comunicações necessárias para que, de 
imediato, se suspenda a execução da 
sanção que estiver em causa. 
Não haverá, portanto, pedidos de sus
pensão de eficácia desconhecidos ou 
encobertos. 
Note-se que nos referimos apenas às 
decisões do Conselho Nacional de 
Disciplina, porque, para recorrer aos 
Tribunais, o médico condenado por um 

dos Conselhos Disciplinares Regionais 
deverá, salvo situações especialíssimas, 
recorrer, em primeiro lugar, para o dito 
CND. 
Finalmente, no que respeita à quarta 
pergunta, importa conhecer o teor do 
art. 80.0 da LPTA. 
Determina o referido preceito o se
guinte: 
I - A autoridade administrativa, rece
bido o duplicado do requerimento de 
suspensão, só pode iniciar ou prosse
guir a execução do acto, antes do trân-

A execução das 

decisões disciplinares 

( ... ) compete ao 

Conselho Disciplinar 

Regional da área em 

que o médico arguido 

esteja inscrito. 
sito em julgado da decisão do pedido, 
quando, em resolução fundamentada, 
reconheça grave urgência para o inte
resse público na imediata execução. 
2 - Fora do caso previsto na parte fi
nal do número anterior; cumpre à au
toridade que receba o duplicado do 
requerimento impedir, com urgência, 
que os serviços competentes ou os 
interessados procedam à execução. 
3 - No caso de execução indevida, o 
Tribunal, a requerimento do interes
sado e ouvindo a autoridade requerida, 
pelo prazo de 7 dias, e o Ministério 
Publico, pelo prazo de 2 dias, pode 
declarar ineficazes, para efeitos da sus
pensão, os actos de execução pratica
dos, sem prejuízo da responsabilidade 
que couber. 
Em regra, quando requerida a suspen
são de eficácia do acto impugnado, a 

autoridade administrativa não pode 
proceder à execução da decisão 
condenatória. 
Tal regra só poderá ser afastada quan
do, mediante decisão fundamentada, o 
Conselho Nacional de Disciplina con
sidere que a imediata execução da 
pena reveste "grave urgência para o 
interesse público". 
Nesta medida e respondendo directa
mente à pergunta formulada, entende
mos que, nos termos da lei, o Conse
lho Disciplinar Regional, após informa
ção do CND sobre a existência de um 
pedido de suspensão de eficácia, não 
poderá executar a decisão do CND en
quanto o Tribunal Administrativo não 
se pronunciar, definitivamente, sobre a 
viabilidade do aludido pedido. 
Em conclusão: 
- A execução das decisões disciplina
res, tomadas pelo Conselho Nacional 
de Disciplina ou pelos Conselhos Dis
ciplinares Regionais, compete ao Con
selho Disciplinar Regional da área em 
que o médico arguido esteja inscrito; 
- O Conselho Disciplinar Regional 
competente deverá executar a pena 
ou promover a sua execução no dia 
imediatamente a seguir à decisão dis
ciplinar que não admita recurso; 
- Se o médico arguido requerer a sus
pensão da eficácia do acto condena
tório, a autoridade recorrida (o Con
selho Nacional de Disciplina) é imedia
tamente notificada pelo Tribunal para 
responder; 
- Salvo se houver fortes razões de in
teresse público na execução da conde
nação, o acto recorrido fica suspenso 
até que o Tribunal se pronuncie, de 
forma definitiva, sobre o deferimento 
ou indeferimento do pedido de sus
pensão de eficácia do mesmo. 
O Consultor Jurídico 
Paulo Sancho 
2003-10-29 
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Relacões Médicos/Media 
A propósito do tema em 

destaque nesta edição, a 

Revista da Ordem dos 

Médicos dirigiu às Secções 

Regionais um breve 
• r • • mquento, CUJas respostas 

apresentamos em seguida. 

Miguel leão 
Presidente da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 

I. Ainda que compreenda a liberda
de de informação, à luz da ética pro
fissional dos jornalistas, certo é que 
os médicos devem cumprir o seu Có
digo Deontológico. 
Este prevê, com grande rigor, as con
dições em que o segredo pode ser 
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Questionário 

I. Como analisa a obrigação dos mé
dicos contribuírem para o rigor e 
objectividade da informação que é 
divulgada e como é que a articula 
com os deveres deontológicos e éti
cos, nomeadamente, o segredo pro
fissional? 

2. Considera que os Media, quan
do abordam questões relacionadas 
com a saúde, exercem uma função 
pedagógica: 
• na maior parte das vezes 
• algumas vezes 
• nunca 
Porquê? 

quebrado. Independentemente das cir
cunstâncias, devem os médicos asse
gurar-se que as informações que pres
tam sobre factos ou pessoas concre
tas, tenham prévia concordância da
queles a quem o segredo protege. Na 
prática, julgo poder resolver-se este 
dilema com consulta prévia aos inte
ressados, isto é, os doentes ou quem 
os represente. 

2. Quando se trata de abordar ques
tões de natureza técnica a função pe
dagógica é por vezes perturbada pela 
utilização inadequada da linguagem e 
dos conceitos médicos. Quando fala
mos de questões de política de saúde, 
e de forma esmagadora, a maioria dos 
jornalistas especializados domina as 
questões que noticia e garante uma 
independência desejada. 

3. Não falando em termos pessoais, 
aceito que a maioria dos médicos te
nha uma relação distante com os Me
dia, motivada mais por receio do que 
por paternalismo. 

4. Em termos pessoais e institucionais 

3. Concorda com a ideia de que os 
médicos têm uma atitude algo 
paternalista para com os Media? 

4. E como define a atitude dos Media 
perante os Médicos? 

5. Como é que se pode encontrar o 
equilíbrio entre o dever de informar 
dos Media, o direito à informação da 
população, os direitos dos doentes e 
os deveres deontológicos dos médi
cos? 

6. Quais são os princípios básicos a 
respeitar nas relações com os 
Media? 

tive contactos com a totalidade dos 
órgãos de informação de âmbito na
cional, de vocação generalista ou 
Especializados em saúde. Contactei 
ainda com centenas de jornalistas. Re
tenho destes contactos, do ponto de 
vista da honestidade dos jornalistas, a 
melhor das impressões. Quanto à sua 
preparação técnica em assuntos de 
saúde, diria que oscilam entre o ópti
mo e o suficiente. Verifiquei ainda que 
a maioria dos erros noticiosos resul
tam da natureza hermética da termi
nologia comummente utilizada. 
Quanto a jornalistas no mínimo sem
pre tendenciosos, mas provavelmente 
sempre intelectualmente desonestos, 
conheci um. 

S. Através da gestão diária dos princí
pios deontológicos dos jornalistas e 
dos médicos. Isto consegue-se com a 
credibilização e disponibilidade das fon
tes de informação dos jornalistas. De
fendo, há muito tempo, e procurei fazê
lo na Secção Regional do Norte da Or
dem dos Médicos, a existência de peri 
tos especializados, de preferência inte
grando as Direcções dos Colégios de 
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- Uma anállise realional 
Especialidade, que funcionassem como 
verdadeiros porta-vozes técnicos da 
Ordem dos Médicos. Defendo ainda 
que a Ordem dos Médicos tem a obri
gação de actuar, sempre que se justifi
que, como entidade técnica da Saúde, 
emitindo publicamente pareceres téc
nicos que informem e esclareçam a 
opinião pública. Do outro lado consi
dero indispensável, pelos menos nos 
órgãos de informação de dimensão na
cional, a especialização jornalística em 
saúde. Neste sentido, a Secção Regio
nal do Norte já organizou dois semi
nários subordinados ao tema "Comu
nicação Social em Medicina". 

6. Honestidade, rigor, credibilidade e 
disponibilidade. 

João de Deus 
Secretário do Conselho Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos 

I. Cabe aos médicos um papel pri
mordial no alcançar do rigor e ob
jectividade da informação que é 
divulgada sem que para isso seja ne
cessário violar regras éticas ou 
deontológicas. 
Vedada que está a revelação de da-

dos que estão abrangidos pelo se
gredo profissional o médico deverá 
abordar sempre as questões de for
ma abrangente, explicitando de for
ma clara e objectiva o entendimen
to técnico, ético ou deontológico 
que sobre as várias matérias em 
causa possa ser revelado. 
Para esta abordagem ser o mais im
parcial e distante possível, e quan
do se trata de situações particula
res que envolvam eventuais casos de 
negligência I erro médico não de
veria ser nunca o clínico envolvido 
a pronunciar-se mas aguardar-se 
sempre conclusões dos inquéritos/ 
processos disciplinares instituídos 
pela Ordem dos Médicos .. 
Sabemos que a informação não se 
compadece na maior parte das ve
zes com esta espera e como tal será 
sempre preferível uma atitude de 
reserva. O bom senso deve impe
rar e a informação prestada respei
tar o segredo médico, o doente e 
os profissionais envolvidos. 

2. Algumas vezes. A abordagem de 
temas de saúde na comunicação so
cial apresenta vertentes diversas 
consoante o jornalista, o órgão de 
comunicação em causa, o público 
alvo ou os objectivos pretendidos. 
Assim encontramos desde a divul 
gação pura e simples de novidades 
científicas até aos casos de aparen
te grave negligência habitualmente 
com exposição muitas vezes desne
cessária de doenças e doentes, apre
sentando imagens e depoimentos 
chocantes perdendo-se qualquer 
atitude pedagógica que pudesse ser 
benéfica para a opinião pública. 
Ressalve-se no entanto em contra
ponto a atitude de outros jornalis
tas que põem a tónica numa infor
mação correcta e objectiva sem que 
para isso seja necessário perder o 
"furo" jornalístico porque nem sem
pre "good news are no news". 

3. Se isso é realidade para uma par
te da classe médica (e temos de o 
reconhecer) a verdade é que cada 
vez menos essa é a atitude habitual. 
Os médicos foram-se habituando a 
ver os media de uma forma diferen 
te que tem a ver com a especializa
ção dos jornalistas na área da saú
de e que tendo cada vez mais co
nhecimentos tornam-se mais "incó
modos" na abordagem das questões 
e exigem dos médicos uma maior 
preparação não só cientifica mas 
também política, jurídica e 
comunicacional. 

4. Com excepções (que as há e mui
tas) é sempre muito apetecível para 
os media fazerem ataques sistemá
ticos aos médicos e os ditos casos 
de negligência são muito frequen
temente abertura de telejornais, no
ticiários ou primeira página de jor
nais. Entende-se esta situação à luz 
da procura de audiências e da ven
da de jornais mas não devemos cor
rer o risco de sermos injustos ao 
tentarmos generalizar pois se esta 
prática acaba por percorrer trans
versalmente todos os órgãos de 
comunicação social muitos há em 
que a abordagem respeita os limi
tes deontológicos do jornalismo. 

5. Encontrar o equilíbrio em qual
quer área é sempre a tarefa mais 
árdua, mas entre aquilo que se pas
sava há uns anos onde as noticias 
sobre saúde eram escassas ou 
inexistentes e hoje onde perpassa 
algum exagero de linguagem e por 
vezes de desinformação estará aí a 
medida exacta e deve ser na busca 
desse ponto de equilíbrio que to
dos (médicos e jornalistas) temos 
de procurar. 

6. Rigor da informação, respeito 
pelo segredo médico e esclareci
mento claro e conciso. 
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É importame termos consciência 
do valor dos médicos ponugueses 
Há cinco anos na direcção da 

Secção Regional do Sul (SRS) da 

Ordem dos Médicos (OM), nos 

últimos dois anos como 

Secretária Adjunta do 

respectivo Conselho Regional, 

Isabel Caixeiro interessou-se 

desde o primeiro mandato pelo 

trabalho desenvolvido pelas 

organizações internacionais 

representativas dos médicos. 

Cinco anos volvidos, considera 

que os nossos parceiros 

europeus têm demonstrado 

reconhecimento pelo empenho 

da delegação portuguesa, 

reconhecimento esse cuja mais 

recente manifestação foi a 

eleição desta especialista em 
Medicina Geral e Familiar e 

Medicina do Trabalho, para a 

vice-presidência da União 

Europeia dos Médicos de 

Clínica Geral (UEMO) e para a 

vice-presidência de um dos 

quatro sub-comités do Comité 

Permanente dos Médicos 

Europeus (CPME), mais 

precisamente o sub-comité de 

medicina preventiva e ambiente. 

?n 

Revista da Ordem dos Médicos -
Está há cinco anos nos corpos dirigen
tes da SRS da Ordem dos Médicos. 
Como e quando é que começou a sua 
colaboração ao nível da representação 
internacional da OM? 
Isabel Caixeiro - Foi logo desde o pri
meiro mandato e a primeira organiza
ção onde fui representar a OM foi a 
União Europeia dos Médicos de Clínica 
Geral. Na altura foi uma entrada um pou
co atribulada pois concorríamos com 
uma candidatura à presidência dessa or
ganização mas não ganhámos.A entrada 
no Comité Permanente dos Médicos 
Europeus, outra organização em que me 
integrei desde o início, foi muito dife
rente: no CPME contactei os colegas 
estrangeiros que estavam no sub-comi
té de medicina preventiva, precisamen
te o mesmo sub-comité para o qual fui 
agora eleita vice-presidente, onde exis
tia um grupo de trabalho, sobre medici
na do trabalho que é uma das minhas 
áreas de especialização, mostrei-me dis
ponível para colaborar com eles e pou
co depois integrava esse projecto. 

ROM - E o que é que representa para 
si poder contribuir com o seu trabalho 
para organizações representativas dos 
médicos, a nível europeu? 
IC - Em termos pessoais sinto que é 
uma responsabilidade muito grande es
tar integrada nestas organizações. em 
representação da OM e também um 
motivo de orgulho poder influenciar de 
algum modo a política europeia da saú
de e ter sido agora eleita para dois car
gos que considero importantes. 

ROM - Como analisa esta dupla elei
ção? 
IC - Esta eleição simboliza o reconheci
mento do meu trabalho mas é, no fun
do, igualmente a recompensa pelo tra-

balho empenhado e dedicado da repre
sentação portuguesa a nível das várias 
organizações médicas internacionais. É 
o reconhecimento do nosso valor e do 
nosso trabalho, o que é muito gratifi
cante para mim, pesa embora a respon
sabilidade acrescida que essas nomea
ções na UEMO e no CPME acarretam. 

ROM - Mas a eleição do CPME teve 
contornos especiais ... 
IC -A eleição no CPME foi interessan
te. Fui eleita com 13 votos num total de 

Esta eleição é, no fundo, 

a recompensa 

pelo trabalho 

empenhado da 

representação 

portuguesa ao nível das 

várias organizações. 

17, o que contraria a ideia de uma pos
sível eleição baseada apenas nos votos 
dos países do sul. Aí reside a importân
cia da votação: houve um reconhecimen
to do nosso trabalho quer por parte 
dos países do norte quer pelos países 
do sul. 

ROM - E que contributos espera dar 
enquanto representante da OM? 
IC - Naturalmente que espero con
tribuir com tudo o que estiver dentro 
dos meus conhecimentos técnicos e 
com toda a assessoria dos órgãos téc
nicos da OM, nomeadamente os Co
légios da Especialidade e a colabora
ção de outros colegas. 

ROM - E especificamente no âmbito do 



CPME? 
IC - Considero que o sub-comité para 
o qual fui eleita vice-presidente poderá, 
no futuro, ser um dos mais importantes 
dentro do CPME embora, até ao mo
mento, não tenha tido muito desenvol
vimento. Quer o ambiente quer a medi
cina preventiva são áreas muito sensí
veis ao nível da Comissão Europeia e 
por isso mesmo existe actualmente uma 
maior apetência para o desenvolvimen
to de programas nestes domínios. 

ROM - Nomeadamente no que se re
fere a programas de prevenção do taba
gismo? 
IC - Iremos com certeza dar sequên
cia a programas de prevenção do taba
gismo que já existem, mas a questão da 
influência dos factores ambientais na 
saúde da população, como os produtos 
químicos,a água, etc., também são pro
blemas prementes que com certeza se
rão objecto de análise. Relativamente 
ao risco para o doente em ambiente 
hospitalar, este tema tem estado a ser 
tratado noutros sub-comités mas con
sidero que em algumas vertentes o tra
balho dos vários grupos interliga-se. 
Neste caso particular, a prevenção deve 
ser a chave, quer através da organiza
ção dos serviços de modo a impedir a 
possibilidade de determinada infecção 
acontecer, quer pela existência de um 
ambiente de trabalho saudável, sem 
stress profissional intenso com risco de 
desencadear situações de burn-out nos 
profissionais. 

ROM -Ainda falando especificamen
te do sub-comité de Medicina Preven
tiva e Ambiente do CPME, além do ta
baco que outras questões pensa que 
deveriam ser equacionadas para se 
atingir o objectivo de «contribuir para 
melhores programas de saúde pública 
na UE» (um dos objectivos citados 
para este sub-comité)? 
IC -A prevenção na área do bioterro
rismo, das novas doenças emergentes e 
da resistência aos antibióticos, além de 
toda a área de prevenção relativa à me
dicina do trabalho, às suas repercussões 
na qualidade de vida dos cidadãos euro
peus, etc. Penso que estas são áreas onde 
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há muito por fazer e em que o sub-co
mité pode e deve actuar. Uma das áreas 
em que estou directamente envolvida 
no sub-comité é o acompanhamento da 
política de prevenção do consumo de 
droga e das doenças relacionadas com 
o consumo de droga. 

ROM - E relativamente à promoção de 
um ambiente de trabalho saudável, não 
considera que Portugal está longe dos 
padrões europeus? 
IC - Considero que em Portugal, sen
do uma área directamente relacionada 
com a medicina do trabalho, uma área 
essencialmente de medicina preventiva., 
existe interesse por essa questão. Hoje 
em dia já não se pensa só naqueles fac
tores de risco mais clássicos, como o 
ruído ou o contacto com produtos quí
micos. Também se equaciona o proble
ma das doenças musculo-esqueléticas, 
devidas a trabalho repetitivo, e a área 
do stress no trabalho. Há muito que os 
médicos do trabalho integram equipas 
multidisciplinares que procuram obter 
um ambiente de trabalho saudável. 

ROM - E que legislação podemos ter 
nesses sub-domínios? 
IC - Já existe legislação embora, tal
vez, não seja a mais adequada. A difi
culdade é e vai continuar a ser a fisca
lização. Mas, de qualquer das formas, 
ainda há muito para fazer nesse âmbi
to. Embora a legislação preveja que to
das as empresas devam ter medicina 
do trabalho organizada, a escassez de 
médicos desta especialidade não per
mite isso. Mesmo ao nível de alguns 
institutos do próprio Estado, a entida
de que emana a legislação, ainda não 
há medicina do trabalho de uma ma
neira estruturada. Penso que há aí um 
vasto espaço de trabalho em aberto. 

ROM - Não considera que a medicina 
preventiva deve ser, sempre que possí
vel, a pedra basilar do sistema de saúde? 
IC -A medicina preventiva terá neces
sariamente que ser a base de qualquer 
sistema de saúde. Se algumas especiali
dades são muito técnicas e a prevenção 
não é o seu principal objectivo, na Medi
cina Geral e Familiar, na Medicina do Tra-

balho e na Saúde Pública a medicina pre
ventiva é preponderante. Os médicos 
devem ter sempre em atenção que o 
ideal é, sempre que possível, prevenir a 
doença antes do seu aparecimento. A 
prevenção é sempre desejável por evi
tar o sofrimento e aumentar o bem es
tar dos cidadãos e também por motivos 
económicos. 

A vice-presidência da 
UEMO é, neste momento, 
muito importante 

ROM - E como é que se processou a 
eleição para a UEMO? 
IC - Na UEMO fui eleita para a vice
-presidência por unanimidade. Quando 
os colegas de vários países me sonda
ram para a possibilidade de uma candi
datura, apesar de não ter grande dis
ponibilidade em termos pessoais, con
siderei que o assumir deste cargo a ní
vel internacional seria importante para 
a Ordem dos Médicos. Foi também por 
isso que aceitei. Portugal está bem re
presentado nos executivos das organi
zações médicas europeias: neste mo
mento,além da vice-presidência da Uni
ão Europeia dos Médicos de Clínica Ge
ral, temos o Dr. Pedro Nunes na vice
-presidência do Comité Permanente 
dos Médicos Europeus e o Dr. Ciro 
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Costa na vice-presidência da União 
Europeia dos Médicos Especialistas. 

ROM -Qual a importância dessa elei
ção? 
IC - A vice-presidência da UEMO é, 
neste momento, muito importante por
que estamos a tentar instituir, a nível 
europeu, a Medicina Geral e Familiar 
como uma especialidade de direito, com 
a mesma dignidade e reconhecimento 
social e interpares que as outras especi
alidades. Embora em Portugal a Medici
na Geral e Familiar já seja uma especia
lidade reconhecida, noutros países eu
ropeus ainda não é considerada como 
tal. Em muitos deles está-se ainda agora 
a instituir e a criar o programa de for
mação para a especialidade. 

ROM - Que relevância tem, em seu 
entendimento, uma organização como 
a UEMO, especialmente se tivermos em 
conta que, por vezes, os médicos de fa
mília ainda são vistos com alguma falta 
de reconhecimento (o que se reflecte 
no baixo número de jovens que opta 
pela especialidade de medicina geral e 
familiar)? 
IC - É interessante que fale nisso por
que, na última reunião do Comité para 
a Igualdade de Oportunidades, surgiu o 
debate relativo ao reconhecimento ou 
não da Medicina Geral e Familiar como 
uma especialidade de facto, com o mes
mo valor que as outras, e a partir des
sas reflexões foi criado um grupo de 
trabalho. Este grupo, que vai iniciar a ac
tividade na próxima Primavera, vai de
bruçar-se sobre os porquês da não es
colha desta especialidade pelos jovens. 
Queremos perceber por que é que a 
Medicina Geral e Familiar não é uma es
pecialidade atractiva. Nalguns países tem 
a ver com o facto de não ser uma es
pecialidade reconhecida como as demais 
e com a evolução que a medicina teve 
em relação à especialização. Mas a po
pulação reconhece o médico de família 
como o seu médico e confia nele. Penso 
que o médico de famíl ia continua a ser 
quem, de alguma forma,gere de uma ma
neira global a saúde da sua população. 
Vamos tentar saber se a não opção por 
esta especialidade é realmente por falta 

de reconhecimento da sociedade, ou se 
é por causa das condições de trabalho, 
do nível de exigência (que implica uma 
disponibilidade quase permanente para 
atender as pessoas), se será por causa 
do desgaste que está subjacente ao 
acompanhamento de muitas áreas mé
dicas diferentes, e outras nem sempre 
ligadas à medicina em sentido restrito, 
mas que são áreas muitas vezes sociais 
e que tocam a psicologia (e que passam 
por dar algum apoio quando as outras 
estruturas não funcionam). Tudo isto 
corresponde a uma exigência muito 
grande para os especialistas em Medici
na Geral e Familiar. 

ROM - Que outros problemas enfren
ta a carreira de Medicina Geral e Fami
liar? 
IC - Pelo menos agora já se reconhece 
a existência de alguns problemas. Final
mente já se reconheceu que há falta de 
médicos de família: até há pouco tempo 
achava-se que havia médicos de família 
suficientes, mas que simplesmente não 
estavam bem distribuídos. Os médicos 
que exercem neste momento estão, em 
grande maioria, numa faixa etária entre 

Finalmente já se 

reconheceu que há 

falta de médicos de 

família. 
os 40 e os 50 anos e têm sido eles a 
sustentar os cuidados de saúde primá
rios., O que é que acontecerá quando 
se reformarem? Não há médicos sufici
entes para os substituir! Ainda recente
mente tive o desgosto do falecimento 
de mais um amigo e colega da Medicina 
Geral e Familiar, o Dr. Carlos Mendes 
Leal, presidente do Colégio de MGF e 
também membro da delegação portu
guesa da UEMO. As exigências da pro
fissão começam a manifestar-se e penso 
que, dentro de alguns anos, vai ser difícil 
manter os centros de saúde a funcionar, 
pelo menos com a estrutura e a organi
zação que têm neste momento, especial
mente tendo em conta a manifesta fa lta 
de médicos que há. 

Outra questão que se tem falado re
centemente foi a das urgências hospita
lares, a propósito da problemática das 
urgências pediátricas. Foi levantada a hi
pótese dos Clínicos Gerais ou Médicos 
de Família integrarem as equipas de ur
gência dos hospitais pediátricos. A Or
dem dos Médicos, com toda a lógica, ma
nifestou-se imediatamente contra isso. 
Que lógica teria as crianças serem refe
renciadas para as urgências pediátricas 
e depois serem atendidas por alguém 
com o mesmo nível de diferenciação ou 
inferior? Um dos grandes problemas é 
a não referenciação, que está prevista 
mas não é correctamente efectuada. O 
ideal seria que as urgências hospitalares 
tivessem um acesso referenciado. Isto 
tem a ver com uma reestruturação dos 
serviços de urgência da qual já se fala há 
alguns anos, mas para a qual nunca se 
conseguiu arranjar um modelo que fun
cione correctamente.As urgências hos
pitalares como estão estruturadas não 
solucionam os problemas. Eu defendo 
que os médicos de família têm que tra
balhar em colaboração com os médicos 
hospitalares. Não se pode manter a fron
teira, muitas vezes dificilmente 
transponível, entre as duas áreas de cui
dados porque os doentes devem ser 
tratados e acompanhados de acordo 
com o mais indicado para a sua situação. 
O que nos interessa é o bem-estar e a 
solução dos problemas de saúde da po
pulação portuguesa e, portanto, temos 
que trabalhar em conjunto. Temos que 
trabalhar numa articulação muito mais 
próxima entre hospital e centro de saú
de. 

ROM - Neste momento, já existe uma 
ligação consistente entre as organizações 
representativas dos médicos e as insti
tuições europeias? 
IC - A Comissão Europeia reconhece o 
CPME como a organização de cúpula 
de todas as organizações médicas e o 
seu consequente papel de 
representatividade. Isto não quer dizer 
que não haja contactos directos entre 
as várias organizações e a Comissão, mas, 
neste momento, é ao Comité Perma
nente que é pedida a primeira análise 
nas diversas áreas. Por exemplo, especi-



ficamente sobre o reconhecimento da 
Medicina Geral e Familiar como especi
alidade, tem havido contactos entre a 
UEMO e os vários delegados da Co
missão e à UEMO é reconhecido o seu 
papel consultivo no que se refere à MGF, 
junto da Comissão Europeia. Isso não 
invalida que o que se pretende é que o 
CPME seja a voz dos médicos na Euro
pa, e que, portanto, represente todas as 
organizações, embora cada uma delas 
tenha o seu espaço próprio e defenda 
os interesses dos médicos que repre
senta. 

ROM - O facto da UEMO trabalhar em 
coordenação com o CPME facilita o seu 
desempenho nas duas organizações? 
IC - Sim, penso que uma das vantagens, 
e talvez uma das razões que pesou, para 
eu ser eleita vice-presidente da UEMO, 
foi o facto de também pertencer à dele
gação portuguesa no CPME. É impor
tante ter alguém que tenha um conhe
cimento do que se passa ao nível do 
Comité Permanente porque, cada vez 
mais, as organizações não se podem fe
char sobre si e tratar só dos seus assun
tos pois os temas de toda a área médica 
estão interligados. Em termos pessoais 
considero uma mais valia representar a 
OM em quase todas as organizações 
com relevância (à excepção da União 
Europeia dos Médicos Especialistas) pois 
isso dá-me uma perspectiva mais global 
dos problemas e do trabalho desenvol
vido: apercebo-me que muitos assuntos 
são tratados nas várias organizações. 
Quer a formação, quer o exercício téc
nico, quer a qualidade, são questões abor
dadas em várias instâncias. Sendo áreas 
comuns a todas as organizações, o tra
balho desenvolvido pode ser potenciado 
se houver intercâmbio e cooperação 
entre elas. Em termos gerais considero 
que a Ordem dos Médicos tem algumas 
vantagens porque está representada em 
todas as organizações internacionais 
enquanto que outros países, que têm 
uma estruturação diferente, como por 
exemplo a Grã-Bretanha, onde quem 
está representado no CPME é a British 
Medical Association, enquanto que nou
tras organizações quem está represen
tado é o British Medical Council. Muitas 
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das vezes os delegados não têm a no
ção do que se passa nas outras organi
zações. 

ROM - E o facto de ter essa visão mais 
global dos problemas reflecte-se no seu 
desempenho a nível interno? 
IC - O ter a noção do que se passa no 
mundo dá-me, naturalmente, uma pers
pectiva diferente em relação à realidade 
nacional, o que me permite perceber que 
algumas soluções que nos são apresen
tadas como inovadoras ou milagrosas já 
foram tentadas noutros países. Por ou
tro lado, permite-me ter a noção que 
existem outros tipo de sistemas de saú
de e outras preocupações na área da 
saúde, nos nossos parceiros europeus, 
além dos custos. 

Sinto que é uma 

responsabilidade 

muito grande mas é 

também um grande 

orgulho estar 

integrada nestas 

organizações. 

ROM - Nos últimos anos tem sentido 
que há uma evolução em termos da ima
gem que os médicos estrangeiros têm 
dos colegas portugueses e dos 
contributos que podem dar? 
IC -Tem havido de facto uma evolução 
positiva mas penso que começou há mais 
tempo. Provavelmente podemos situar, 
em certa medida, o ponto de viragem 
com a entrada no Dr. Pedro Nunes e 
com a colaboração mais assídua da de
legação portuguesa nas reuniões dessas 
organizações. Penso que isso, e talvez a 
capacidade de gerar consensos, é que 
mudou a visão que os outros países ti
nham de Portugal. 

ROM - Pensa que a presença de repre
sentantes da OM nessas organizações 
tem uma importância prática para os 
médicos portugueses? 
IC - Acho que a representação da OM 

a esse nível tem muita importância prá
tica porque, de certa maneira, estas ins
tituições influenciam a política europeia 
na área da saúde, a qual, posteriormen
te, é em parte adoptada em Portugal. 
Além disso, é uma forma de nos aperce
bermos das realidades existentes nos ou
tros países, o que nos permite ter co
nhecimento de mudanças que já foram 
efectuadas noutros sistemas de saúde, 
umas com sucesso, outras que se reve
laram ineficazes ou contraproducentes. 
Através desse contacto com a realidade 
internacional, temos a noção da nossa 
posição em relação aos outros. Acaba
mos por perceber que a ideia de que, 
por exemplo, o nosso sistema de for
mação não é o mais correcto ou de que 
a nossa forma de funcionar não é eficaz, 
está errada. Não é preciso sequer con
tar com os países que ainda não entra
ram na União Europeia: mesmo compa
rando com os nossos parceiros, não fi
camos atrás, nem em termos de forma
ção, nem em termos de exercício da me
dicina. Essa consciência do nosso valor 
é de facto importante. 

Feminização da profissão 
médica: uma realidade? 

ROM - Fala-se muito da feminização da 
profissão médica ... Que análise faz desta 
questão? 
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IC - Isso é um tema interessante: uma 
das primeiras responsabilidades que tive 
na UEMO foi como chairman de um 
grupo de trabalho, que posteriormente 
se transformou num comité permanen
te de acompanhamento, precisamente 
sobre a igualdade de oportunidades. Este 
grupo de trabalho começou algum tem
po antes de eu entrar para a UEMO e 
teve como impulsionadora a actual pre
sidente dessa organização, Christina 
Fabian.Tudo começou basicamente pela 
questão da igualdade de oportunidades, 
entre homens e mulheres, no âmbito da 
Clínica Geral. Por estranho que pareça, 
embora consideremos a Suécia como 
um país muito desenvolvido, nessa altu
ra, nesse país, os vencimentos das médi
cas eram inferiores aos dos médicos.Ao 
princípio a questão que se colocava era 
apenas a da discriminação salarial e de 
oportunidades entre médicos do sexo 
masculino e do sexo feminino. 

ROM - E neste momento, sob que pers
pectivas é abordada a igualdade de opor
tunidades? 
IC - Há algumas mudanças. Na minha 
opinião a igualdade de oportunidades 
não pode ser encarada apenas no pon
to de vista do sexo do médico. Neste 
momento deve considerar-se uma mai
or abrangência em relação a outras si
tuações de discriminação, como por 

exemplo a baseada na raça, religião, ida
de, na incapacidade, etc., sendo a incapa
cidade uma das situações que nos preo
cupa mais. O CPME também tem uma 
política bem definida em relação à igual
dade de oportunidades. 

Em relação à 

feminização, penso 

que isso não pode ser 

encarado numa 

perspectiva machista 

ou pejorativa, mas é 

evidente que o facto 

de serem as mulheres 

que ficam grávidas( ... ) 

tem influência a nível 

profissional. 

ROM - Então e a questão da femini 
zação? 
IC - Em relação à feminização, penso 
que não pode ser encarada numa pers
pectiva machista ou pejorativa, mas é 
evidente que o facto de serem as mu
lheres que ficam grávidas e acompa
nham habitualmente mais de perto as 
crianças na fase de desenvolvimento, 
tem influência a nível profissional: uma 
médica com filhos terá provavelmen
te mais ausências ao serviço. Nalguns 
países, inclusivamente, está prevista a 
possibilidade do trabalho em part-time 
para acompanhamento do crescimen
to das crianças, quer para os pais, quer 
para as mães e também a existência 
de creches e outros apoios para os 
pais . É neste sentido que a feminização 
da profissão implica uma certa com
ponente que pode ser prejudicial para 
a estruturação dos serviços: se esti
vermos num serviço cujo staff é 
maioritariamente composto por mu
lheres, que estejam em idade fértil, 
vamos ter que prever as eventuais au
sências dessas profissionais para que 

possamos resolver antecipadamente as 
questões que se colocarem em termos 
de funcionamento adequado dos ser
viços. 

ROM - Mas em Portugal a percenta
gem de mulheres-médicas ainda é infe
rior a 50%. Como é que se equaciona 
essa questão no enquadramento da re
alidade portuguesa? 
IC - Há, de facto, cada vez menos ho
mens na profissão. Isso ocorre, eviden
temente, a nível europeu, não só em 
Portugal. Essa situação terá necessaria
mente a ver com o acesso de mais mu
lheres do que homens ao ensino supe
rior. A percentagem crescente de mu
lheres nota-se mais nas faixas etárias 
mais jovens: segundo um estudo recen
te, na faixa abaixo dos 3 I anos, neste 
momento, existem 2362 mulheres e 
1246 homens. Entre os 31 e os 45 anos 
há mais 300 mulheres do que homens. 
A partir dos 46 anos já há mais homens 
que mulheres. 
Neste momento, em Portugal ainda é 
uma actividade predominantemente 
masculina, existindo cerca de I 5.000 
médicas e 18.000 médicos., embora exis
tam especialidades, como a ortopedia e 
a urologia, por exemplo, onde se nota 
nítida predominância dos homens. 

ROM - Sentiu algumas dificuldades ao 
entrar nessas organizações internacio
nais pelo facto de ser mulher? 
IC - Não é frequente a presença de 
mulheres, como delegadas, especialmen
te no CPME.Ao nível da UEMO, embo
ra a maioria dos delegados ainda seja do 
sexo masculino, já é mais frequente a 
presença de mulheres. No entanto, não 
senti qualquer dificuldade _ na minha 
integração nas organizações internacio
nais onde colaboro, nem sequer foi algo 
em que eu pensasse. Acho quem traba
lha acaba por ser reconhecido, indepen
dentemente de ser homem ou mulher. 
Também não sou a favor da criação de 
nenhum sistema de quotas. Se as mu
lheres não estão mais representadas a 
nível internacional, isso tem a ver com o 
facto de não terem tanta disponibilida
de pessoal ou familiar para desempenhar 
esse tipo de funções. 
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Os Médicos, os Doentes, o Segredo 
Pronssional e os Media 
Freire de Andrade 
Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Sul 

Esta página tem como objectivo 
dar cumprimento à obrigação le
gal de divulgar as decisões finais 
do Conselho Disciplinar (n. 0 I do 
art. 0 42.0 do Dec. Lei 217/94, de 
20 de Agosto, Estatuto Disciplinar 
dos Médicos). Tem também a in
tenção de divulgar junto dos 
Colegas factos relativos à activi
dade disciplinar da Ordem, e de 
dar voz aos Conselhos Disciplina
res. Estes, pelo conhecimento que 
têm da natureza das participa
ções que recebem, e em virtude 
da sua própria vocação, estão em 
posição privilegiada para se aper
ceberem de determinadas "ten
dências" ou "sinais de alarme" 
relativos às razões de queixa dos 
nossos doentes, e à eventual prá
tica de infracções deontológicas 
por parte de alguns (poucos) 
médicos. Poderá assim esta pági
na constituir um motivo acres
centado de interesse pela leitura 
da Revista, e ser um espaço de re
flexão, com finalidade pedagógi
ca e de prevenção. 

Trago hoje aqui, por iniciativa do nos
so Bastonário, uma questão que tem 
suscitado a nossa atenção, devido à 
sua ocorrência cada vez mais frequen
te, e à importância de que se reveste. 
Trata-se de analisar brevemente a pro
blemática das relações dos médicos 
com a Comunicação Social, muito em 
particular no que diz respeito à divul
gação pública do estado de saúde dos 
seus doentes. Está em causa um dos 
pil.afes da Ética e Deontologia Médica, 
com raízes profundas, milenares, no 
chamado Juramento de Hipócrates, 

com implicações evidentes na confi
ança da Opinião Pública na Classe 
Médica, e na adequada relação médi
co/doente: o sigilo profissional. Ou
tra vertente disciplinar da relação dos 
médicos com os média - a publicida
de, mais ou menos explícita, sob as mais 
diversas formas -será abordada numa 
outra ocasião. 
Tem-se assistido, com frequência cres
cente, nas mais diversas situações, mais 
ou menos mediáticas, na imprensa es
crita e falada, e muito em especial na 
televisão, a entrevistas e verdadeiras 
conferências de imprensa em que são 
publicamente reveladas, pelos médicos 
responsáveis, com mais ou menos por
menor, informações sobre o estado de 
saúde de pessoas, doentes ou vítimas 
de lesões, acidente, violência, com a 
maior naturalidade. Sem que os seus 
autores façam a mais leve referência a 

para a melhoria dos índices de audiên
cia dos telejornais. Embora o número 
de participações recebidas pelo Con
selho não seja elevado, a vulgarização 
do fenómeno torna-se preocupante, e 
poderá obrigar a Ordem a agir por 
sua própria iniciativa. 
Os média descobriram neste tipo de 
notícia um filão inesgotável, que aliás 
se inscreve no crescente interesse das 
pessoas pela informação médica, alia
do ao espectáculo da desgraça de ou
trem. Pressionado pelos microfones e 
câmaras de televisão, o médico cede 
por vezes perante a insistência dos jor
nalistas, obtém um momento fugaz de 
glória televisiva, mas a sua consciência 
deixa-lhe, depois, provavelmente, um 
sabor amargo na boca. Eventualmen
te, terá cometido uma infracção disci
plinar, e criminal. 
Repare-se que a relação dos médicos 

Tem-se assistido, com frequência crescente, 

a entrevistas em que são publicamente 

reveladas, pelos médicos responsáveis, 

informações sobre o estado de saúde de pessoas, 

com a maior naturalidade, sem que os seus 

autores façam referência a uma eventual 

dispensa da obrigação de guardar segredo. 

uma eventual dispensa da obrigação de 
guardar segredo, que lhes tenha sido 
concedida pela pessoa a seu cargo. 
Pessoas conhecidas do grande públi
co, por boas ou más razões, ou cida
dãos anónimos, desportistas lesiona
dos, ou que alegadamente se doparam. 
Vítimas de acidentes de viação ou de 
desgraças com grande impacto mediá
tico, são expostas à curiosidade mórbi
da dos telespectadores, e contribuem 

com os média tem aspectos positivos, 
que interessa realçar: cabe aos médi
cos contribuir para o rigor e objecti
vidade da informação que é divulgada, 
educar o grande público, e os própri
os jornalistas. Os média cumprem, por 
sua vez, um papel determinante na edu
cação e formação do público nas ques
tões que têm a ver com a saúde e a 
doença. Trata-se, no entanto, de uma 
questão diferente da que estamos a 



abordar. 
A obrigação de guardar segredo pro
fissional constitui um princípio consa
grado da Ética Médica em todos os paí
ses civilizados. O nosso Código Deon
tológico dedica-lhe o Cap.V (art.os 67.0 

e seguintes) e afirma como princípio 
geral: "o segredo profissional impõe
se a todos os Médicos e constitui ma
téria de interesse moral e social". Esta 
é uma boa oportunidade para relem
brar o texto completo dos artigos re
levantes do Código Deontológico (ver 
caixa). Concentrar-nos-emos nos as
pectos do âmbito do segredo (art.0

' 

68.0 e 69.0
), e da escusa de segredo 

(art.0 70.0
) , que mais directamente di

zem respeito ao tema que aqui 
trouxemos. Fica entregue à iniciativa 
do leitor reflectir sobre outros impor
tantes aspectos correlacionados, como 
sejam os que respeitam aos artigos 
40. 0 (revelação de prognóstico e diag
nóstico), 71 .0 (segredo em cobrança 
de honorários), 56.0 (os médicos e os 
doentes privados de liberdade), 58.0 

(denúncia pública de torturas e maus 
tratos exercidos sobre indivíduos pre
sos), 72.0 (precauções que não violam 
o segredo, em especial no que se refe
re a doenças de declaração obrigató
ria, e medidas de farmacovigilância), 
73.0 (depoimento do médico em tri
bunal, como testemunha ou perito), 
74.0 (n. 0 3, especificação da doença em 
atestado médico), 76. 0 (segredo deri
vado, em relação aos auxiliares), 77.0 

(processos e fichas clínicas), 79.0 (pu
blicações), 80. 0 (destino dos ficheiros 
clínicos em caso de transmissão de 
consultório); 93. 0 (deveres sanitários 
dos médicos), e ainda ao Capítulo 11 
do Título III , relativo às questões do 
segredo no âmbito da actividade peri
cial (art.os 97.0 e seguintes). 
Olhando para os mencionados artigos 
68.0 ,69.0 e 70.0

, penso que tem inte
resse alinhavar algumas notas pesso
ais, decorrentes da forma como estas 
questões podem ser abordadas do 
ponto de vista disciplinar, que pode
rão ajudar a desfazer alguns equívo
cos frequentes, e contribuir para um 
eventual debate sobre este tema, e ori
entar o comportamento do médico 

DISCIPLINA 

Código Deontológico da Ordem dos Médicos 

CAPÍTULO V 
SEGREDO PROFISSIONAL, ATESTADOS MÉDICOS 

E ARQUIVOS CLÍNICOS 

ARTIGO 67.0 

(Segredo profissional) 
O segredo profissional impõe-se a 
todos os Médicos e constitui maté
ria de interesse moral e social. 

ARTIGO 68.0 

(Âmbito do segredo profissio-
nal) 

I. O segredo profissional abrange to
dos os factos que tenham chegado 
ao conhecimento do Médico no exer
cício do seu mister ou por causa dele, 
e compreende especialmente: 
a) Os factos revelados directamente 
pelo doente, por outrém a seu pedi
do ou terceiro com quem tenha con
tactado durante a prestação de cui
dados ou por causa dela; 
b) Os factos apercebidos pelo Médi
co, provenientes ou não da observa
ção clinica do doente ou de tercei
ros; 
c) Os factos comunicados por outro 
Médico obrigado, quanto aos mes
mos, a segredo profissional. 
2.A obrigação de segredo existe quer 
o serviço solicitado tenha ou não sido 
prestado e quer seja ou não remu
nerado. 
3. O segredo é extensivo a todas as 
categorias de doentes, incluindo os 
assistidos por institu1çoes 
prestadoras de cuidados de saúde. É 
expressamente proibido ao Médico 
enviar doentes para fins de diagnós
tico ou terapêutica a qualquer enti
dade não vinculada a segredo profis
sional Médico a menos que para tal 
obtenha o seu consentimento ex
presso ou que o envio não implique 
revelação do segredo. 

ARTIGO 69.0 

(O segredo na posse das 
entidades colectivas de Saúde) 
I. Os directores, chefes de serviços 
e médicos assistentes dos doentes es-

tão obrigados, singular e colectiva
mente, a guardar segredo profissio
nal quanto às informações clínicas 
que, constituindo objecto de segre
do profissional, constem do proces
so individual do doente organizado 
por quaisquer entidades colectivas de 
saúde, públicas ou privadas. 
2. Compete às pessoas referidas no 
número anterior a identificação dos 
elementos dos respectivos proces
sos clínicos que, não estando abran
gidos pelo segredo profissional, po
dem ser comunicados a entidades, 
mesmo hierárquicas, estranhas à ins
tituição médica, que os haja solicita
do. 
3. É vedado às administrações das en
tidades colectivas de saúde, públicas 
ou privadas, bem como a quaisquer 
superiores hierárquicos dos médicos 
referidos nos dois números anterio
res, desde que estranhos à institui
ção médica, tomar conhecimento ou 
solicitar informações clinicas que se 
integrem no âmbito do segredo pro
fissional. 
4. ( ... ) 
S.( ... ) 

ARTIGO 70.0 

(Escusa do segredo) 
Excluem o dever de segredo profis
sional: 
a) O consentimento do doente ou 
seu representante quando a revela
ção não prejudique terceiras pesso
as com interesse na manutenção do 
segredo; 
b) O que for absolutamente neces
sário à defesa da dignidade, da honra 
e dos legítimos interesses do Médi
co e do doente, não podendo em 
qualquer destes casos o Médico re
velar mais do que o necessário e sem 
prévia consulta ao Presidente da 
Ordem. 
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que se confronta com os média: 
I - O segredo profissional abrange o 
universo das actividades privada e pú
blica, individual ou colectiva. 
2 - Os médicos que exercem funções 
de gestão, ou de direcção, não deixam, 
por esse facto, de continuar vincu la
dos ao segredo. Nas entidades geridas 
por não médicos, compete a estes ze
lar pe la estrita observância do segre
do em relação à respectiva adminis
tração. 
3 - O facto do destinatário da infor
mação clínica ser médico não consti
tui, só por si, motivo para escusa do 
segredo. 
4 - À luz do nosso Código Deontoló
gico, o segredo profissional médico 
abrange todos os factos que cheguem 
ao conhecimento do médico no exer
cício da sua profissão. Estão rigorosa
mente abrangidos pelo segredo pro
fissional todos os factos médicos, pes
soais e sobre os quais o doente exija 
segredo. Alguns autores consideram 
que os factos chamados extra-médi
cos, ou seja, que estão para além dos 
factos de natureza clínica, pessoais, ou 
sobre os quais o doente (ou terceira 
pessoa a seu pedido) pediu sigi lo e não 
ponham em causa interesses relevan
tes de terceiros, ou da sociedade (por 
exemplo a iminência da prática de um 
crime), não estariam abrangidos por 
esta norma. 

5 - A actividade médica pericial tem 
normas próprias destinadas a resguar
dar o segredo, que devem ser rigoro
samente observadas (art.0 ' I O 1.0

, I 02.0 

e I 03.0
). 

6 - A obrigação de guardar segredo 
profissional não cessa com o faleci 
mento do doente, nem com a trans
missão do doente para os cuidados de 
outro médico. 
7 - O "dono", ou "proprietário" do 
segredo é o doente, nunca é o médi
co. Qualquer quebra do segredo exi-

terceira pessoa, e do médico. Nestes 
casos, o médico também não é pro
prietário do segredo. Perante o dile
ma ético e deonto lógico da revelação 
do segredo por questões como as que 
são apontadas no art. 0 70. 0

, ou qual
quer outra situação afim, o médico não 
deve agir só, nem decidir apenas com 
base na sua consciência: a situação deve 
ser exposta confidencialmente ao Pre
sidente da Ordem que tem o poder 
para dispensar o médico dessa obri
gação. 

À luz do nosso Código Deontológico, o segredo 

profissional médico abrange todos os factos 

que cheguem ao conhecimento 

do médico no exercício da sua profissão. 

ge o consentimento, de preferência 
expresso, do próprio doente. E con
vém que fiquem especificados quais os 
factos que podem ser revelados. 
8 - Exceptua-se o disposto na alínea 
a) do art. 0 70.0 (prejuízo de terceiras 
pessoas com interesse na manutenção 
do segredo), e na alínea b) do mesmo 
artigo (defesa da dignidade, da honra 
e dos legítimos interesses do médico 
e do doente), em que pode surgir con
flito entre o interesse do doente, de 

9 - Os médicos que prevêem vir a es
tar colocados, ou que estejam coloca
dos, perante terceiros, nomeadamen
te outros médicos, familiares ou ami
gos dos próprios doentes, e por mai
oria de razão, perante os média, na 
contingência de divulgar informação 
que está sujeita a sigilo profissional têm 
a obrigação de, previamente, obter o 
consentimento expresso do doente 
para esse efeito. 
I O - Se o doente não estiver capaz de 

American Medical Association comment medical issues. Where such comments include 
information about patients, doctors must respect patients 
right to privacy. Before releasing an information you should: 

E-5.04 Communications Media: Standards of 
Professional Responsibility 
Physicians are ethically and legally required to protect the 
personal privacy and other legal rights of patients. When 
informat ion concern ing a specific patient is requested by 
the media, the physician must obtain the consent of the 
patient or an authorized representative before releasing 
such information. The physician may release only the 
authorized info rmation or that which is public knowledge. 
The patient-physician relationship and its confident ial 
natu re must be maintained. 
With these considerations in mind, the physician may assist 
the representa tive of the media in every way possible ( .. . ) 

General Medical Council 
Ethical Guidance - Guidance on Good Practice 

Media lnquiries about Patients 
Doctors are sometimes approached by journalists for 

I. Remember that information which a doctor has learnt 
in a professi onal capacity should be regarded as 
confidential, whether or not the information is also in 
the public domain. 

2. Whenever possible, obtain exp licit consent from 
patients before di scussing matters relating to their care 
with journalists, whether or not the patient's names 
or other identifying information is to be revealed. 
Explicit consent must be obtained if patients will be 
identifiable from details disclosed. 

3. Remember th at patients can be identified from 
information other than names or addresses ( ... ). 

4. Always consider and act in accordance with the best 
medical interests of patients w hen responding to 
invitations to speak to the media about patients. 
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dar consentimento, deve manter-se o 
sigilo, até que esse consentimento pos
sa ser obtido. Em caso de dúvida, no
meadamente se estiver em causa a 
defesa da dignidade, da honra ou dos 
legítimos interesses do doente, em que 
o consentimento do doente possa ser 
presumido, o médico deve agir com 
bom senso: salvo raríssimas excepções, 
em que se imponha uma decisão ins
tantânea, o médico tem a obrigação 
de consultar o Presidente da Ordem 
dos Médicos. Caso ocorra uma dessas 
excepções, será aconselhável que o 
médico obtenha, a posteriori, o respec
tivo consentimento do doente, ou o 
parecer do Presidente da Ordem dos 
Médicos. 
I I - Sugere-se que, depois de obtido 
o consentimento do doente para di
vulgar informação sujeita a sigilo, a sua 
divulgação pública deverá, em qualquer 
circunstância, ser precedida pela men
ção clara, inequívoca, por parte do 
médico, de que foi previamente auto
rizado pelo doente a revelar essa in
formação. Trata-se de responsabilizar 
o médico pelas declarações que vai fa
zer, e de manter a confiança da opi
nião pública nos médicos, e no seu 
dever e preocupação em guardar o 
segredo profissional. 
I 2 - Pelos motivos óbvios, sugere-se 

que, sempre que possível, a divulgação 
de factos desta natureza assuma a for
ma escrita ("boletins clínicos"). 

Trata-se de uma abordagem pessoal 
desta questão, mas estou certo que a 
esmagadora maioria dos Colegas está 
de acordo comigo, e põe em prática 
no seu dia-a-dia estes princípios. 

O médico deve agir 

com bom senso. 

No entanto, neste como noutros as
pectos da maior relevância ética e 
deontológica, podem surgir, e surgem, 
dúvidas de interpretação das normas 
do Código Deontológico, bem como 
situações que não são claramente pre
vistas no Código, ou que, como é o 
caso, podem vir a assumir dimensões 
alarmantes. A Ordem dos Médicos, à 
semelhança do que fazem algumas das 
suas congéneres estrangeiras, tem, na 
minha opinião, o dever de estudar e 
divulgar (na sua revista, e no seu site) 
normas e orientações claras relativas 
ao exercício profissional, que comple
mentam o Código. Só assim se pode 
exigir dos. médicos o estrito cumpri
mento do Código, e prevenir situações 
gravosas para os doentes, e despresti-

MINOCIN® 
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giantes para todos nós. Creio também 
ser indispensável, com a mesma finali
dade, ouvir o parecer dos vogais dos 
Conselhos Disciplinares, e dos respec
tivos Consultores Jurídicos, quando se 
tratar de alterar o Código Deontoló
gico, os Regulamentos que comple
mentam o Código, o Estatuto Discipli
nar, ou qualquer outro normativo que 
tenha implicação na acção disciplinar 
da Ordem. O que até agora, surpreen
dentemente, e que eu tenha conheci
mento, nunca aconteceu. 
Por último, e porque tem interesse 
para o tema que aqui expus, e ilustra 
o que acabo de afirmar, convido todos 
os Colegas a ler as normas do Código 
de Ética da Associação Médica Ameri
cana que se aplicam à divulgação de 
informação médica à Comunicação 
Social (E-5.04 Communications Media: 
Standards of Professional Responsabi
lity), de 1977, actualizadas em 1994 e 
1996, disponíveis em www.a ma
assn.org, bem como a orientação de 
teor semelhante do General Medical 
Council britânico, de 1996 (Media 
lnquiries about Patients),disponível em 
www.gmc-uk.org/standards (ver caixa). 

Termino com calorosas saudações a 
todos os Colegas, a quem desejo um 
bom ano de 2004. 

Lederfolinê 
Folinato de Cálcio 

~ 
Titular da A.I.M. : 

TEOFARMA s.r.l. 
Viale Certosa 8/A 

1-27100 PAVIA 
Via F.lli Cervi, 8 

1-27010 VALLE SALIMBENE (PV) 
Tel. 0039 0382 422008 
Fax 0039 0382 525845 

e-mail: servizioclienti@teofarma.it 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

A importância acrescida 
de um consentimemo 
intonnado exaustiVo 
e rea ista, 
em ciftlrgia Plástica 

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO 

I. O presente Processo Disciplinar 
foi instaurado na sequência do re
cebimento do Ofício no 2233-SG, 
datado de ... , do Comando Metro
politano do Porto da Polícia de Se
gurança Pública, dirigido ao Ex.mo. 
Senhor Bastonário da Ordem dos 
Médicos. 

2. Aquele ofício anexava participação 
assinada pela Senhora D ..... com o 
seguinte conteúdo: 
«No dia ... , pelas 12HOO horas, 
compareceu nesta esquadra de po
lícia, .... , nascida a .. , casada, domés
tica, filha de ... e de ... , natural de 
Lagares, Penafiel, residente na Rua 
... , Pontevedra, Espanha, (com resi
dência de familiares no Lugar de 
... , Penafiel), titular do B.l. n° .... emi
tido em ... , pelo Arquivo de Identi
ficação do Porto, a comunicar que 
no dia ... , foi submetida a uma ci
rurgia plástica, ao nariz, a fim de se 
proceder a uma correcção. 
A referida cirurgia foi efectuada na 
clínica de Cirurgia Plástica ... , sita 
na Rua .. . , Porto, pelo Sr. Dr .... , mé-
dico na referida clínica. 
A identificada vem reclamar o facto 
da cirurgi~ão ter sido feita nos ter
mos acordados,já que em vez de lhe 
ter sido tirada a ponta do nariz, o 
médico colocou-lhe silicone, no intui-
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to de corrigir o nariz, situação esta 
que não corresponde à vontade de
clarada pela identificada, no momen
to em que acordou com o referido 
clínico. 
De referir ainda de que no dia de 
ontem, a reclamante deslocou-se 
àquela clínica a fim de retirar os 
pontos, tendo o médico afirmado 
que o nariz se encontrava um pou
co inchado e de que não lhe havia 
colocado silicone. 
Pela cirurgia a identificada pagou a 
quantia de 01.568,36 (mil quinhen
tos e sessenta e oito euros e trin
ta e seis cêntimos) , tendo sido, no 
entanto, a quantia acordada de 
01.500,00 (mil e quinhentos 
euros). 
Junto se anexa cópias Factura/re
cibo comprovativas do pagamento 
efectuado à referida clínica». 

3. A participação anexava cópias de 
dois recibos, um deles, no montan
te de mil e quarenta e sete euros, 
emitido pelo Sr Dr ... . e o segundo, 
no valor de quinhentos e vinte e 
um euros e trinta e seis cêntimos, 
emitido pela Clínica de Cirurgia 
Plástica .. . , ambos datados de .... 

4. Instado a pronunciar-se sobre o 
teor da participação, o Ex.mo. Se
nhor Dr ... . , em carta datada de .. . , 
alegou o seguinte: 

Maria José Cardoso 
Presidente do Conselho Disciplinar SRN 

«A Sr. D .... procurou-me, queixan
do -se de deformação nasal, e 
dermocalásia palpebral inferior. 
Foi-lhe proposto uma cirurgia re
paradora de ambas as patologias 
num só tempo operatório com 
anestesia local e sedação, no· dia .... 

A equipe cirúrgica foi constituída 
por mim como cirurgião, o Dr .... 
como ajudante, o Dr ... como 
Anestesista e a Sr. Enf . .. . como 
instrumentista. 

Quando a doente já se encontrava 
no bloco operatório informou-nos 
que tinha decidido não fazer a ble
faroplastia, o que fez com que o 
anestesista, apesar de se encontrar 
presente, não fosse necessária a 
sua intervenção. 
Como a doente apresentava ape
nas uma assimetria dos domes, com 
uma projecção exagerada à esquer
da, sob anestesia local foram abor
dadas pela técnica aberta as carti
lagens dos cruras médio e medial, 
fazendo a sua reposição e fixação 
com pequenas suturas de mono 
filamentos 6/0. 
Voltou à Clínica para retirar os 
pontos externos no dia .... 
Nesse dia queixou-se que a ponta 
do nariz se encontrava edemaciada 
e que nós a tratamos com silicone. 



Foi-lhe respondido que o edema 
apresentado era normal após a ci
rurgia e inclusivamente no seu caso 
era diminuto desaparecendo com 
o tempo, completamente. 
Quando à questão do silicone, isso 
estava fo.ra de hipótese, não tinha 
sido aplicada qualquer prótese 
como ela própria verificou duran
te a operação, uma vez que esteve 
sempre consciente. 
Depois de ser esclarecida pareceu
me que concordou com a explica
ção pediu-nos os honorários que 
pagou sem mais perguntas, fican
do de voltar à Clínica ao fim de IS 
dias para nova consulta, à qual fal
tou. 
Face a estes factos questiono-me 
sobre as razões que levou a Sra D. 
... a apresentar estas queixas, só me 
ocorrendo má fé. 
- a cirurgia apesar do defeito apre
sentado ser minor, no entanto e por 
isso mesmo não deixa de ser extre
mamente delicada, correu como pre
víamos e o resultado foi excelente e 
não tendo sido questionado pela do
ente. 
- a argumentação que o resultado 
conseguido foi à custa de implante 
de silicone também é ridícula pois a 
doente estava acordada e verificou 
que o mesmo não foi aplicado, no 
entanto mesmo que por ignorância 
suspeitasse desse procedimento com 
um exame feito por um especialista 
rapidamenté essa argumentação se
ria desmontada. 
- não tendo mais do que se queixar 
vem dizer que os nossos honorários 
não foram os combinados. 
Aqui mais uma vez há má fé pois 
os preços da cirurgia não podem 
ser dados com exactidão porque 
os gastos durante as intervenções 
variam conforme cada caso. Nós 
apenas podemos dar o preço apro
ximado da cirurgia o que se veio a 
verificar no final e que por isso 
mesmo a doente não fez qualquer 
objecção aquando do pagamento. 
Há ainda a salientar que a infor
mação do valor aproximado da ci
rurgia que lhe foi dado previamen-

te era muito mais elevado pois a 
doente quando marcou a opera
ção incluía não só a rinoplastia, mas 
também a blefaroplastia inferior 
que a doente se recusou a fazer 
quando se encontrava já no bloco 
operatório e diante de toda a equi
pe médica, obrigando o anestesista 
a estar presente sem ter havido ne
cessidade o que o prejudicou no 
seu tempo; mesmo assim não ten
do cobrado honorários ... 
Devo referir se necessário tenho 
provas iconográficas do pré-ope
ratório e do dia ... após ter retira
do os pontos. 
Mais uma vez um médico é difa
mado injustamente ... 
A vossa atitude de abrir estes pro
cessos disciplinares é correcta pois 
o acto médico deve ser exercido 
com profissionalismo e honestida-
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do já a doente deitada na mesa 
operatória, informou que somen
te queria ser operada ao nariz, dei
xando a blefaroplastia para depois. 
Quando o Senhor Dr . ... chegou ao 
Bloco Operatório foi prevenido da 
vontade da doente a qual cumpriu, 
pelo que decidiu que não lhe seria 
administrada qualquer sedação, 
mas somente, anestesia local. A 
Ex.ma Senhora D .... esteve sem
pre consciente, não lhe tendo sido 
administrada qualquer substância. 
O procedimento cirúrgico efectu
ado não incluiu a inclusão de ne
nhum produto, nomeadamente 
silicone. 
A doente ficou internada durante 
uma noite na Clínica a seu pedido, 
por não residir em Portugal. No 
dia seguinte pediu para sair somen
te após o almoço. Desconhece se 

As respostas a estas injustiças tardam fazendo 

com que o meu bom nome permaneça na praça 

pública com dúvidas durante um período de 

tempo exagerado. 

de no entanto as respostas a estas 
injustiças tardam fazendo com que 
o meu bom nome permaneça na 
praça pública c/ dúvidas durante 
um período de tempo exagerado. 
Venho portanto e mais uma vez 
pedir celeridade neste caso para 
que rapidamente possa ser repa
rado dos danos a que me sujeita
ram». 

5. Em ... foram ouvidos, em auto de 
declarações, a Ex.ma. Senhora En
fermeira D . ... o Ex.mo. Senhor Dr. 
... e o Ex.mo. Senhor Dr ..... 

6. A Ex.ma. Senhora Enfermeira D . ... 
«Recebeu a doente já no Bloco 
Operatório, não a conhecendo an
tes. A doente vinha com indicação 
operatória de blefaroplastia infe
rior e rinoplastia da ponta. Para es
tas intervenções preparou as res
pectivas mesas operatórias. Estan-

houve acordo prévio de honorári
os clínicos». 

7. O Ex.mo. Senhor Dr ... . declarou o 
seguinte: 

«A Ex.ma Senhora D .... foi por si 
recebida no Bloco Operatório, 
com a indicação de que iria ser 
sujeita a duas intervenções cirúr
gicas: Blefaroplastia inferior e 
rinoplastia da ponta. Já após estar 
no Bloco Operatório, a referida 
senhora informou o declarante que 
somente pretendia efectuar a 
rinoplastia. Foi cumprida a vonta
de da doente. 
A doente foi intervencionada sob 
anestesia local, não lhe tendo sido 
ministrado qualquer fármaco que 
interferisse com o estado de vigí
lia. Assim sendo, a doente esteve 
sempre consciente. 
A cirurgia efectuada consistiu numa 
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rinoplastia da ponta pela técnica 
aberta, com exérese parcial de car
tilagem alar. Não foi injectado qual 
quer produto aio plástico, nomea
damente silicone. 
A doente pediu para ficar interna
da, o que não era necessário neste 
tipo de cirurgia, alegando como 
motivo o facto de viver em 
Espanha. 
O declarante nao sabe se foram 
previamente fixados honorários 
médicos». 

8. O Ex.mo. Senhor Dr .... declarou: 
«Foi convocado para efectuar uma 
sedação à Ex. ma Senhora D . ... des-

Consultadoria Jurídica da Ordem 
dos Médicos. 

I O. Na mesma data, o Ex. mo. Senhor 
Dr .. .. juntou aos autos os seguin
tes documentos, que lh e haviam 
sido solicitados: 

I 0.1. Iconografia referente à partici 
pante; 

I 0.2. Cópia do documento de con
sentimento informado para a ci
rurgia, do qual, assinado pela 
participante, consta: 

. solicito e autorizo ao. Ex. mo. Sr. Dr .... 

A participante queixa-se de 

não terem sido respeitados os honorários 

previamente acordados. 

tinada a duas cirurgias : 
Blefaroplastia e rinoplastia da pon
ta. Quando ia efectuar a sedação a 
doente informou-o que não a pre
tendia porque somente iria efec
tuar a rinoplastia. O depoente es
teve sempre presente no Bloco 
Operatório. Apesar da sua 
deslocação e da sua presença no 
Bloco não cobrou honorários por 
não ter efectuado qualquer acto 
anestésico. 
A doente esteve sempre consciente. 
Não foi injectada qualquer subs
tância à doente, nomeadamente 
silicone. Desconhece se foram pre
viamente acordados honorários clí
nicos». 

9. No dia ... ,o Ex.mo. Senhor Dr ... 
solicitou uma audiência à Presiden
te do Conselho Disciplinar para 
«informação como proceder perante 
carta do Procurador da República 
face ao processo em curso». A audi
ência não foi concedida e, face à 
insistência no pedido, aquele mé-

/ dico foi informado que, para obter 
os esclarecimentos pretendidos, se 
poderi a dirigir ao serviço de 

e médicos seus colaboradores, que re
alizem o seguinte procedimento: 
Rinoplastia + Blefaroplastia. Também 
autorizo aos médicos que realizem 
qualquer outro procedimento que em 
seu entender, considerem necessário 
para o meu bem estar.A intervenção 
foi-me explicada em detalhe. Também 
foi referido a existência de métodos 
de tratamento alternativos e as van
tagens e desvantagens de cada um. 
Fui advertido que, embora se espere 
obter os melhores resultados, com
plicações e contratempos não podem 
ser previstos, e por tanto não existe 
garantia expressa ou implícita quan
to a minha satisfação ou resultado 
da cirurgia ou laser. O médico expli
cou-me quais são as complicações ou 
problemas mais comuns que podem 
surgir tanto durante a cirurgia ou tra
tamento laser, como no período de 
recuperação, os quais entendo per
feitamente. 
Por meio deste documento tam
bém so li cito e autorizo ao médico 
e médicos colaboradores que me 
administrem serviços adicion ais 
que considerem necessários, no
mead amente substâncias 

anestésicas, foto ou radiografias, 
análises de laboratório, etc.. 
Assino este documento de minha 
própria vontade em si nal de ace i
tação e consentimento informa
do». 

I I. Em meu entender, os elementos 
constantes dos autos permitem 
concluir o seguinte: 

I 1.1. A participante queixa-se de não 
ter sido cumprida a cirurgia acor
dada entre si e o médico, pois <<em 
vez de lhe ter sido tirada a ponta do 
nariz, o médico colocou-lhe silicone». 
Este facto foi negado. Não só pelo 
Senhor Dr .... , mas também por três 
testemunhas ouvidas, todas elas 
intervenientes na referida cirurgia. 

I 1.2. A participante queixa-se de não 
terem sido respeitados os hono
rários previamente acordados. Ne
nhuma das testemunhas conhecia 
o valor dos honorários acordados 
entre participante e o médico.Tan
to este como as três testemunhas 
intervenientes na ciru rgia afirmam 
que foi a participante quem alte
rou o contrato, pois, tendo solici 
tado duas cirurgias, no momento 
da intervenção e já no Bloco Ope
ratório informou que apenas pre
tendia a rinoplastia, alterando o 
contrato que tinha estabelecido, 
contrato este documentado pelo 
co nsentimento informado por si 
assinado e no qual estão referidas 
as duas inte rvenções cirúrgicas. 

I 1.3. Como quer que seja, o Código 
de Nomenclatura e Valor Relativo 
de Actos Médicos da Ordem dos 
Médicos, indica o valor de I 00 K 
para a rinoplastia da ponta e, aten
dendo ao valor de K, o recibo apre
sentado pela participante não re
vela qualquer infracção àquele Có
digo. 

Em face do exposto, pro ponho o 
arquivamento do processo. 

Porto, ... 
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PROPOSTA 
DE ARQUIVAMENTO 

I. O presente processa disciplinar foi 
instaurado na sequência de participa
ção da Ex. ma. Senhora D .... , datada de 

2. A participante alega o seguinte: 
« Venho através desta carta apresentar 
uma reclamação e expor a situação em 
que me encontro. 
Sensivelmente há I ano (não precisan
do a data) dirigi-me ao consultório do 
Dr . ... situado na rua .. , aconselhado 
por um médico amigo com a finalida
de de fazer diminuir a barriga. Median
te a conversa que tive com o DR .... na 
qual ele me garantiu que seria um su
cesso a todos os níveis (barriga, estri
as e toda a zona abdominal), decidi 
avançar sem reflectir no que me pode
ria acontecer e infelizmente aconte
ceu! Após 2 dias da primeira consulta 
dei entrada na Ordem ... para a ope
ração, estranho é não me ter pedido 
qualquer tipo de análise ou de exame 
para ter um conhecimento mínimo da 
doente" que se lhe apresentava. Fui 
operada! Quando chegou a fase de re
cuperação chegaram também as com
plicações: as dores eram demasiadas e 
os resultados nada animadores, até 
mesmo o DR. Após observar o meu 
corpo referiu:"a operação correu bem 
agora vamos aguardar para efectuar
mos a Lipoaspiração. Aí é que vai ficar 
tudo lisinho." Falando em lipoaspiração, 
foram 4,2 na parte da frente e 2 na de 
trás (estas porque a frente estava 
"lisinha" e desproporcional à de trás). 
Para tudo aquilo que estou a afirmar 
existem provas, fotografias que exibem 
o meu corpo e o estado em que se 
encontra. Tenho tudo menos estética, 
e só marcas e cortes. As fotografias 
seguem anexas. 
Concluindo, o meu estado físico e psi
cológico é de uma verdadeira doente. 
Estou necessitada de apoio de psicó
logos, os meus intestinos já não funcio
nam, inclusive fui informada pelo pró
prio Dr .... que comecei a sofrer de 

/ colite seca, até me aconselhou uma 
consulta com o Dr .... (que desconhe
ço). Mediante tudo isto e após ter gas-
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to uma fortuna, fico a aguardar que V. 
Ex.as se manifestem, caso contrário en
trarei com o caso na justiça». 
3. A Participante anexa os seguintes 

documentos: 
3.1. Cartão da Clínica de Cirurgia 
Plástica ... 
3.2. Fotocópias de fotografias, duas 
delas datadas de .. 

4. Instado para se pronunciar sobre o 
teor da participação, o Exmo. Se
nhor Dr .... alegou o seguinte: 

«A Senhora D .... , recorreu ao meu 
consultório, sito na Rua ... , aconselha-
da pelo colega Dr ... . , em .. .. 
O motivo da consulta foi dermocalásia 
abdominal com deiscência dos múscu
los rectos abdominais. 
Na história clínica referiu que preten
dia corrigir o ventre volumoso e a dis
morfia abdominal, provocada por múl
tiplas intervenções abdominais ante
riores. Negava queixas de qualquer 
aparelho ou sistema, para além das 
decorrentes da histerectomia prévia, 
e de ser nervosa (sic) . Referia também 
alergia à Furadantina. 
Nos antecedentes pessoais, está regis
tado: 
Três Gesta, Três Para, Distócicos por 
Cesariana, desconhecendo os motivos 
por que foram efectuadas as cesaria
nas, tendo os filhos, no momento da 
consulta, 27 anos (sexo feminino), 16 
anos (sexo masculino) e I I anos (fe
minino). 
Apendicectomia há cerca de 20 anos. 
Colecistectomia há cerca de 3 anos. 
Histerectomia há I O meses. 
Do processo clínico consta que a do
ente se fazia acompanhar de estudo 
analítico normal. 
Nesta consulta, foi proposto à doente 
efectuar, como é nosso protocolo, em 
situações semelhantes a estas, numa 
primeira cirurgia, dermolipectomia 
abdominal, com transposição umbili
cal e plicatura da aponevrose dos rec
tos abdominais. E, numa segunda cirur
gia, aproximadamente ao fim de seis 
semanas, lipectomia abdominal assisti
da por aspiração por vácuo. 
Dada a insistência da doente para ser 
operada o mais rapidamente possível, 

propus-lhe ser operada no dia ... , aten
dendo a que tinha uma vaga, devido à 
desistência de uma doente. 
Devo informar V. Exa., perdoe-me a 
imodéstia, que de um modo geral, te
nho uma lista de espera, nos doentes 
privados, na ordem das duas a três 
semanas e, que opero todos os dias 
úteis. Portanto, não se tratou de ser 
mais uma cirurgia, mas sim satisfazer 
o pedido da doente e, também, no fun 
do ter em atenção a recomendação 
de um colega. 
A doente foi operada, no dia ... , no 
Hospital da Ordem da .. , sob anestesia 
geral, tendo sido efectuada a primeira 
operação proposta. Pré e pós-opera
toriamente tudo decorreu como pre
visto e explicado à doente. As dores 
que a doente referia são queixas nor
mais da cirurgia efectuada, nunca ha
vendo suspeita de qualquer complica
ção. De um modo geral e, sempre de 
acordo com os doentes, no fim desta 
cirurgia, deixamos redundâncias late
rais ("dog ears"), com o intuito de di
minuir o comprimento das cicatrizes, 
que mesmo assim são significativas. 
A linguagem da doente "Até mesmo o 
Dr. após ter observado o meu corpo 
referiu: a operação correu bem agora 
vamos aguardar para efectuarmos a 
lipoaspiração" o que demonstra que 
está tudo como previsto, não se com
preendendo a queixa da doente. 
A segunda operação foi efectuada em 
4 de Maio de 2000, no mesmo Hospi
tal. Contudo pré-operatoriamente a 
doente formulou o pedido de lipo
aspirar os flancos que, como é óbvio, 
não são contemplados na lipoaspiração 
abdominal. Mais uma vez tudo decor
reu dentro da normalidade destas si 
tuações. O volume de gordura retira
da é o necessário d 
e forma a deixar um contorno corpo
ral o mais adequado possível à estru
tura física da doente, nunca se corren
do riscos de ordem a comprometer o 
equilíbrio hemodinâmico dos doentes. 
Os pontos de sutura desta cirurgia 
foram removidos no dia ... do mesmo 
mês, estando em curso um pós-ope
ratório sem qualquer intercorrência. 
No dia ... , a doente telefonou-me, à 
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noite, queixando-se de dores abdomi
nais violentas. Atendendo a que não 
estava no Porto, aconselhei-a a recor
rer ao médico assistente ou ao Servi
ço de Urgência do Hospital da sua área 
de residência. Foi então observada pelo 
médico assistente, tendo o colega con
ferenciado comigo através do telemó
vel, referindo-me que haveria uma infe
cção da parede abdominai.Aconselhei, 
então à prescrição de antibioterapia 
de largo espectro. Pedi ao Ex.mo co
lega o favor de me enviar a doente à 
Ordem da ... no dia seguinte (sábado) 
de manhã- ... de ... de .... Nessa data, 
observei a doente, que referia dores 
abdominais, sem hipertermia nem si
nais de infecção da parede abdominal, 
sendo o aspecto desta perfeitamente 
normal para a cirurgia efectuada. Pedi 
então a colaboração de um colega de 
Cirurgia Geral, Dr .... , que se prontifi
cou, de imediato a observar a doente . 

O seu diagnóstico foi o de Colon irri
tável I diarreia, porém, por uma ques
tão de precaução, internou a doente 
para observação e estudo analítico e 
tratamento das dores, tendo tido alta 
no dia seguinte. 
A doente deixou de comparecer às 
minhas consultas, tendo voltado em ... 
do mesmo ano, pedindo desculpas, de 
atitudes tomadas ... referindo o seu 
contentamento com os resultados das 
cirurgias anteriores. Nesta consulta, 
pediu para lhe efectuarmos uma ou
tra cirurgia às coxas, tendo- lhe sido 
proposta "lipoaspiração" das regiões 
trocantéricas, crurais e joelhos. Esta 
terceira intervenção foi efectuada no 
hospital ... em ... , sob anestesia geral, 
em .... Teve alta no dia seguinte, tendo 
o pós-operatório decorrido, mais uma 
vez, sem incidentes e sem queixas.Teve 
várias consultas de pós-operatório, 
sem queixas e mostrando estar satis-

ENVIE-NOS OS SEUS ARTIGOS 
Para que a revista da Ordem dos 
Médicos possa sempre ser o espelho da 
opinião dos profissionais de todo o país, 
agradecemos a colaboração de todos 
os médicos que desejem partilhar as 
suas opiniões, experiências e ideias, 
com os colegas, através do envio de 
artigos para publicação na ROM. 

Para que isso seja possível, deverão 
enviar os artigos em disquete e 
impressos em papel, acompanhados de 
uma fotografia alusiva ao tema em 
destaque. 

feita com os resultados. De tal forma, 
que numa destas consultas pediu para 
lhe arranjarmos" umas depressões que 
apresentava em ambas as nádegas. 
Foi explicada à doente a dificuldade 
técnica na resolução desta situação, 
não se podendo garantir os resulta
dos. Por insistência da doente, acede
mos em efectuar uma lipoaspiração 
superficial e limitada da região nade
gueira, em ... , sob anestesia local com 
sedação, em regime ambulatório, na 
Clínica .... Apesar de ser considerada 
uma região tabu, o resultado obtido 
foi melhor que as nossas expectativas, 
tendo havido uma melhoria do estado 
da doente. 
Há cerca de dois meses, a doente vol
tou a queixar-se de dores abdominais 
e que andava em consulta de psiquia
tria com o Dr .... (sic) . Nesta consulta, 
aconselhamos a doente a recorrer a 
consulta do colega de C irurgia Geral, 

Preferencialmente os artigos não 
devem ter mais do que seis páginas e 
serão sempre sujeitas à aprovação da 
Direcção da Revista da Ordem dos 
Médicos. 

(FOTOGRAFIAS DE INTERIORES E 
EXTERIORES, PREÇO, DIMENSÕES, 

PLANOS, AVIFAUNA, ETC.) EM: 
www.palacio-da-atalaya.com 
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DISCIPLINA 
Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

Dr .... , tendo eu telefonado ao colega 
a marcar a consulta desta doente. 
Dado que a doente estava a aumentar 
de peso e, no sentido de diminuir, a 
distensão abdominal, também a acon
selhei a recorrer à consulta do Dr ... . . 
Estas consultas foram marcadas, sem 
contudo a doente comparecer a qual
quer uma delas. Ainda nesta consulta, 
foi mostrada documentação iconográ
fica, tendo a doente pedido uma cópia, 
que, como é óbvio, lhe foi entregue de 
imediato.A doente reconheceu os be
nefícios das cirurgias e que as queixas 
por ela apresentadas não tinham uma 
relação de causa-efeito com às cirur
gias efectuadas. 
Comparando as fotografias, que anexo, 
qualquer pessoa poderá avaliar o exce
lente resultado estético obtido. No que 
concerne às cicatrizes, estas são um mal 
necessário para a resolução deste tipo 
de patologia e, são explicadas às doen
tes. São mais facilmente encobertas que 
a cicatriz umbilico-púbica e outras cica
trizes que a doente já apresentava!». 
5. O Ex.mo. Senhor Dr .... juntou fo

tocópias de iconografia correlacio
nada com o caso clínico. 

6. Mediante ofício de ... , foi solicitada 
a emissão de parecer técnico à Di
recção do Colégio de Especialida
de de Cirurgia Plástica. 

7. No dia ... , o Ex.mo. Senhor Dr .... , 
através de fax, juntou cópia da car
ta que, nessa mesma data, enviou 
ao Ex.mo. Senhor Presidente do 
Conselho Regional do Norte da or
dem dos Médicos, com seguinte 
teor: 

«Conforme solicitado pelo Conselho 
Disciplinar da Secção Regional Norte 
da OM, enviei atempadamente a res
posta ao oficio emanado por V. Exa. 
em .... Até ao presente momento ain
da não obtive qualquer informação 
sobre o decurso deste processo. 
Como está em jogo o meu nome e o 
bom nome de especialidade a que per
tenço, é minha intenção ser ressarci
do dos danos morais e patrimoniais 
que esta situação envolve. Já dei 
instruções ao meu advogado para ins
taurar um processo cível à Sra. D .... 
.Atendendo ao tempo que decorre 

desde a entrada do processo no Tri
bunal de I • instância, até ao trânsito 
em julgado que o pode levar inclusiva
mente ao Tribunal Constitucional, ve
nho por este meio solicitar a V. Exa. o 
favor de dar informações sobre ~ tra
mitação do processo acima identifica
do, pois este decorre quase há quatro 
meses.Agradecia uma resposta o mais 
breve possível porque, como é óbvio, 
o Vosso veredicto terá máxima rele
vância na instauração do processo 
cível». 
8. Por ofício de ... , foi, de novo, pedido 

o de parecer da Direcção do Colé
gio de Especialidade de Cirurgia 
Plástica. 

9. No dia ... foi recebida a seguinte 
resposta: 

«Por razões que se prenderam com o 
funcionamento interno da Direcção do 
Colégio arrastamos algum atraso na aná
lise do Processo em epígrafe pelo que 
pedimos desculpa. Tendo a avaliação 
agendada para breve, contamos devol
ver dentro de algumas semanas a 
iconografia a que se refere e o respectivo 
parecem. 
IO.No dia .. . foi recebido oficio do 

Colégio de Especialidade de Cirur
gia Plástica 

«Para que se possa dar parecer ao 
Processo Disciplinar n.o ... , v. Ref. vimos 
marcar uma peritagem da paciente 
envolvida no processo em referência 
para o próximo dia ... (6.' feira), pe
las ... h, na Sede da Secção Regional do 
Sul, em Lisboa. Os peritos desta Co
missão são: Professor Doutor ... , Di
rector de Serviço, Presidente da Di
recção do Colégio de CPRE; Dr . .. .. , 
Assistente Hospitalar Graduado, Se
cretário da Direcção do Colégio de 
CPRE; e Dr ....... , Director de Serviço, 
Vogal da Direcção do Colégio de 
CPRE. Agradecemos que providencie 
no sentido de que se possa efectivar 
esta peritagem». 
II.Mediante ofício de ... , foi solicitado 

à Direcção do Colégio de Especia
lidade de Cirurgia Plástica «que nos 
indique quais as diligências que con
sidera necessárias que o Conselho 
Disciplinar Regional do Norte provi
dencie para a efectivação da 

peritagem nele referido». 
12. No dia ... foi recebido um fax envi

ado pela Direcção do Colégio de 
Especialidade de Cirurgia Plástica, 
com o seguinte teor: 

«Após conferir toda a situação com 
os elementos da Direcção do Colégio 
no Norte, concluo que o processo em 
epígrafe foi já objecto de parecer des
te Colégio com origem em comissão 
constituída para o efeito com elemen
tos dessa Secção Regional. 
Assim sendo, e com as minhas descul
pas pelo atraso na resposta e pela con
fusão inadvertidamente gerada, peço
lhe o favor de considerar SEM EFEI
TO o n/ oficio 1252 de .. . e, conse
quentemente, não é necessário desen
volver qualquer diligência, nomeada
mente a que se prenderia com o aviso 
e convocação da paciente, que era o 
que inicialmente estaria subjacente ao 
pedido». 
13. Aquele ofício anexava um parecer 

médico, datado de ... , com o seguin
te teor: 

«Após nomeação da Direcção do 
Colégio de Cirurgia Plástica Recons
trutiva e Estética, reuniram os Drs Jor
ge Manuel Rodrigues, Maria Haydée 
Mendes de Freitas Lencastre e o Prof. 
Dr. Horácio Monteiro da Costa (este 
último, em substituição do Dr.António 
Guimarães, por falecimento <leste), 
tendo analisado o conteúdo do pro
cesso n.o .... Entenderam os elemen
tos referidos anteriormente não en
contrarem matéria passível de ser con
siderado - mau exercício da Especi
alidade - havendo mesmo um resul
tado final que ultrapassa as expectati
vas que poderiam ser estabelecidas 
pela observação pré operatória». 
14. O parecer do Colégio de Especi

alidade de Cirurgia Plástica, acaba
do de transcrever, é inequívoco. 
Não só não houve erro médico, 
como, pelo contrário, o resultado 
obtido face à situação clínica par
ticular, ultrapassou as expectativas 
que poderiam ser estabelecidas. 

Em face do exposto, proponho o ar
quivamento do processo. 
Porto, ... 



-OPINIAO 

Diálogo Médicos/Media-pedagógico ou perigoso;. 
Apesar não ter uma formação de cariz 
científico, a minha experiência como 
jornalista de medicina e saúde ensinou
-me a não apreciar atitudes maniqueís
tas, sempre recusadas pelos que res
peitam a ciência. 
Nesta área que "casa" duas activida
des nobres como a medicina e o jorna
lismo as nuances são mais que muitas. 
A adaptação e respeito pelo terreno 
de cada uma, a adopção de uma lingua
gem que não ofenda o rigor de nenhu
ma, são apenas alguns dos muitos esfor
ços que é necessário fazer para com
bater as principais fragilidades da rela
ção entre os médicos e os media. 
A experiência mostrou-me que esta 
não é uma re lação perigosa mas sim 
uma relação com enorme potencial de 
crescimento e de benefício para to
dos os que trabalham nesta área vital. 
Assiste-se hoje a um claro e crescen
te interesse pela saúde de tal modo 
que esta se tornou uma das preocupa
ções prioritárias das populações. 
Consequentemente está também a au
mentar a apetência do cidadão por in
formação relacionada com saúde, 
medicina, investigação médica e 
farmacológica. 
Nesta escalada por mais informação, 
julgo essencial os órgãos de comunica
ção social desempenharem um papel 
pedagógico, associado ao informativo, 
podendo, em muitos casos, funcionar 
como parceiros dos agentes de saúde 
- uma boa reportagem pode valer uma 
campanha. 
Lidamos nesta área tão humana com 
um filão de factos noticiáveis é ines
gotável. 
E se, às vezes, falta espaço nos noticiá
rios para o jornalismo positivo - o dos 
casos êxitos- (felizmente acontece ca
da vez menos) é certo que são cada 
vez mais frequentes as reportagens 
que denunciam o mau funcionamento 
de serviços e hospitais nomeadamen
te a falta de humanidade na relação 
com os doentes e a falta de condições 
de trabalho das equipas médicas. Será 
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isto perseguição ou a crua revelação 
de um sistema de saúde com falhas 
graves? 
Em diferente plano está a questão da 
negligência médica e do erro, que para 

O jornalista tem o 

dever de divulgar 

uma notícia sem 

substituir papéis 

como sejam o dos 

médicos e de outros 

agentes de saúde. 

o grande público, por fa lta de infor
mação, é sistematicamente confundi
do. E a quem cabe, num primeiro pla
no, este esclarecimento? Ao jornalis
mo rigoroso, sem dúvida, mas igual
mente a uma classe que tem de falar 
aos seus doentes mais de igual para 
igual e sem paternalismos excessivos. 
É certo que o jornalismo pouco espe
cializado incorre em erros e confusões 
grosseiras que, nalguns palcos, serve a 

captação das chamadas audiências do 
"sangue". 
São excepções à regra da boa prática 
jornalística, que não invalidam que a má 
prática médica seja notícia desde que 
tratada com a seriedade com que o 
jornalismo trata os factos, a realidade. 
Abriram-se as portas dos hospitais, dos 
blocos operatórios, os doentes que
rem conhecer as cirurgias a que vão 
ser submetidos, revela-se o trabalho 
incansável das equipas , as batalhas 
vencidas à doença, os feitos da investi
gação médica mas revelam-se também 
as falhas, os erros porque essa é a rea
lidade humana. 
Por tudo isto, é cada vez maior a res
ponsabilidade das várias entidades que 
participam, directa ou indirectamente, 
neste jogo sério do dever de informar, 
do direito à informação e dos seus li 
mites que decorrem da natureza dos 
valores e interesses que estão em cau
sa - a vida e a dignidade da pessoa na 
doença. 
Neste contexto temos que conside
rar as situações de exposição pública 
do paciente, que nunca deve ocorrer 
sem o consentimento expresso e 
consciente do próprio ou com conhe
cimento e aprovação dos familiares 
mais chegados. 
O testemunho dos doentes é um meio 
poderoso de divulgação dos percur
sos de certas patologias, e tem um re- • 
conhecido papel na própria prevenção. 
Mas é também verdade que , não raras 
vezes, esse depoimento na primeira 
pessoa é utilizado de forma pouco dig
na, reduzindo a mensagem a um mero 
exercício de exploração da dor. 
Considero que é responsabilidade e 
dever sagrado do jornalista defender 
a imagem de uma pessoa que, de for
ma altruísta, decidiu abrir a porta da 
sua vida na sua fase mais dramática e 
dolorosa com o único objectivo de 
com as suas palavras ajudar ao escla
recimento de outros. 
No âm bito da minha actividade como 
profissional de informação, peso, em 



cada momento, o meu dever de infor
mar e o direito do cidadão de receber 
informação que pode alterar o curso 
da sua vida. 
E nesta ponderação é forçoso reco
nhecer ainda o papel do factor benefí
cio/prejuízo de uma notícia que, ape
sar de verdadeira e de espelhar um 
caso individual com gravidade para os 
seus intervenientes, pode abalar a con
fiança em todo um sistema de saúde. 
Informar é um dever nosso porque é 
também uma garantia para os cidadãos. 
Contudo face ao enorme impacto dos 
meios de comunicação social, à rapi
dez com que a notícia é divulgada, é 
essencial não perder de vista os efei
tos perversos ou os, tão em voga, da
nos colaterais. 
O jornalista tem o dever e a responsa
bilidade de divulgar uma notícia sem su
bstituir papéis como sejam o dos mé
dicos e de outros agentes de saúde. 
O médico não tem forçosamente que 
ser um bom comunicador de televi
são, mas terá de o ser com os seus 
pacientes. Se o diálogo se estabelecer 
de forma pedagógica e humanizada o 
médico pode utilizar o mesmo tipo de 
discurso com os media. Dessa forma 
terá a comunicação ganha porque, ao 
contrário do que muitos pensam, sim
plificar uma explicação médica não sig
nifica, obrigatoriamente, torná-la gros
seira mas sim perceptível para aque
les que mais dela necessitam. 
Também a relação entre médicos e jor
nalistas não deve ser uma relação de 
desconfiança. O papel do jornalista não 
é "apanhar" o médico mas sim revelar 
situações merecedores de enfoque de
vido ao interesse público - neste senti
do as barreiras do corporativismo têm, 
igualmente, de cair por terra. 
Nesta gigantesca teia de relações que 
servem a vida como valor supremo, o 
bom senso seria um bom guia para os 
profissionais se pudéssemos confiar sem
pre nele ... Mas nem sempre é assim, e 
por isso reconheço que são fundamen
tais algumas (poucas) normas claras que 
preservem, acima de tudo, os interesses 
dos cidadãos, profissionais e utentes do 
nosso sistema de saúde. 
Novem-bro de 2003 

OPINIÃO 

AGENDA 
7.° Curso Pós-Graduado de lmagiologia do H.S.F.X. 
21 de Novembro 2003 a 18 de lmho de 2004 
Inscrição por módulos 
Local: Lisboa, Ordem dos Médicos 
Contactos: Secretariado do J.O Curso Pós-Graduado de lmagiologia do H.S.F.X. 
Serviço de lmagiologia do H.S.F.X. 
Estrada do Forte do Alto Duque -1449-005 Lisboa 

1.as Jornadas de Ortopedia e Traumatologia 
Desportiva 
9 e 1 O de Janeiro de 2004 
Local: Lisboa,Auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa 
Contactos: Secretariado -Ana Fernandes I Bárbara Tomaz 
largo da Rosa, 7 - 3.0 

- 1149 - 054 Lisboa 
ortotrauma@cec.online.pt- Telef.: 210 307 800 - Fax.: 210 307 829 

III Congresso Nacional da Associação Portuguesa de 
Neuro-Urologia e Uroginecologia 
16 a18 de Janeiro de 2004 
Local: Porto, Hotel Porto Palácio (dias 16 e 17); 
Viana do Castelo, Hotel do Parque (dia 18) 
Contactos: R. Gonçalo Cristóvão, 108 - 2. o esq.- 4000 - 264 Porto 
camiloesteves@netcabo.pt- mariojgomes@mail.telepac.pt 

XIV Curso de Reabilitação e Traumatologia 
do Desporto 
30 e 31 de Janeiro de 2004 
Local· Coimbra, Auditório dos Hospitais da Universidade de Coimbra 
Contactos: Apartado 9009- 3001-301 Coimbra Codex 
Telef.: e Fax: 239 703 853- Telem.: 914 533 008 ou 917 270 205 

Encontro Nacional de Clínica Geral 
10 a 13 de Março de 2004 
Local-Vila moura 
Contactos: Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral 
Av. da República, n.0 97- 1.0

- 1050-190 Lisboa 
Telef.: 217 615 250- Fax.: 217 933 145- apmcg@netcabo.pt 

3.° Congresso Internacional de Reabilitação Pediátrica 
em Doenças Neuromusculares 
25 a 27 de Março de 2004 
Local: Coimbra 
Contactos: ASIC 
Hospital Pediátrico -Av. Bissaya Barreto - 3000-076 Coimbra 
Telef.: 239 484 464 Fax.: 239 482 918 - www.asic.pt- asic.hp@mail.telepac.pt 

3.° Curso de Pós-Graduação em Medicina Desportiva 
Março de 2004 a Março de 2005 
Inscrições até dia 31 de Janeiro de 2004 
Local· Lisboa, Centro Nacional de Medicina Desportiva 
Contactos: Secretariado do Curso de Pós-Graduação 
Pilar Torres -Telemóvel: 937 954 002 - Fax.: 217 942 598 
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Como não se sair mal nas noticias 

42 

Carlos Enes 
Jornalista, TVI 
caenes@tvi.pt 

I. 
Costumo dizer aos meus amigos com 
profissões ou cargos de responsabili

dade pública que só há uma maneira 
segura de nunca virem a ser alvo de 
l}otícias negativas.Trata-se de um pro

cedimento simples: não fazerem nada 
comprometedor para a sua imagem 

profissional ou para os legítimos in
teresses dos outros, que possa tor

nar-se interessante para o público dos 
jornais e das televisões. 

Algumas das grandes notícias com que 
fiz manchetes e abri te lejornais che
garam-me às mãos de uma maneira 

que pode ser considerada o cúmulo 
do azar para os visados. Não há me

canismos de controlo da informação 

completamente seguros. 

2. 
As relações entre médicos e jornalis
tas só se tornaram um verdadeiro 
"problema" em 1997, com o apareci

mento das notícias sobre a corrup

ção da prescrição médica. Ainda é 
cedo para fazer a história, mas o cha

mado "caso Bayer" mudou algumas 
coisas, não tantas como se dizia. O 

medo do "ataque" e aniquilamento 
moral da "classe", tantas vezes repe

tido, era manifestamente infundado. 
Os médicos continuam, muito natu

ralmente, a ser dos profissionais mais 

prestigiados da nossa sociedade. O 
ambiente do consultório - a chama
da relação médico-doente - também 

não sofreu alterações visíveis. Mas 
talvez tenha mudado uma coisa deci

siva: as pessoas estão hoje mais dis-
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poníveis para escrutinar e em1t1r 

juízos sobre a conduta profissional 
dos médicos. Por isso, fazem chegar 
mais denúncias aos jornalistas e es

peram por mais notícias. 

3. 
A profissão médica assenta num con

junto grande de conhecimentos cien
tíficos praticamente exclusivos e 

numa linguagem específica, que não é 
acessível ao comum dos mortais.Aos 

O medo do "ataque" e 

aniquilamento moral 

da "classe" tantas 
' 

vezes repetido, era 

manifestamente 

infundado. Os médicos 

continuam, muito 

naturalmente, a ser 

dos profissionais mais 

prestigiados da nossa 

sociedade. 

poucos, no entanto, a sociedade de 
informação vai arranjando mecanis

mos para entrar nesse território re
servado. Já há jornalistas com o 
"Harrison" e o "Índice Nacional 

Terapêutico" nas secretárias de tra

balho e registados nos melhores 
"sites" internacionais de Saúde e 

Medicina. Os profissionais de infor
mação continuam a veicular muitos 

disparates técnicos, que justamente 

põem os médicos de cabelos em pé? 
Obviamente, mas é inegável que es

tão cada vez mais armados para dis
cutir a actividade médica. A "demo

cratização" de algumas áreas do co
nhecimento devolve à Terra profissões 

que chegaram a ser"espaciais" de tão 
"especiais". Do ponto de vista dos 
profissionais, aumenta-lhes os riscos, 

mas também as oportunidades. 

4. 
Esta tendência para os produtores e 

consumidores de informação se in
trometerem em domínios que antes 

seguiam à distância pode ter episódi
os penosos, mas é irreversível em De

mocracia. Veja-se o processo "Casa 
Pia": está a fazer aos advogados - e 

até aos procuradores e juízes! -o que 
o "Caso Bayer" fez aos médicos. Pas
saram todos a conviver publicamen

te com o erro, muitas vezes de forma 
injusta, ou que lhes parece injusta. 

Quanto aos jornalistas, caiu-lhes em 
cima da cabeça a oportunidade de se 

tornarem mais cultos. Têm de apren
der mais coisas, de ler mais livros e 

de despender mais tempo, fora do ho
rário de trabalho, a preparar o dia-a

dia nas redacções. Os riscos para os 
jornalistas deste processo de crescen

te "especialização" da informação são 
óbvios: cometerem permanentemen

te erros em público e serem motivo 
de chacota; perderem credibilidade e 

audiências; serem processados e con
denados, causando graves prejuízos às 

empresas que lhes dão emprego. 

S. 
Para se pouparem mutuamente a er
ros e ·problemas, os médicos e os jor

nalistas devem falar e trocar informa-



ções o mais possível. É minha opinião 

que muitas notícias sobre "negligên
cia médica" não fazem sentido. Mas 

tenho a profunda convicção de que 
essas notícias só acabam por ser emi
tidas porque, na maioria dos casos, o 
médico ofendido entende que a me

lhor atitude é não falar com os jor
nalistas ou prestar quaisquer expli
cações. Essa atitude é prejudicial a am

bos e muito particularmente ao inte
resse do médico. Se os médicos re

ceiam as notícias negativas, os jorna
listas receiam as notícias erradas e os 

processos. O médico tem tudo a ga
nhar se souber explorar esta fraque
za tão humana. Como? Atendendo o 

jornalista com dúvidas, por mais im
pertinentes que lhe pareçam. Não 

para o ameaçar com processos (a 
maioria vai sentir-se ofendida e pu
blicar ainda mais depressa a matéria), 

mas para lhe prestar alguns esclare
cimentos sobre o assunto. O médico 

tem sempre mais informação e mai
or domínio técnico sobre o que faz 
do que o jornalista. Na maioria dos 
casos, pode evitar a publicação da no
tícia, ou pelo menos torná-la mais 

branda e equilibrada. 

6. 
É certo que um médico disposto e sem 

medo de falar pode enfrentar vários 
constrangimentos. Desde logo, o se

gredo profissional. Mas se for o doen
te a abrir mão desse direito, para acu
sar o médico na televisão, ou no jor

nal, não creio que a Ordem dos Médi
cos penalize o profissional por se de
fender. Outro é o estatuto de funcio

nário público da maioria dos médicos 
e a insuportável "lei da rolha" que vi

gora na nossa Administração. Pelo fac-

to de ter um contrato com o Estado, 
ninguém deveria (e pode, constitucio

nalmente?) ser impedido de falar so
bre matérias da sua responsabilidade 

profissional. A Ordem dos Médicos, 
que por certo não quer monopolizar 

Os jornalistas, 

especialmente nas 

televisões, precisam 

de médicos todos os 

dias para informar as 

pessoas. Os jornalistas, 

às vezes, até 

aprendem coisas 

difíceis. Um médico 

acessível beneficia de 

uma experiência 

enriquecedora, ganha 

contactos e evita 

muitos erros 

informativos 

prejudiciais à saúde 

das pessoas. 

as conversas com os jornalistas, teria 
aqui uma boa guerra, em nome da au

tonomia profissional. De resto, num 
episódio recente, soube escolher o 
lado. Quando o Director de Serviço 

-OPINIAO 

de Doenças Infecciosas do Hospital de 

Santa Maria ia sendo demitido por 

responder com clareza às minhas per
guntas, teve a solidariedade da OM e 

manteve-se no lugar. A entrevista do 
Prof. Francisco Antunes não só tinha 

manifesto interesse público informa
tivo, mas também um incalculável in

teresse para a saúde pública. E quantas 
barbaridades contra os interesses dos 

doentes, diariamente praticadas, pode
riam ser corrigidas se os médicos as 
denunciassem? 

7. 
A sociedade precisa de informação es
pecializada para tomar decisões. No 

caso da Saúde Pública, isso é demasi
ado óbvio para aqui deixar exemplos. 

Os jornalistas, especialmente nas te
levisões, precisam de médicos todos 
os dias para informar as pessoas. Os 

jornalistas, às vezes, até aprendem coi
sas difíceis. Um médico acessível be

neficia de uma experiência enrique
cedera, ganha contactos e evita mui
tos erros informativos prejudiciais à 

saúde das pessoas. 
Os serviços de saúde públicos, priva

dos ou mistos também podem me
lhorar as suas prestações se forem 

objecto de notícias. Muitas vezes, as 
notícias são a única maneira de re

solver problemas graves. Já muitos 
médicos me contaram factos que 

ofendiam a sua dignidade profissional 
e os direitos dos doentes porque nin

guém valorizou internamente as suas 
chamadas de atenção. 
Se não puder ser de outra maneira, 
que os médicos falem com os jorna
listas em "off" (combinando que o 

contacto é sigiloso). Garanto-vos que 
é um contrato seguro. 
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Madame Weiss ou Madame Gin, como 
se autodenominava pretendendo fazer 
humor, setenta anos bem bebidos, co
nhecedora de todos os álcoois e vi
nhos da região do Lorena, Alsácia, do 
champanhe francês, do homólogo Cava 
catalão, dos vinhos da região agrícola 
do sul de França e, agora, também fã 
dos vinhos portugueses fortes, encor
pados do Alentejo, leves e ligeiramen
te borbulhentos do Norte, vinho ver
de a condizer com a cor da região, er
gue o copo na sua voz rouca à saúde 
das luzes de néon que anunciavam o 
Natal: "L 'homme écrit sur le sable qui 
glisse entre ses doigts"! 
Jeanette no seu sorriso inesquecível, 
inconfundível, profundo, exprimindo 
sentimentos inexplicáveis e recorda
ções fortes que o álcool ajudava a 
libertar. 
Setenta anos de idade cronológica, 25 
de praxis e cultura vinícola, 45 anos 
de actividade como mulher-mãe e res
tauradora de museus em Paris. 
Os governos recentes, incluindo o de 
Jospin a quem chamava de naif políti
co, haviam-na rebuscado do seu passa
do de artista plástica e conservadora 
de museus, um pouco ébria às vezes, 
sem dúvida exótica com o seu cabe-
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linho grisalho cortado à francesa pe
los ombros e a franja de marca a meio 
da testa, que sempre usou desde mui
to pequena ainda em Strasburgo de 
onde se viu afastada aos seis anos e 
onde ficaram os irmãos mais velhos 
que lhe chamavam coelhinha, os pri
mos e restante família, para vir com 
os pais para Paris por ser mais seguro, 
progenitores que afinal acabariam num 
camião cisterna ou comboio sem re
torno. Viu a mãe pela última vez no 
com bóio humano de gado para o cam
po de "recolhimento". 
Em casa dos suíços que a receberam 
arranjaram-lhe outra mãe de origem 
judia como a sua, convenientemente 
convertida ao cristianismo, conserva
dora de museus em Zurich e assim 
crescera a restaurar museus primoro
samente ensinada. 
Decidiu mais tarde, no rescaldo, pro
curar o seu passado e afastar de vez 
aquela nuvem negra que sempre a 
acompanhara, descobrir a história dos 

· ratos e dos gatos em que, pela segun
da vez, os gatos haviam sido derrota
dos como numa manobra de diversão 
espantosa, uma trégua com a vida. 
Pensava que se os gatos têm sete vi
das e só duas haviam sido perdidas nas 
respectivas guerras que desencadea
ram, não se podia cantar vitória e a 
calmaria que presentemente viviam era 
apenas uma trégua alargada. Agora, no 
meio do seu gin tónico tudo fazia sen
tido e começava a recear pela 3.', 4.' , 
5.' vidas dos felinos, não por si direc
tamente, pois em caso de acidente tal
vez já tivesse passado para o outro 
lado da barreira, mas pelo filho, pelo 
seu bebé de 36 anos, pelo neto de cin
co e de novo se servia de mais gin tóni
co com muito limão. 
Lembra como se tentou reconciliar 
com a guerra, com o passado, com a 
mãe cuja mão recorda através da gra
de do comboio. Só a mão cá fora a 

Leonor Almeida 

suplicar uma despedida, só uma mão 
muito branca com uma pulseira de pe
nas verdes e laranja que tinha feito para 
ela para a festa da escola, em que ia 
mascarada de papagaio do Brasil. 
Era extraordinário como não 
recordava o rosto da mãe e, pelo con
trário, aquela mão transformada em 
pássaro ferido se mantinha bem viva 
na sua retina, como uma cicatriz gra
vada ao olhar um eclipse do sol sem 
protecção. 
Lembrava-se vagamente do vestido em 
penas coloridas, da mãe a costurar na 
salinha de refeições e de um ruído in
crível de portas a bater e da mãe a 
sorrir lhe dizer: 
- Não tenhas medo, devem ser os 
gatos ! 
E não teve tempo de lhe dar a pulsei
ra de penas, foi levada com o pai e os 
vizinhos do prédio onde todos vivi
am, à força, para a estação do quai 
d 'Orsai, hoje um museu lindíssimo. 
Talvez por isso quisesse ser conser
vadora de museus para se recordar 
sempre, sempre. 
Tentou reconciliar-se com o passado 
e adoptou de um asilo de órfãos de 
guerra duas meninas alemãs, louras 
verdadeiramente arianas, de 8 e I O 
anos a quem amou e criou como fi
lhas e de quem, hoje, mulheres feitas, 
se orgulha por lhes ter passado valo
res de solidariedade e respeito pelas 
diferenças, valores verdadeiros, não de 
papel, não como aqueles slogans de to
dos diferentes todos iguais onde se vi
sualiza uma cara pintada metade a 
branco, metade a preto, para servir 
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de propaganda a uma marca qualquer 
de roupa da Benetton ou de preser
vativos profilácticos. Com pretensa 
função social, defensora de doenças 
sexualmente transmissíveis, sim senhor, 
ta lvez como forma rápida de passar a 
mensagem, mas de profundidade duvi
dosa dado a ligei reza da questão. 
As tais meninas alemãs, as novas filhas 
através das quais acreditou finalmente 
ter-se reconciliado com a vida passa
da, um dia num arranjo de Natal di
zem-lhe ora uma ora outra quase em 
uníssono: 
- Nós na Alemanha não fazíamos nada 
assim, sabemos como se põe uma mesa 
de Natal e não é nada disto, sabemos 
onde se põem os pratos e os enfeites. 
Nós na Alemanha aprendemos a for
ma correcta de pôr a mesa! 
Madame Weiss, que tinha abandonado 
desde criança as práticas religiosas ju
dias ou de outro tipo mas continuava 
a funcionar como uma pagã em Fran
ça, cumprindo as praxes natalícias num 
consumismo perdoável para a época, 
com a mesa posta com o peru da or
dem, as filhós, os doces conventuais, 
os frutos secos à maneira cristã, a ár
vore de Natal numa mistura de esti
los, ficou estupefacta com as suas no
vas filhas e depois disse muito calma, 
sem hesitar por um segundo que fos
se, após um bom copo de vinho do 
Porto de 50 anos, que haviam ofereci
do ao marido por ocasião de um con
gresso médico no Porto e que lenta-

mente abriu, solenemente: 
- A mãe sabe assim, vocês sabem ou-

Recentemente, ao ver 

um livro escrito por 

Art Spiegelman em 

banda desenhada com 

gatos e ratos com as 

mesmas funções que 

ela reconhecia do seu 

passado, numa 

metáfora da 

experiência de guerra 

que recordava como 

sobrevivente, veio-lhe 

à memória a história 

da mesa de Natal e do 

grande bolo decorado 

pelas filhas, que 

tinham sobrevivido 

aos sobreviventes. 
tras coisas aprendidas na Alemanha, 
vamos trocar ideias e aproveitar de 

todas as hipóteses as melhores, para 
que a nossa mesa seja um sucesso. 
Retirou tudo rapidamente e num en
tusiasmo espantoso redecoraram a 
mesa de Natal. Ficou uma obra de arte, 
uma mesa de Natal surrealista, com 
presentes de Natal, pinturas das miú
das, guardanapos coloridos e ornamen
tados por elas, frutos dispersos como 
num cenário de peça de teatro e um 
grande bolo com gatos e ratos em ma
çapão que as crianças fizeram depois 
dela lhe ter contado algumas passa
gens da história. 
Recentemente, ao ver um livro escri
to por Art Spiegelman em banda dese
nhada com gatos e ratos com as mes
mas funções que ela reconhecia do seu 
passado, numa metáfora da experiên
cia de guerra que recordava como so
brevivente, veio-lhe à memória a histó
ria da mesa de Natal e do grande bolo 
decorado pelas filhas, que tinham so
brevivido aos sobreviventes. 
A senhora Weiss continua ainda hoje 
a rever-se no espírito daquela mesa 
de Natal. 

Rad iologista 
Direcção Clínica 

Grupo privado com Unidades de Saúde Ambulatórias em Lisboa, Porto e Coimbra com todas as valências (consultas, imagiologia, laboratório 
e fisioterapia) e proveitos superiores a € 6.000.000, procura Radiologista para dirigir um projecto de grande expansão da Unidade de 
lmagiologia de Lisboa, que terá um parque tecnológico com 1-2 Rx, 2-3 Ecógrafos, Mamografia , Osteodensiometria, Ortopantomografia e 
TAC e uma equipa com cerca de 25 colaboradores (médicos, técnicos, assistentes e administrativos). 

Funções a desempenhar: 
• Apoio ao projecto das novas instalações e à selecção de 

equipamentos 
• Definição das regras e procedimentos 
• Selecção, recrutamento, chefia e formação continua da equipa 

de Radiologistas e Técnicos 
• Relação com fornecedores nos aspectos técnicos 
• Organização da Unidade e controlo da Qualidade 
• Relação com as outras unidades de saúde do grupo 

Perfi l preferencial: 
• Idade entre 35 e 45 anos 
• Espírito empreendedor e relacional 
• Capacidade de organização e liderança 
• Experiência no sector privado 
• Interessado em Teleradiologia 
• Dominio de elevado número de técnicas 
• Disponibilidade total (no sector privado) 

Garante-se absoluta confidencial idade de todas as candidaturas. 
Resposta com resumo curricular para : Av. 5 de Outubro, 293- 1 ."- 1600-035 Lisboa 
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Vincem Van Gogh: 
A Pintura como Expressão 
e como Terapêudca de uma Psicose 

A análise da vida de alguns artistas con
temporâneos parece comprovar que 
a doença «física» ou «psíquica» - esta 
separação é meramente académica -
pode remodelar a expressão artística, 
sem destruir o impulso criativo. São 
exemplos Paul Klee (I) em quem a 
desfiguração do próprio corpo pela 
esclerodermia se reflecte no desenho 
e, a tortura psicológica provocada pela 
doença, conduz a temas como o sofri
mento, o temor e a morte; Matisse (2), 
que confinado a uma cadeira de rodas 
em consequência de uma cirurgia por 
doença neoplásica, desenvolve a téc
nica da colagem; Willem de Koning e 
William Uternohlen, (3,4) em quem a 
progressão da doença de Alzheimer 
modifica progressivamente a forma de 
expressão artística; o pintor Mark 
Rothko (5), que à medida que se acen
tua uma grave depressão que culmi
nará em suicídio, ensombra gradual
mente as cores, antes luminosas, das 
suas telas. Em Vincent Van Gogh não 
se pode afirmar ter havido uma re
modelação da sua expressão artística 
na sequênc ia da evo lução do seu 
declínio psíquico (6,7) .Aibert J. Lublin 
(8), professor de psiquiatria clínica da 
Universidade de Stanford, analisou os 
conflitos pessoais de Vincent no con
texto das forças que o moldaram: fa
miliar, histórica, cultural, religiosa, ar
tística e literária. Lublin interpreta a 
personalidade de Van Gogh não como 
uma amalgama misteriosa de doença, 
excentricidade, martírio, mas como um 
homem completo que transformou o 
seu sofrimento numa obra fenomenal, 
um triunfo artístico sobre o tormen
to íntimo. 
A sua psicose revelou-se tardiamen
te e, também tardiamente começou 
a pintar. lngo Walther (9) afirma que 
Vincent se vira para a arte como 
quem fugindo à sua realidade encon
tra na tela e nas tintas a solução de 
recriar a realidade e, que as cartas de 
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Vincent a seu irmão Theo, comerci
ante de arte em Paris, testemunham 
a solução da afirmação da realidade 
através da pintura. 
Mas a pintura tinha para Vincent tam
bém um efeito terapêutico. Numa car
ta a Theo (I O) escreveu: «Tenho que 
manter o caminho que sigo; se não fi
zer nada, se não estudar, se não pro
curar, então estou perdido. Então, ai 
de mim!» E noutra carta: «É antes a 
emoção, a sinceridade de sentir a na
tureza, que nos conduz a mão. E quan
do essa emoção é por vezes tão forte 
[ ... ] e quando as pinceladas por vezes 
se seguem rápidas e se ligam umas às 
outras [ ... ] então não se deve esque
cer que nem sempre foi assim e que 
também no futuro muitos dias virão 
deprimentes e sem qualquer inspira
ção». E já na última fase da sua vida: 
«Quanto mais feio, mais velho, mais 
perverso, mais doente, mais pobre me 
torno, tanto mais procuro tirar a des
forra, fazendo as minha cores brilhan
tes, bem equilibradas, radiosas». 
A vida de Van Gogh foi uma vida tor
turada, de isolamento, de roturas su
cessivas nos seus relacionamentos, de 
ambivalência pessoal, de miséria, con· 
tando apenas com a amizade do irmão 
Theo e da irmã Ana. Numa outra car
ta a Theo, escreve: «Numerosos pin
tores morrem, ou enlouquecem de 
desespero ou paralisados na sua pro
dução, porque nenhuma pessoa os ama 
pessoalmente». E Theo a propósito de 
Vincent afirmou (I I): «Dir-se-ia que 
nele convivem duas personalidades, 
uma admiravelmente dotada, encanta
dora e doce, a outra egoísta e 
impiedosa». _ 
A natureza de Vincent definia-se por 
défice na re lação interpessoal e social, 
recusa das re lações sociais, refúgio em 
um mundo autista, embotamento 
afectivo, ambivalência extrema. Por fim, 
alucinações e delírio, sentimentos 
incontro láveis de raiva e agressividade, 

Por Eduardo Macieira Coelho 

auto-mutilação e suicídio. Vincent re
conhecia no intervalo das crises a sua 
natureza patológica. Escreveu a Theo: 
«É absolutamente verdade que uma 
quantidade de pintores enlouquecem. 
É uma vida que os torna alheados do 
mundo, para usar uma expressão bran
da. Quando eu de novo me atirar ar
rebatadamente ao trabalho, então é 
bom, mas meio excêntrico ficarei sem
pre». A sua psicose, evidente esquizo
frenia, destrui-o mas, por outro lado, 
foi o impulso criativo de uma pintura 
genial. 
VincentVan Gogh, filho de um prega
dor da Congregação da Igreja Refor
mada da Holanda é internado aos 
nove anos de idade numa instituição 
onde se exercita no desenho, mas 
quatro anos mais tarde desiste da 
escola. Aos dezasseis anos vai para 
Haia e trabalha como vendedor numa 
galeria de arte fundada por um tio. 
Aos vinte anos o tio transfere-o pri
meiro para uma fi lial em Bruxelas, de
pois para Londres. Aí, faz alguns de
senhos que arremessa fora, apaixo
na-se pela filha da sua senhoria que o 
rejeita e, entra numa depressão pro
funda e pro longada. Em 1875, aos vin
te e. dois anos, o tio transfere-o defi
nitivamente para a filial de Paris, mas 
a depressão mantém-se, manifesta 
desinteresse pelo trabalho, entra em 
conflito com colegas e clientes, visita 
museus e galerias e, lê a Bíblia fervo
rosamente. Um ano mais tarde aban
dona o seu emprego na galeria, re
gressa a Londres e inicia uma fase de 
obsessão religiosa dedicada à vida e 
evangelização dos pobres. Em 1877 



decide-se por uma vocação religi
osa. Em Amesterdão prepara-se 
para o exame de admissão à Fa
culdade de Teologia, mas desiste. 
Nos dois anos seguintes, de 1878 
a 1880, refugia-se numa região bel
ga de minas de carvão, vive na mai
or miséria, lê a Bíblia aos minei
ros, ajuda pobres e doentes , de
sen ha e pinta obsessivamente ce
nas do meio mineiro, telas tristes 
e de desolação. 
Em 1880, o irmão Theo que o apoia 
financeiramente convence-o a ir 
para Bruxelas e estudar na Acade
mia de Arte, desenho anatómico e 
de perspectiva. Conhece o pintor 
holandês Van Rappard de quem se 
faz amigo. No ano seguinte, nova 
paixão infeliz por uma prima, Kate 
Vos-Stricker. É de novo repudiado. 
Em 1882, muda-se para Haia e tra
balha com o pintor Mauve que o 
ensina a pintar naturezas mortas e 
aguarelas, segundo a tradição Ho
landesa. Mas um ano mais tarde 
entra em conflito com o seu mes
tre e amigo e, corta relações sem 
perder a admiração que lhe 
votava. 
Começa então uma ligação com 
uma prostituta que sofre de alco
olismo e está grávida, Classina Ma
ria Hoornik (Sien), que lhe serve 
de modelo e com quem pretende 
casar, apesar da resistência da fa
mília e dos amigos. Entra de novo 
numa fase febril de trabalho e de 
leitura, prepara-se para a pintura a 
óleo, fornecendo-lhe Theo, além do 
sustento, dinheiro para o material 
de pintura. 
Em 1883 Theo convence-o a sepa
rar-se de Sien, o que foi uma solu
ção dolorosa. Nos dois anos que 
se seguiram pinta cerca de 200 
quadros que desapareceram na sua 
maior parte. Tem uma encomenda 
de vinte desenhos de um tio e, de 
seis quadros decorativos para um 
ourives de Einthoven. Viaja pela 
Holanda, visita e estuda pintura 
antiga nos museus de Amesterdão 
e Antuérpia. 
Impressionam-no sobretudo Rem-

, , 
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brandt, Halls, Rubens e Delacroix, 
que dizia ser o seu grande 
inspirador. Fixa-se entretanto em 
casa dos pais, mas as relações com 
os vizinhos não são pacíficas. Tem 
uma curta relação com Margot 
Begerman, contrariada pelos pais 
de ambos e, Margot tenta suicidar
se. Uma jovem camponesa que ele 
tinha retratado, engravida, do que 
é acusado. 
Em 1885 pinta o quadro Os 
Comedores de Batatas. O seu ami
go o pintor Van Rappart faz uma 
crítica que não lhe agrada e, rom
pe a amizade entre ambos. Mais 
tarde, um amigo de Paris, o pintor 
E. Bernard a quem foi sempre mui
to dedicado, comentou a propósi
to desta tela: «A forma é grandio
sa, feia e plena de vida inquietan
te». 
Em 1886 muda-se para Paris e ins
tala-se em casa de Theo que dirige 
uma galeria no Boulevard 
Montmarte e, relaciona-se então 
com os impressionistas Bermar, 
Russel, Tolouse-Lautrec, Monet, 
Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, 
Signac, Seurat, Gaugin. 
Van Gogh depois da chegada a Pa
ris inicia uma fase feliz e febril de 
aprendizagem da técnica e conhe
cimento da pintura. Como os seus 
contemporâneos, estuda desenho 
e pintura copiando os pintores 
antigos no Museu do Louvre. 
Em 1887 expõe com os seus ami
gos Bernard e Gaugin na pequena 
galeria do comerciante de tintas 
Pére Tanguy que eles intitulam 
Galerie des Pein.tres du Petit 
Boulevard. Cézanne ao comentar 
as pinturas de Vincent chama-lhes: 
«Obras de um louco», e Pissarro 
que o apreciava, comenta: «Esta cri
atura ou enlouquece, ou nos deixa 
a todos nós muito atrás de si». 
Para François Mathey ( 12) o Im
pressionismo não foi uma técnica 
nem um estilo, mas um estado de 
alma e cita o crítico de arte 
Theodore Duret que em 1870 es
creveu: «Nós só olhamos um qua
dro para o sentir, para experimen-

tar ante o seu aspecto uma impres
são ou uma emoção». Embora o 
baptismo oficial do Impressionismo 
date da exposição de 1874 em casa 
do fotógrafo Nadar, Mathey consi
dera que o movimento nascera 
mais de dez anos antes. O reco
nhecimento desta forma de ex
pressão pictórica junto dos apre
ciadores da arte deve-se, curiosa
mente, a Napoleão III quando to
mou a iniciativa de autorizar um 
«Salon des Refeusés» do «Salon 
Oficial», no Palácio da Indústria em 
1863. Entre os recusados figuravam 
Courbet, Manet, Pissarro, Cézanne. 
Embora o Impressionismo esteja 
vinculado essencialmente aos pin
tores de Paris, os ingleses 
Constable e Turner são verdadei
ramente os precursores deste mo
vimento na arte. É de notar que 
Constable só foi descoberto e ad
mirado na Grã-Bretanha depois de 
ter exposto no Salon de Paris em 
1824. Com o Impressionismo, an
títese do academismo, a pintura de 
atelier passa a pintura de ar livre. 
Para Maurice Sérulhaz ( 13) o 
Impressionismo revela a Nature
za como uma impressão fugitiva. 
Em contradição com os pintores 
da Renascença que definiam a for
ma pelo contraste da luz com a 
sombra ( 14), os impressionistas di
luíam a forma na sensação e emo
ção cromáticas. Manet dizia que a 
principal personagem de um qua
dro é a luz. 
Van Gogh entretanto diz recusar
se a aceitar o Impressionismo, 
diz-se inspirado por Delacroix e 
tem longas discussões com 
Gaugin e Bernard. Descobre 
xilogravuras japonesas que estu
da em pormenor e, passa a adop
tar como expressão artística. To
davia, com a aproximação do Ve
rão, de novo entusiasmado pela 
luz, pinta vários quadros com a 
técnica do pontilismo. Foi convi
dado a expor no «Salon des ln
dependants». Mas em 1888 deci
de-se a partir para o sul da Fran
ça (Arles) ao encontro da luz. 
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Chegado a Arles, Vincent quer reco
meçar a vida, sente-se optimista, cria
dor, abandona o álcool e o tabaco, es
creve a Theo: «Sentir as estrelas e o 
infinito lá em cima [ ... ]A vida é apesar 
de tudo quási fabulosa. Ah, quem aqui 
não crê no Sol, é um ímpio». Mas em 
Arles, depois de um período tranqui
lo sucedem-se, com intermitência, pe
ríodos de depressão ou agitação ma
níaca e delirante. As telas ou são 
luminosas e de motivos simples ou 
com pinceladas e cores vibrantes 
e violentas, tonalidades al ucinantes 
e formulações de delírio. Sucedem
se períodos em que foge da in
tensidade luminosa do Sol e pre
fere pintar durante a noite.A pro
pósito da tela O Café da Noite es
creve a Theo: «No meu quadro O 
Café da Noite, tentei expressar que 
o Café é um lugar onde alguém se 
pode arruinar, enlouquecer ou co
meter um crime. Com vermelho 
e verde tentei expressar terríveis pai
xões humanas. Por todo o lado há luto 
e antítese. Tudo isto numa atmosfera 
de rubro, de fogo infernal, de um ama
relo baço e de enxofre». 
Em Arles, logo de inicio Vincent ideali
za a formação de uma comunidade de 
artistas, o Atelier du Midi, em que in
cluía Gaugin, Bernard, Seurat, Signac. 
Apenas Gaugin se decide a seguir para 
Arles embora tivesse hesitado, por 
considerar Van Gogh como personali
dade e artista, um excêntrico. Mas 
Gaugin segue para Arles porque Theo, 
para satisfazer o sonho de Vincent, lhe 
pagou as dívidas e promete assegurar
lhe a sobrevivência. Mas a convivência 
entre os dois pintores não é pacífica, 
embora Vincent se esforce por con
servar a presença do companheiro. 
Este critica-o constantemente, diz-lhe 
que (9) «trabalha com demasiada im
precisão, que é demasiado impulsivo, 
demasiado impaciente, demasiado pre
so ao arbítrio da fantasia». Gaugin con
clui que a incompatibilidade de tem
peramento entre ambos impõe a sua 
partida de Arles , o que atormenta 
Vincent. Numa noite, Gaugin durante 
um curto passeio, sente passos atrás 
de si. É Vincent que o segue com uma 

navalha aberta. Gaugin acalma o com
panheiro que se refugia em casa e, 
decide dormir num hotel. Na manhã 
seguinte Arles está em tumulto.Vincent 
tinha amputado parte da sua orelha 
direita, com uma navalha e, Gaugin de
saparece regressando a Paris.Van Gogh 
tem entretanto frequentes 
internamentos num hospital e em hos
pícios. O seu estado psíquico agrava-

se, convence-se que o querem enve
nenar, é agressivo, violento, tem aluci
nações, fobias, tentativas de suicídio, 
mas não deixa de pintar. 
No hospício de Saint-Remy no in
tervalo das crises mais intensas es
creve a Theo: «0 trabalho distrai
me infinitamente mais que outra 
coisa qualquer e, se eu pudesse lan
çar-me ao trabalho com toda a mi
nha energia, isso seria possivelmen
te o melhor remédio». 
No início de 1890 Van Gogh recupera 
o seu equilíbrio mental com diferen
tes acontecimentos que o fazem feliz 
-o nascimento do filho de Theo e seu 
afilhado, uma exposição do Grupo de 
Bruxelas Les xx que aceita telas suas e, 
outra no Satan desArtistes lndependants, 
ainda a aquisição em Bruxelas de um 
quadro seu. No «Mercure de France» 
aparece um artigo do crítico de arte 
A. Aurier : «É difícil para quem quer 
ser imparcial e para quem sabe obser
var, negar ou contestar a veracidade 
cheia de simplicidade da sua arte, a in
genuidade da sua visão. O que parti
culariza toda a sua obra, é o excesso, 
excesso na força, excesso na nervosi
dade, a violência na expressão». 
Decide regressar a Paris para visitar o 

irmão, o afilhado e a cunhada. Theo 
aconselha-o a instalar-se em Auvers
Sur-Oise onde um médico, o Dr. 
Gachet, amigo dos impressionistas pro
mete cuidar dele. De inicio une-os uma 
grande amizade e comunhão de inte
resses, por fim, corta relações com o 
Dr. Gachet. Entretanto Theo passa 
múltiplas dificuldades profissionais e 
familiares. Vincent receia pela manu

tenção do seu suporte financeiro. 
No verão desse ano, dispara um 
revólver, penetrando-lhe a bala no 
peito. Dois dias depois morre de 
hemorragia interna nos braços de 
Theo. 

Vincent Van Gogh torturado pela 
sua psicose, transformou as suas 
emoções e impulsos numa mani
festação de arte. A força e ener
gia do seu génio criativo eram a 
terapêutica para a sua psicose. 
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LIVROS 

um tinal de ano repleto de 
O Menino da Caravela 
O lançamento do livro O Meni
no da Caravela, de Luís Louren
ço, teve lugar na biblioteca da 
sede da Ordem dos Médicos 
(OM), no dia 13 de Dezembro 
e contou com a intervenção de 
Maria das Dores Borges e Ro
lando Moisão. 
No início deste lançamento, os 
presentes tiveram oportunidade 
de ouvir a actuação de um coro 

ucraniano, convidado pelo autor, que entre outras músicas 
interpretou uma canção de Natal do seu país de origem. 
O autor foi alvo de uma homenagem prestada pelo Colé
gio Júlia Wanderley, na cidade de Jaboti no Paraná, durante 

a qual Murilo Gonçalo de Andrade, aluno dessa escola, ofe
receu ao autor uma miniatura duma caravela. Foi desse en
contro que acabou por nascer o livro O Menino da Caravela. 
Este especialista em radiologia, tem recebido vários 
galardões literários pelos seus livros, tanto em Portugal 
como no Brasil, país onde, nomeadamente, lhe foi atribuído 
o Prémio Hébron de Literatura, em 1994, pela obra Janela 
Aberta Sobre a Velha Aldeia. 
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jolo-maria nabais 

INTERIOR À LUZ 

-

Interior à Luz 
João-Maria Nabais, médico pedia
tra, apresentou no dia 21 de No
vembro a sua mais recente cria
ção poética, intitulada Interior à 
Luz. A apresentação do livro ficou 
a cargo de Carla Marina e contou 
com a leitura de alguns poemas, 
efectuada pelo próprio autor e por 
Alexandra Santos. Interior à Luz 
vem assim juntar-se a uma já vasta 
obra poética que inclui, entre ou
tros, os se-

guintes títulos: O Silêncio das Palavras, 
Crepúsculo das Noites Breves, Novos 
Navegantes, Memórias de Amor e Se
dução, Sons de Urbanidade e Espírito 
do Vento. O lançamento do livro Interi
or à Luz, uma edição Ceres, teve lugar 
no Salão da Junta de Freguesia do Alto 
do Seixalinho. 

Soltam-se as Amarras 
Também no dia 18 de De
zembro, mas algumas horas 
mais tarde, Fernando Chiotte 
apresentava num Palácio 
Galveias repleto de leitores 
e amigos, o livro Soltam-se as 
Amarras. 
Após a apresentação da obra, 
este médico oftalmologista 
explicou aos convidados pre
sentes na sala que a sua es
crita é o fruto dos seus esta

dos de espírito: «Eu escrevo ao correr da minha emoção.» 
Soltam-se as Amarras é um livro que narra dramas e angús
tias de cidadania de certos 
estratos de um país em 
guerras, coloniais e internas. 
O autor desenha-nos cada 
personagem com toda a cor 
e sentimento. O Fechar do 
Círculo e Cova de Lobo, são 
as duas obras que precede
ram este Soltam-se as Amar
ras, todas da editora 
Replicação. 



lançamentos lherádos 
Elogio do Pecado 

Na quinta feira dia 18 de Dezem
bro, foi apresentado o mais recente 
livro da autoria do Professor Moisão 
que, em literatura, utiliza o pseudó
nimo de Jorge Marinho, Elogio do 
Pecado - Histórias de Mulh eres. A 
apresentação da obra ficou a cargo 
de Fr ancisco Fonseca Ferre ira, 
membro da Sociedade Portuguesa 
de Escritores Médicos.Ao falar des
te livro, Francisco Fonseca Fer reira 
referiu os imensos e multifacetados 
conhecimentos humanistas do autor 
e salientou a forma como ao longo 

das páginas de Elogio do Pecado se 
cruzam .os re lacionamentos subt is 
onde a relação amorosa é apenas 

insinuada, o romantismo puro de 
Romeu e Julieta com o amor carnal. 
Neste lançamento esteve também 
presente Germano de Sousa, 

bastonário da Ordem dos Médicos, 
que , referindo-se ao autor, louvou a 
form a como o mesmo «tem dedi 
cado o seu tempo à excelente bi 
blioteca histórica da Ordem dos 
Médicos» . Conclui referindo que «a 
produção literária dos nossos cole
gas médicos é uma forma de de
monstrar à sociedade que não so
mos apenas profissionais, somos 
também pessoas ligadas à cultura e 
queremos que a mesma seja acessí
vel a todos». 

LIVROS 

Vinicius de Moraes 
O Poeta não Tem Fim 
A rte Plural Edições 

Daniel Sampaio 
Vagabundos de Nós 
Caminho 

1-
::) 
o 
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NOVEMBRO DE 2003 
I Série 
Decreto Legislativo Regional n.0 

41 /2003/A, de 6.11 
Região Autónoma dos Açores -
Assembleia Legislativa Regional 
Transforma o Instituto de Gestão Fi
nanceira da Saúde da Região Autóno
ma dos Açores em sociedade anóni
ma de capitais exclusivamente públi
cos, passando a designar-se SAUDA
ÇOR - Sociedade Gestora de Recur
sos e Equipamentos da Saúde dos Aço
res, S.A., e altera o Decreto Legislativo 
Regional n. 0 28/99/A, de 31 de Julho. 

Portaria n.0 1277/2003, de I 0.11 
Ministérios das Finanças e da Saúde 
Autoriza o Ins tituto de Gestão 
Informática e Financeira da Saúde a ce
lebrar contratos-programa com os 
Hospitais, S. A 

Decreto-Lei n. o 281/2003, de 08.11 
Ministério da Saúde 

Cria a rede de cuidados continuados 
de saúde. 

Decreto-Lei n.0 287/2003,de 12.11 
Ministério das Finanças 
No uso da autorização legislativa con
cedida pela Lei n. 0 26/2003, de 30 de 
Julho, aprova o Código do Imposto Mu
nicipal sobre Imóveis e o Código do 
Imposto Municipal sobre as Transmis
sões Onerosas de Imóveis, altera o 
Código do Imposto do Selo, altera o 
Estatuto dos Benefícios Fiscais e os 
Códigos do IRS e do IRC e revoga o 
Código da Contribu ição Predial e do 
Imposto sobre a Indústria Agrícola, o 
Código da Contribuição Autárquica e 
o Código do Imposto Municipal de Sisa 
e do Imposto sobre as Sucessões e 
Doações 

Resolução da Assembleia 
Legislativa Regional n. o 13/2003/ 
A, de 17.11 
Região Autónoma dos Açores -Assem-

bleia Legislativa Regional 
Recomenda ao Governo Regional que 
proceda à actualização da compartici
pação diária com alojamento e alimen
tação devida aos utentes e seus familia
res que, por motivo de doença, necessi
tem de se deslocar para fora da sua 
ilha de residência, a qual se encontra 
prevista na Portaria n.o 22/97, de 27 
de Março, e promova a aprovação de 
diploma que fixe critérios de 
actuali zação automática da referida 
comparticipação 

Resolução daAssembleia Legisla
tiva Regional n. 0 14/2003/A, de 
17.11 
Região Autónoma dos Açores -
Assembleia Legislativa Regional 
Recomenda ao Governo Regional que 
desencadeie os procedimentos neces
sários por forma a atribuir maior pri
oridade aos doentes Machado-Joseph 
em processos de aquisição de habita
ção, recuperação de habitação degra-
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11 Sé rie 
Despacho n,0 21 211 /2003, de 4. 11 
Aprova o Plano de Contingência da 
Síndroma Respiratória Aguda 2003 -
2004, que será divulgado pela Direc
ção-Geral da Saúde através de circu
lar normativa 

Despacho n. o 21 212/2003, de 4.1 I 
Alarga o espectro dos medicamentos 
(DCI) abrangidos pela legislação rela
tiva ao acesso aos medicamentos des
tinados ao tratamento da doença de 
Alzheimer,consagrado no despacho n.0 

9896/2003, de 16 de Abril. 

Aviso n. 0 12 280/2003, de 19.11 
Torna pública a abertura, pelo prazo 
de I O dias úteis, do concurso para in
gresso no internato geral médico cor
respondente aos anos de 2004 e 2005. 

DEZEMBRO de 2003 
I Série 
Decreto-Lei n,0 309/2003,de I 0.12 
Ministério da Saúde 

Liderança pela excelência 

-LEGISLAÇA O 
Cria a Entidade Reguladora da Saúde 

Despacho Normativo n.0 45/2003, 
de 11.12 
Ministério da Saúde: 
Determina que a referenciação dos 
doentes de oncologia pediátrica seja 
feita para o Centro Regional de 
Oncologia do Porto do Instituto Por
tuguês de Oncologia de Francisco 
Gentil 

Decreto-Lei n. 0 325-A/2003, de 
27.12 
Ministério da Saúde 
Aprova os Estatutos do Instituto de 
Gestão Informática e Financeira da 
Saúde 

11 Série 
Rectificação n. 0 2396/2003, de 
10.12 
Rectifica o mapa dos estabelecimen
tos e especialidades carenciados e es
pecialmente carenciados, para efeitos 
do disposto na alínea a) do n.0 I do 
artigo 2.0 do Decreto-Lei n. 0 112/98, 
de 24 de Abril, e no n. 0 5 do artigo 

15.0 do Decreto-Lei n. 0 128/92, de 4 
de Julho, aditado pelo artigo 2.0 do 
Decreto-Lei n. 0 412/99, de IS de Ou
tubro constante do aviso n. 0 12 809/ 
2003 (2." série), publicado no Diário 
da República, 2." série, n. 0 277, de 29 
de Novembro de 2003 

Despacho n. 0 23 910/2003, de 
11.12: 
Cria o Dia Nacional do Doente com 
Acidente Vascular Cerebral 

Despacho n. 0 24 256/2003 (11 Sé
rie), de 17.12: 
Cria a Comissão Nacional da Saúde 
Materna e Neonatal 

Despacho n.0 24 257/2003 (11 Sé
rie), de 17.12: 
Cria a Comissão Nacional da Saúde 
da Criança e do Adolescente 

Portaria n .0 I 522/2003, de 18.12: 
Actualiza o regime especia l de 
comparticipação para os medicamen
tos contendo peginterferão alfa-2a, 
peginterferão alfa-2b e ribavirina. 
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