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Prof. Carlos Ribeiro 

lgumas das questões que os médicos 
gostariam de colocar à Ministra 
da Saúde têm resposta neste número 
da Revista da Ordem dos Médicos. 
Outras ficam por responder ou são 
pouco conclusivas. É o resultado • 
prático de uma entrevista que a 

Ministra da Saúde concedeu à Revista da Ordem dos 
Médicos e em que foram focados alguns dos temas de 
maior actualidade e interesse para a maioria dos 
médicos portugueses. 

A partir das respostas da Dra. Maria de Belém é 
possível entender um pouco melhor o seu pensamento 
relativamente a questões tão importantes como Saídas 
Profissionais, Projecto Alfa, Convenções, autonomia 
dos Centros de Saúde e Lei de Gestão Hospitalar. Nuns 
casos são experiências em curso, noutras medidas já 
legisladas, enquanto outros representam projec tos que 
poderão conhecer ou não aplicação prática. 
Entre as medidas preconizadas há algumas 
que merecem a nossa concordância, enquanto 
outras suscitam algumas reservas. 

De qualquer modo mantém-se a disponibilidade da 
Ordem dos Médicos para, em conjunto com o 
Ministério da Saúde e os outros agentes envolvidos 
no sector da saúde, continuar a procurar as melhores 
soluções, em permanente diálogo e debate de ideias. 
Um debate a que esta entrevista procurou trazer 
novos dados e em que se regista a disponibilidade 
da Dra. Maria de Belém. 

Assunto que continua a ocupar os media e a suscitar 
múltiplas questões junto da opinião pública é o caso 
das "vacas loucas". Por isso é oportuno sublinhar 

aqui o papel desempenhado pela Ordem dos Médicos 
num assunto onde escasseiam as certezas. 
Assumindo as nossas responsabilidades, avançamos 
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com um conjunto de propostas e envolvemo-nos 
em reunião conjunta com os Ministérios da Saúde e da 
Agricultura e a Ordem dos Médicos Veterinários 
que resultaram em decisões e recomendações 
ministeriais de âmbito nacional. Além disso, dirigentes 
e especialistas continuam a participar em múltiplas 
actividades que a Ordem dos Médicos Veterinários e a 
CAP têm realizado de 1orte a Sul do País. 

Uma reunião conjunta organizada pelas Ordens 
dos Médicos e dos Médicos Veterinários a 
3 de Junho divulgará entre os profissionais, que 
representam, a problemática da encefalite 
espongiforme. Realce também para o Fórum 
Médico, reunido a 30 de Abril, e que juntou 
a Ordem e as di versas estruturas, Sindica tos 
e Associações representativas dos médicos 
portugueses. Entre as medidas aprovadas por 
unanimidade, realce para a posição relativamente 
ao projecto de Diploma de eleição do Direc tor Clínico 
e do Enfermeiro Director Hospitalar e a criação de um 
grupo de trabalho que elaborará um documento de 
princípios sobre a Lei Quadro das Convenções. Tal 
documento, depois de aprovado pelo Fórum Médico, 
será enviado à Ministra da Saúde e representará a 
posição consensual dos médicos portugueses sobre o 
assunto. Foi ainda a Reunião Geral dos Colégios de 
Especialidade da Ordem dos Médicos que possibilitou a 
definição dos objectivos que os norteiam e a 
identifi cação de algumas dificuldades cuja 
ultrapassagem se afigura necessário obter, mas em 
conjunto e de acordo com prioridades a definir pelo 
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. 

Entre os temas polémicos e não suficientemente 
divulgados encontra-se o Sistema de Avaliação ou 
Recertificação apresentado pelos Boards Europeus a 
justificar uma futura Reunião Geral dos Colégios da 
Especialidade da Ordem dos Médicos. 
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actual d a d e ~ 

Nota de lmpresa do Gabinete da Ministra da Saúde 

Decorreu no dia lO de Abril no Ministério da Saúde 
uma reunião de trabalho onde estiveram presentes a Ministra da Saúde, 

o Ministro da Agricultura, o Secretário de Estado da Saúde, 
a Autoridade Nacional de Saúde, os Bastonários e outros membros 

da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Veterinários 
bem como peritos veterinários e neurologistas. 

N ::t:r;~~n:~~ unanimemente 
na necessidade 
de esclarecer a 

população sobre a natureza e 
dimensão exactas do pro
blema, bem como anunciar a 
tomada de decisões imediatas 
de profilaxia e controle, 
permitindo a tranquilização 
da opinião pública. 

Decidiu-se comumcar 
conjuntamente: 

l. Foi confirmada pelo 
Mini s tro da Agricultura a 
reorganização orgânica do 
Ministério da Agricultura, 
permitindo uma maior inten
sificação do controle, fiscalização e 
regras de segurança na cadeia 
alimentar. . 

2. Foi confirmada pelo Ministro 
da Agricultura a decisão da destrui
ção total dos animais infectados, os 
com eles coabitantes, bem como dos 
animais importados do Reino Unido. 

3. Foi confirmada pelo Ministro 
da Agricultura a tomada de medidas 
com o objectivo de que o processo de 
fabrico de farinhas de carne respeite 

rigorosamente as normas técnicas já 
definidas pela União Europeia. 

4. Foi decidida a articulação sis
temática e concertada entre médicos 
veterinários concelhios e autoridades 
de saúde concelhias. 

5. Podem consumir-se sem restri
ções, carne de vaca (músculo), leite 
e seus derivados . 

6. Aconselha-se evitar, transito
riamente , o consumo de cérebro 
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(miolos) e intestinos (tripas e 
dobrada). 

7. Foram formalmente 
designados os membros de um 
grupo técnico-científico inte
grado por médicos e médicos 
veterinários coordenado pelo 
Prof. José Cortez Pimentel, 
sediado na Direcção Geral da 
Saúde, que procederá ao estu
do epidemiológico e diagnós
tico da doença de Creukzfeldt
-Jacob e acompanhará a 
evolução do conh ec imento 
cientifico deste problema. 

8. Serão tomadas as me
didas conducentes à suspen
são da venda de todos os 
medicamentos de cuja com

posição faça parte matéria de origem 
bovina com algum grau de risco de 
infecciosidade comprovada. 

9. Reafirma-se a proibição do fabri
co de manipulados a partir de órgãos 
de animais, em farmácias e outros 
locais, bem como a sua importação. 

10. Informa-se, finalmente, que 
Portugal seguirá rigorosamente todas 
as medidas que forem adoptadas e 
definidas pela Comunidade Científi
ca Internacional. 



a c tual 

Um grupo de peritos internacionais propõe medidas para a limitação da difusão 

da B.S E. e redução do possível risco humano face à doença. 

Num simpósio organizado pela O.M.S. em Genebra em 2 e 3 de Abril deste ano, 

um grupo de especialistas de várias nacion alid ades reviu temas de saúde pública 

relacionados com a encefalopatia espongiforme bovina (B.S.E.) e a emergência 

de uma nova variedade da Doença de Creutzfeldt - J akob ( CJD ), referida no 

comunicado oficial do Governo Britânico, de 20 de Março último. 

Fizeram-se recomendações, baseadas nos últimos dados cientificos, destinados a 

minimizar a transmissão da B.S.E. entre animais e a reduzir tão radicalmente 

quanto possível a exposição humana ao agente da B.S.E. 



Comunicado à Imprensa - WH0/ 28 de 3 de Abril de 1996 
OMS - Departamento Europeu 

A - Conclusões do Simpósio 

Encefalopatia espongiforme 
bovina (B.S.E.) 

A B.S .E. é uma e ncefalopati a 
espongiforme transmissível do gado 
bovino, primeiramente identificada 
na Grã-Bretanha em 1986. Pertence 
a um grupo de doenças degenera
tivas que ocorreu em várias espécies 
animais. A transmissão da B.S.E. ao 
gado bovino, parece ter sido via os
sos e carne contaminados utilizados 
em alimentos concentrados (farinhas 
proteicas e rações industriais), tendo 
co mo fonte ori ginal ca rn e iros ou 
bovinos doentes. 

A Grã-Bretanha é o único País 
com uma alta incidência da doença e 
a epidemia ali , parece se r dev ida 
fund amentalmente a reciclagem de 
material bovino infectado e adminis
trado ao gado antes da proibição das 
rações dos ruminantes em Julho de 
1988 começar a surtir efeito. Não há 
evidência até ao momento, de trans
missão hereditári a ou horizontal da 
B.S.E .. 

A incidência da doença está a di
minuir significativamente no Reino 
Unido, embora as medidas tomadas 
naquele País estejam longe de deter 
a epidemia. A distribuição da B.S.E. 
pelo resto do globo não é conhecida 
com precisão, mas tem, dum modo 
geral incidência menor que no gado 
dos países europeus. Nestes últimos, 
só parte dos casos da BSE se pode 
re la c ion a r co m o co ns umo d e 
alimentos contaminados. 

V al"Íante doença de 
Ct·eutzfeldt-Jakob (V- CJD) 

O Grupo rev iu os dados clíni
co-patológicos dos 10 casos ocorri
dos em Inglaterra . A doença verifi
cou-se em idades mais jovens de que 
o us ual , nas formas cláss icas de 
C.J.D. e apresenta diferenças clíni
cas e patológicas vári as . 

Baseado em achados nos 10 casos 
referidos, o grupo es tabeleceu uma 
defini ção da doença a fim de facilitar 
uma melhor vigilância, essencial à 
determinação da incidência e distri
buição do síndroma. 

O Grupo concluíu que não há uma 
ligação definida entre a B.S.E. e a 
V -CJD, mas que circunstâncias evi
dentes sugerem ser a expo-
sição ao B.S.E. a hipótese 
etiológica mais provável. A 
in ves ti gação a faz e r e m 
ambas as doenças, é por 
isso mandatária e urgente. 

B - Recomendações 

Encefalopatia 
espongiforme bovina 
(B.S.E.) 

l. Nenhuma parte de qualquer ani
mal que evidencie sinais da B.S.E. , 
deve e ntrar em qu alqu e r ca d e ia 
alimentar humana ou animal. Todos 
os países devem assegurar o abate e a 
destruição segura dos cadáveres dos 
anim ais afectados pela B.S.E., de 
modo a que o agente infectante não 
entre em nenhuma cadeia alimentar. 
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Todos os países devem reve r os 
seus processos de destruição ou inci
neração de res tos e ca rcassas ani
mais, de modo a garan tir que eles 
inacti vam efi cazmente os agen tes da 
B.S.E .. 

2. Todos os países devem estabe
lecer uma vigilância contínua e uma 
participação compulsiva de casos de 
B.S.E., de acordo com as recomen
dações es tabelec id as pelo Office 
lnternational des Epizooties em 
Pari s . Na a usênc ia de dado s d e 
vigilância efecti va, o "B.S.E.-Status" 
do país deve ser considerado como 
desconhecido. 

3. Os países onde a B.S.E. existe 
no gado nati vo, não devem permitir 
qu e tec idos bo vin os, e m qu e é 

a ltamente provável a 
existência do agente de 
B.S.E. (no caso de doen
ça não evidente), entrem 
e m qualquer cad e ia 
alim enta r, humana ou 
animal. 

4. Todos os países 
devem proibir o uso de 
quaisquer tec id os ou 
re s to s de ruminant es 
(bovi nos, ovinos e ca

prinos) em racções e farinhas para 
ruminantes . 

5. Relativamente a produ tos 
específicos: 

Leite - Testes com leite de ani 
mai s infectados com B.S.E. não 
demonstraram qualquer infecc ios i-



d ade desse le ite e há 
ev idência sugestiva, a 
partir de outras encefa
lopatias espongiformes 
animais e humanas, de 
que es te tipo de doen
ças não é transmissível 
pelo leite. 

O leite e os demais 
produtos lác teos, mes
mo em países com alta 
incidência de B.S.E., são pois consi
derados seguros. 

Gelatina - Considerada segura 
para o consumo alimentar humano, 
dado que a sua preparação envolve 
um processo de extracção química 
que destrói o agente da B. S.E. 

Sebo- É do mesmo modo consi
derado seguro, desde que os proces
sos de extracção utilizados sejam os 
recomendados na destruição efectiva 
do agente da B.S.E. 

6. Relativamente aos produtos 
medicamentosos, que diferem dos 
alimentares, na medida em que além 
de inge1idos podem ser administrados 
por injecção, já foram 
adoptadas medidas para 
minimizar o ri sco de 
transmissão do agente 
da B.S.E., num simpósio 
promovido pela O.M.S. 
em 1991 e que se 
mantêm perfeitamente 
actuais e aplicáveis. 

- À medida que sur
j a mais informação, 
aquelas medidas irão 
sendo revistas ou refor
çadas, se necessário. 

- A impmtância dos 
materiais bovinos des
tinados à indústria far
macêutica, serem obti
dos em países que têm 
um sis tema de vig i
lância eficaz instalado 
e em que não há (ou há 
apenas esporád icos) 
casos da B.S.E., é de 
no vo rei te r ada nes te 
simpósio. 

- Os processos de remo
ção e inactivação contri
buem para a redução do 
risco de infecção, deve no 
entanto ser reconhecido que 
o agente da B.S.E. é notá
velm ente res is tente aos 
procedimentos fisico-quími
cos que destroem a maioria 
dos agentes infectantes e . . 
m1cro-orgamsmos comuns. 

7. A investigação no campo de 
B.S.E. deve ser promovida, especial
mente no que respeita a métodos de 
diagnóstico rápido, caracterização do 
agente e epidemiologia das B.S.E.S. 
em humanos e animais. 

Variante de 
Creutzfeldt-Jakob (V-CJD) 

1. A di stribuição geográfica de 
V -CJD apesar de até ao presente se 
verificar apenas na Grã-Bretanha, 
ne cess ita de continuar a se r 
investigada. 

2. Enquanto a mai s provável 
hipótese, para a etiologia desta va
riante recentemente detectada fôr a 
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exposição ao agente da B.S.E. , é im
perioso o aparecimento de novos 
dados científicos sobre estes casos 
variantes, a fim de se estabelecer 
uma relação causal precisa. Mais 
estudos de monitorização e vigilância 
de todas as formas de C.J.D. através 
do mundo deverão ser promovidos, 
modelados nos es tudos conjuntos 
europeus (multicêntricos) conentes. 

3. A e xposição ao agente da 
B.S.E. a partir da carne e seus deri
vados, já foi substancialmente redu
zida pelas medidas tomadas na 
Grã-Bretanha. A exposição áquele 
agente tem sido sempre mais baixo 
nos outros países europeus. 

O Grupo considera que a imple
mentação das suas recomendações, 
assegurará que o risco contínuo de 
exposição ao agente da B.S.E. na 
carne bovina e derivados, ficará 
reduzido a um mínimo. 

À medida que a vigilância mundial 
sobre a B.S.E. e V-C.J.D. for aumen
tando, mais infmmação fi cará dispo
nível nos próximos meses. 

A O.M.S. manter-se-á ao 
corrente de novas aquisi
ções científicas e actuali
zará as suas recomen
dações na altura adequada. 

Para mais informação, 
contactar por favor Prof. 
Sieghart Dittmann, Com·di
nator of Comunicable Disea
ses and lmunization Pro
grammes, WHO-Regional 
Office for Europe, 8. Scher
ligsvej, DK-2100 Copenha
gen O, Denmark. 

Tel: + 45 39 171398, 
Fax + 45 39 171851, 
e-mail sdi (a) Who.Dk. 

Para mai s informação 
sobre este e outros progra
mas d e WHO Regional 
Office, pode ser obtida na 
Internet no 

WHO/EURO home page 
http:/WWW/WHO.DK 

Tradução- H. Vaz Velho 



actual d a d e ~ ntern,ac o n a l 

Revisões sobre o uEstado da Arte" 

João Vasconcelos Costa 

Como se discutirá a seguir, não há bases científicas para se assegurar 
a transmissibilidade ao homem, mas também elas não existem 
em peso suficiente, em sentido contrário, para que não cause 

preocupação, a exigir medidas de prevenção, 
l 

o aparecimento da nova variante de DCJ. 

1. O agente da BSE pode ser 
transmitido ao homem e causar 
doença? 

Não se dispõe, actualmente, de 
uma resposta definitiva a esta ques
tão. Os motivos para preocupação 
derivam de quatro factores: 

- as encefalites espongiformes 
humanas são transmissí
veis e pertencem indiscu
tivelmente ao mesmo tipo 
de doenças que a BSE; 

- as encefalites espon
giformes, em muitos ca
sos, podem ser transmiti
das de espécie a espécie; 

- o mecanismo da 
doença relaciona-se es
treitamente com um gene 
altamente conservado 
entre espécies; 

- foram descritos recentemente no 
Reino Unido dez casos de uma nova 
variante da doença humana de 
Creu tzfeldt-J akob (DCJ) com um 
padrão clinico, etário e patológico que 
se afasta do habitual na doença e que 
pode estar relacionada com a BSE1. 

Por outro lado, 
- não foi nunca observada qual

quer diferença de incidência da DCJ 
em países co.m alta incidê nc ia de 
"scrapie" (a doença das ovelhas rela
c ionada com a BSE) e em países 
livres da doença ovina; 

- há uma barreira de espécie para 
transmissão das encefalopatias es-

pongiformes transmissíveis, embora 
essa barreira possa ser vencida, com 
graus diferentes de dificuldade; 

- a identificação de casos atípicos 
da DCJ pode dever-se, pelo menos 
parcialmente, ao maior cuidado no 
rastreio da doença após as medidas de 
monitorização epidemiológica deci
didas no Reino Unido nesta década2. 

- experiências recen
tes com murganhos trans
génicos, descritas adian
te, parecem indicar que o 
homem não é susceptível 
à BSE. 

Como se discutird a 
seguir, não hd bases 
cientificas para se assegu
rar a transmissibilidade 
ao homem, mas também 
elas não existem em peso 

suficiente, em sentido contrdrio, para 
que não cause preocupação ("great 
concem" vide nota 1 ), a exigir me
didas de prevenção, o aparecimento 
da nova variante de DC]. 

1.1. As encefalites 
espongiformes transmissíveis 
(EET) 

As EET constituem um grupo de 
doenças crónicas, progressivas e fa
tais do sistema nervoso central, com 
características comuns, que afectam 
várias espécies animais [1]3: o scra
pie dos ovinos, a encefalopatia es
pongiforme bovina (BSE), a encefalo-

ll 

patia transmissível do visão, a doen
ça emaciante crónica dos veados e 
pelo menos quatro doenças humanas 

· - o kuru (uma doe nça transmitida 
por canibalismo ou manipulação de 
cérebros, em algumas tribos da Nova 
Guiné, e hoj e extinta), a doença de 
Creutzfeldt-Jakob (DCI), o sindroma 
de Gerstmann-Straussler-Scheinker 
(GSSS) e a in só nia familiar fatal 
(IFF). Estão descritos também casos 
esporádicos de doenças semelhantes 
noutras espéc ies, como gato, tigre e 
diversas espécies de antílopes, em 
jardins zoológicos. 

Todas elas se caracterizam, embo
ra com variações conforme a doença, 
por um período de incubação longo, 
a que se segue uma fase clínica em 
que avultam os sintomas de disfun
ção ce re be lo sa (no hom e m, por 
exemplo, ataxia, di sartri a, instabili
dade pos tural e incoorde nação mo
tora, com característi cas contracções 
mioclónicas) evoluindo para disfun
ção ge ra l do s is te ma nervoso e 
demência e conduzindo inevitavel
mente à morte. ão há tratamento 
nem protecç·ão imunitária. 

O quadro histopatológico é típico 
e permite o diagnóstico post-mortem 
sem ambiguidadé. A característica 
patológica mais marcante destas 
doenças é a vacuolização dos neuró
nios e da matéria cinzenta [2-4], com 
perda de neurónios, astrocitose e au
sência de reacção inflamatória. Em 
microscopia electrónica, entre outras 
alterações, avulta a forma ção de 



fibrilha s, des ignadas como "scrap ie 
as soc ia te d fibril s " (SAF) [5]. Em 
algumas EET (kum , GSSS e scrapi e) 
observam-se a bundantes placas qu e 
co ra m como s ubs tân c ia a miloid e , 
mas que são rara me nte obse rvadas 
na DCJ e na BSE. 

Scrapie 
O sc rapie é uma doença contagio

sa elos ov inos qu e é conhec ida desde 
há dois séculos e qu e es tá es palhada 
pe lo co ntin e nt e norte-a me ri ca no , 
Índia , Áfr ica el o Sul e grande parle 
el a Eu ropa oc ide ntal e central , com 
a pare nte excepção de Portugal, Sui
ça, Suéc ia, Finlâ ndi a , R. Checa , Es
lováquia , Rom é nia e ex-Ju goslá via 
[1]. Foi ta mbé m exracli cacla na Aus
tráli a e na Nova Zelandia , por s ubsti 
tui ção do s e fec ti vos ov in os . A 
doe nça é tran smitida hori zontalmen
te e ve rti ca lm e nte [6 , 7], e mbora 
haj a dú vidas sobre se se trata d e 
uma ve rdade ira tra nsmissão verti ca l 
ou um a contamina ção precoce ela 
cri a, porque a placenta elos a nimai s 
infectados é altame nte infecciosa e é 
provável que a maioria elos a nima is 
infec tados adqu iram a doe nça por 
es ta via [8]. O aparecimento ini c ial 
do age nte nas placas de Peyer, intes
tin a is , e nos gâ nglios mese nléri cos 
sugere que a doe nça pode ser adqui
rida por via alimentar [9]. 

BSE 
A BSE fo i desc rita pela primeira 

vez e m 1987 (mas re fe re nte a um 
caso de 1986), have ndo casos pos te
riorme nte referidos a 1985 [lO]. Até 
Junho de 1995 , o núme ro tota l de 
casos tinh a s ido de 151525, afecta n
do mais de 30000 ex plorações . O nú
me ro de a nimai s vismados progrediu 
a té 1992 e dec linou a partir da i, pro
vavelme nte co mo res ult ado da proi
bi ção de incorporação de tec idos el e 
romina ntes nas rações pa ra gado. A 

1 - Dec laraciiu do 11 Spongiform Encephalo
pat hy \ uvi safy Cunmi tt ee". de 20 dP Março de 
1996: "The SE.\ C !un e conoidcred to ca,es of 
CJ D which have occurred in peuple ageu unuer 
4·2 a. rece ntl y id cnt ified b, th e CJD 
Smveillunce Unit, Edinburgh. Th~ Committ ee 
hm e co ncluded th ut the Unit has iden tifi ed a 
previom,ly unrecogni zed and cons. istenl diseuse 
patl ern. -\ re\ iew of pa ti ent '~ medical hi s t o rie~ 
genetic artaly:.-, is to dal c aml cons iderati on ~i
oth e r possi bl e cau ses , suc h as in c rease d 
ascertainm ent, hu ve fu il ed to xpluin th ese 
cases ad e qua le ly. Thi is ca use for g rea t 

diminui ção do núm ero de casos te m 
s ido cada vez ma is importante , de 
ano para ano, comprova ndo, a paren
te me nte, a efi c iê nc ia das medid as 
tom adas: 9 % el e 1992 pa ra 1993 , 
32% de 1993 para 1994 e 37% de 
1994 para 1995. 

A d oe n ça te m es tado prati ca
me nte limitada ao Re ino Unido, com 
aparec imento de casos es porád icos, 
e m gado importado ela Grã- Bre tanha, 
na Ale manh a, Itália , Canadá, Dina
marca, Oman e Ilhas Falkla nd/ Mal
vinas . E m Portu ga l, na Sui ça e na 
França, a doe nça já afectou também 
gado indíge na , provavelm e nt e ali 
mentado co m rações conta minadas . 
O prime iro caso em Portugal foi d ia
gnosti cado e m 1989, te ndo ocorrido 
até ao mome nto, compro vada me nle, 
34 casos, dos quai s apenas seis em 
animai s oriundos ela Grã-Bre lanha. 

A BSE afecta ·SÓ animais adultos e 
não há evidência ele transmissão verti
cal. Não se demonstrou também a sua 
transmissão- horizo ntal , pelo qu e se 
presume que todos os casos conheci
dos le nham a mesma orige m. É hoje 
aceite, quase consensualmente, que a 
BSE teve origem na ingestão ele rações 
contaminadas com o agente do scrapi e 
e que fo i depois amplificada pelo uso 
de rações produzidas a partir de carne 
de bov ino infec tada [11] . Os casos 
conhec idos de EET de a ntilopes e 
felinos selvage ns em jardins zoológi
cos e de galos podem ser fac ilmente 
referidos à mesma origem alime nta r 
[12]. A transmissão de scrapie por via 
alimentar a outra espécie parece tam
bé m ler-se ve rifi cado num s urto el e 
doença emac ianle em veados que pas
taram num campo anteriormente ocu
pa do po r ov e lh a s afec ta da s por 
scrap tc. 

A partir de modelos epide mioló
gicos, e te ndo e m conta o período de 
in c ubação de 2 -8 a nos, es tima-se 
qu e a presumível ex pos ição ini c ial 

concern. O n current data anel in thc absence of 
an y c rc dible a lt e rnativ e t he mo s t like ly 
explanati on at presenl is th at th ese eases are 
l ink e d to ex pos ure to BSE bc for e th e 
intrudu ction of the SBO [specific hovine offa lsj 
ban in 1989". 
2 - Co mo reco nh ec id o pe lo pres id e nt e do 
S pon gifonn Enc e p halupa th y Advi so l') 
Committee. Pro f. John Pattison: " lt is stin just 
possib lt· that we found this bccause we looked 
fo r it more int e nsivc ly th a n an yo ne e lse ". 
Também provave lmente pela razão contrár·ia , 
da falt a dP diagnósti eo, é que se e\plica a baixa 
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ao agente tenha ocorrido entre 1981 
e 1982 [10]. E s ta data de provável 
con tágio reforça a origem al imentar, 
porque coincide com uma a lteração 
s ubs ta nc ia l no processo de fabri co 
d e r ações , mud a nd o-s e el e um 
processo e m "ba tc h" para processo 
co ntínuo , c om me nor tr a tame nto 
té rmi co e redu ção ela ex tracção el e 
lípidos com solve ntes orgânicos [13] . 

EET lmnuuws 
A DCJ, descrita nos anos 20, apare

ce geralmente em casos esporádicos e 
raros, com uma incidência de cerca de 
1-2 casos por ano e por milhão de pes
soas, afectando princ ipalme nte pes
soas a partir dos 60 anos de idade. A 
s ua di s tribui ção geográfic a e por 
grupos étnicos, culturais ou profi ss io
nais não mostra a existência de fac to
res de ri sco, mas es tes es tudos são 
difi c ult ad os pe la fa lta de prec isão 
estatística numa doença tão rara além 
des tes casos es porádicos, a doença 
aparece ta mbém, com incidê ncia até 
30 vezes mai s alta, em casos familia
res, inicialmente detectados principal
mente e m família s judaicas do Norte 
ele África e Ásia Menor [14]. Nestes 
casos. a marca gené ti ca parece ser 
autossómi ca e dominante. A transmis
são genética está também estabelecida 
no caso elo GSSS e da IFF. A incidên
c ia des tas doe nças é ce rca de 100 
vezes menor que a da DCJ. 

1.2. Transmissão das EET 

Scrapie 
A na tureza infecciosa do scrapi c 

foi de monstrada por experiê nc ias de 
inoc ulação de murga nhos e hamsters 
com ex tractos de cére bro de ovelhas 
infectadas [1 5]. O age nt e infecc ioso 
era ultrafiltrável e por isso foi con
s id e rad o co mo um víru s, e mbora 
nun ca d e tec tado se rolo g ica me nte 
ne m por mi c roscop ia elec tróni ca e 

incidência da DCJ em Po rtugal (cerca de 0.3 
c as os/a no/ milh ão e ntre 1980 e 1994), d e 
metude do que é média mundia . 
3- Por eo modidad c . limito ao mfnimo as 
referê nc i a~ bibliognHicas. citando ape nas as 

mais significativas ou que l"acultalll infonnaçüo 
genérica . nüo e~pec i a li zada. 
4- Ao con lnlrio da po~ ição oficia l portuguesa, 
adoptada após os primeiros l'aso~ da doença em 
Portuga l. e tecnica mente insustentável, de que 
o diagnósti co ex igia o exa me vor microscopia 
e lec tró ni ca e o i sol a me nt o d o ap; e nt e por 
inoculação em animais. 
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distinto de todos os outros vírus 
conhecidos à época por os animais 
inoculados só manifestarem sintomas 
ao fim d e muitos meses . Estas 
experiências demons tra ram também 
a existência de estirpes, das quai s se 
co nh ece m hoj e mai s de vinte, 
apresentando diferenças no tropi smo 
para as duas espécies de animais de 
laboratório e em cara c terís ti cas da 
infecção, des ignadamente o te mpo 
de incubação, a taxa de progressão e 
o tipo e localização das lesões [16]. 
A variabilidade de tropi smo animal é 
de grande importânc ia se genera
lizada a outras doenças do grupo, por 
se saber que passage ns sucess ivas 
em espécies diferentes podem alterar 
a especificidade animal. 

O mlll·ganho pode ser infec tado 
experimentalmente tanto por via pa
rentérica (intracerebral ou sub-cuta
nea) como por via oral. 

A infecciosidade di stribui-se não 
uniformemente pelos di versos órgãos e 
tecidos. Experiências de inoculação 
intracerebral de murganhos suscep
tívei s mos traram que os órgãos e 
tecidos de animais doentes se podem 
classificar em quatro ca tegorias 
quanto à infecciosidade [17, 18]: 

Categoria I (títulos de 105-106 

LD50
5/g): cérebro, espinhal medula. 

Categoria II (104-105 LD5ofg) : 
íleo (parte terminal do intestino del
gado), cego e parte inic ial do intesti
no grosso, gânglios linfát icos, baço, 
amígdalas, meninges, placenta, hipó
fi se e glândulas suprarrenais. 

Categoria III (102-103•5 LD50/g): 
ne rvo c iático , parte te rminal do 
intestino grosso, timo, medula óssea, 
fígado, pulmão, pancreas. 

Categol"ia IV (infecciosidade 
abaixo do nível d e tec tável de 102 

LD 50/g): sangue coagula do , leite , 
mú sc ulo, rim , glândula mam á ria , 
estómago, testículo, ovário, sali va e 
glâ ndulas salivares, tiróide, úte ro , 
tecidos cartilaginosos e conjuntivos. 

BSE 
A BSE também foi transmitida ex

perimentalmente a bovinos, ovinos, 
visões, sagui s, porcos e murga nhos 
[19], tanto por via intracerebral como 
por via oral, o que mostra o ri sco de 
contágio alimentar e reforça a origem 
qua se ce rta da doe nça e m rações 

alimentares. Ao contrário do scrapie, a 
doença parece não ser h·ansmissível ao 
hamster. O murganho constitui hoj e o 
sistema experimental, desenvolvendo a 
doe nça e m cerca de um ano após 
inoculação intracerebral e cerca de 
ano e meio após inoculação por via 
oral. A transmissão ao porco é muito 
pouco eficaz , tendo sido conseguida 
apenas em um d e dez animais 
inoculados e só por via inh·acerebral. 
Todos os isolados de BSE inoculados 
no mlll·ganho comportam-se seme
lhantemente, pelo que, ao conh·ário do 
scrapie, parece haver apenas uma 
única estirpe de agente da BSE. 

Ao contrário do descri-
to para o scrapi e, só foi 
possível de tec tar infec
ciosidade no sistema ner
voso central, em animais 
doentes, em experi ências 
de inoculação no murga
nho [20]. Como · es ta falta 
de de tecção de infecc io
sidade e m outros órgãos 
se pod e dever apen as a 
barreira de espécie, estão 
em curso, mas ainda sem 
resultados conclusivos, experiências 
d e tran s mi ssão em bovinos ino
culados por via oral [21]. Pelo menos 
no íl eo foi j á e nco ntrad a infec
ciosidade, e m animais inoc ulados 
mas a inda não apresentando s into
mas, pelo que se pode pressupor que 
o quadro de distribuição da infeccio
sidade pelos órgãos e tecidos venha 
a ser semelhante ao do scrapi e. 

ão há nenhuma descrição publi
cada de experi ências de inoculação 
do agente da BSE no chimpa nzé, o 
que se ria muito inte ressante do 
ponto de vista da previsão dos riscos 
de transmissão ao homem. 

EET humanas 
A tra ns mi ss ibilid ade da s EET 

humanas, de indivíduo a indi víduo, 
foi indubitavelmente es tabelecida 
para o kuru, adquirido e m rituai s 
canibalísticos, quer pela ingestão de 
cé re bros con ta min ados qu e r por 
inoc ulação intra ve nosa durante a 
manipulação dos cranios. Está tam
bém demonstrada ou fortemente pre
sumida a transmissão iatrogénica de 
casos esporádicos de DCJ, por en
xertos de dura mater , impla ntação 
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crania na de eléc trodos, enxerto de 
córnea ou manipulações estomatoló
gicas. Há també m uma inc idência 
s ignifi ca ti va men te mai s a lt a da 
do ença em pessoas anteriormente 
craniotomizadas ou suj e itas a trata
mentos com hormonas hipofi sárias 
[1]. Mais de 40 casos de pessoas 
tratadas com hormona de crescimen
to ex traída de cadáveres e quatro 
mulheres inférteis tratadas com go
nadotrofina da mesma origem foram 
muito provavelmente infectadas por 
essa via, tanto mais que se provocou 
doença num macaco inoculado com 
um dos lotes suspeitos de hormona. 

Em todos estes casos, a 
infecção fez-se por inocu
lação, não havendo dados 
a favor da possibilidade de 
aqui sição da DCJ por via 
alimentar, nomeadamente 
por inges tão co m carne 
infectada com scrapie. A 
rarid ade da doe nça e o 
longo tempo de incubação 
tornam muito difícil o apu
ramento de possíveis fac
tores de transmissão. Há 

casos de "clustering" não familiar e 
até dois casos de infecção de ambos os 
cônjuges, que poderiam ser explicados 
por hábitos e orige ns a lime ntares 
comuns. No entanto, os estudos epide
miológicos não mos tram qualqu er 
correlação com a distribui ção geográ
fi ca do scrap ie e, nos EUA, não se 
encontraram diferenças na incidência 
de DCJ em grupos étnicos com signifi
ca ti vas diferenças no consumo de 
carne de ovinos [1]. 

As EET hum a nas são também 
facilmente transmitidas experimental
mente a chimpanzés [22] e macacos 
americanos [23]. Muitas das estirpes, 
mas não todas, são também infeccio
sas para o gato [23], o mm·ganho [24], 
o hamster [25] e o cobaio 126]. Apesm 
de a cabra e a ovelha serem igualmen
te susceptíveis ao scrap ie, a DCJ pode 
ser transmiss ivel à cabra mas não à 
ovelha [27]. As cabras inocu ladas 
mostram um quadro clínico e anato
mopatológico indistinguí vel do scra
pie, parecendo indicar que o tipo de 
doença se deve simultaneamente ao 
agente, dadas as diferenças de estilpe, 
e a factores genéticos de espéc ie ou 
indivíduo. A IFF foi também, muito 



recentemente, transmitida 
experimentalmente ao mur
ganho [28). 

1.3. O agente infeccioso 
[29] 

O agente do sc rapie, 
assim como os das restan
tes EET, só é detectável 
por inocula~ão a animais 
susceptíveis, não se dis
pondo de sistemas in vitro 
de replicação destes agen
tes. Tipicamente, os cére
bros de animais infectados 
podem conter entre 105 e 
10ll LD 50 por grama de 
tecido. 

Apesar de nunca obser
vado ao microscópio elec
trónico, a filtrabilidade do 
agente até 20-100 mm pa
recia indicar, inicialmente, 
a 3ua natureza virai. No entanto, logo 
algumas observações mostraram um 
comportamento pouco habitual em 
outros vírus, designadamente a sua 
grande resistência a muitos agentes 
virocidas e a impossibilidade de 
identificação de um ácido nucleico. 
Com efeito, a infec c iosidade é 
completamente resistente a nuclea
ses [30] e experiências de cinética 
de inactivação com radiações 
mostraram que a dimensão máxima 
de um possível ácido nucleico seria 
de cerca de 1500 bases [31], embora 
este valor es teja provav elme nte 
sobrestimado. No entanto, conhe
cem-se casos de grandes resistências 
à inactivação, por recombinação, 
como no caso de retrovirus. 

A purificação do agente do scrapie 
[32] confirmou estes dados. O pico de 
infecciosidade em centrifugação em 
gradientes é praticamente desprovido 
de ácidos nucleicos, que, a existirem, 
não terão dimensão superior a 165 
nucleótidos [33], muito menor ainda 
do que o máximo possível a partir das 
experiências anteriores. Esse pico de 
infecciosidade é composto essencial
mente por material proteico, em agre
gados fi brilhares semelhantes a SAF, 
que aparece em electroforese como 
uma banda proteica de 27-30 kDa 
[34, 35]. Kusiner, a cujo grupo se 
deve esta observação, postulou que o 

agente era de natureza exclusivamen
te proteicá, de um novo tipo de 
partícula infecciosa a que chamou 
prião [36], designando como PrP 
(proteína do prião) a proteína de 
27-30 kDa. A identidade entre a PrP 
e as SAF e amiloide foi comprovada 
pelo facto de anticorpos contra a PrP 
evidenciarem as SAF e as placas de 
amiloide nos cérebros doentes [34]. 

A partir de uma sequência parcial 
de aminoácidos de PrP, sintetizou-se 
uma sonda de DNA que, surpreenden
temente, detectou um gene em células 
normais de cérebro [37, 38]. De
tectou-se também mRNA desse gene, 
significando a sua expressão, em baço, 
pulmão e coração, embora em níveis 
muito inferiores aos do cérebro [37). 
Diferentemente da PrP'c infecciosa 
extraída de cérebros doentes, a versão 
normal da proteína, PrPc, é solúvel, é 
completamente degradada por 
proteases e aparece em gel de acrila
mida como uma banda de 33-35 kDa 
[39). A localização celular também é 
diferente. A PrP é uma proteína de 
membrana, enquanto que a sua 
isoforma patológica PrP'c se localiza 
em lisos somas secundários [40). 

O gene que codifica para a PrPc já 
foi identificado e sequenciado em 
ovelhas e bovinos (gene Prn-p), em 
mm·ganho (Prp-n), em hamster e rato 
(Prn-p) e no homem (PRNP). Estes 
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genes são altamente conser
vados, com cerca de 90% de 
homologia no conjunto, mas 
com ainda maior homologia, 
de 94-97%, entre espécies 
mais próximas: bovinos e 
ovinos, ou entre os roedores 
entre si [análise pessoal das 
sequências depositadas nas 
bases GenBank e Swiss 
Prot). 

Não se conhece ainda a 
função normal deste gene. 
Murganhos com "knockout" 
no gene Prp-n têm fenotipo 
normal [41)Õ. Por outro lado, 
o gene saudável não causa 
doença, não se tendo con
seguido transmitir qualquer 
infecciosidade por inocula
ção de proteína Prpc recom
binante, expressa in vitro. 

Afastada praticamente a 
hipótese de os agentes das 

EET serem vírus convencionais ou 
viroides, as opiniões dividem-se entre 
duas temias: a do prião, que atribui a 
infecciosidade à simples PrP na sua 
forma insolúvel e particulada, e a do 
virino, que postula a existência de um 
pequeno ácido nucleico codificante, 
associado a uma proteína celular, 
possivelmente a PrP [42]. A validade 
de uma ou outra destas teorias tem que 
ser aferida pelo grau de explicação (i) 
da patogenia das doenças; (ii) do 
mecanismo de amplificação e modifi
cação da PrP celulaT, (iii) da existência 
de um número elevado de estirpes 
biologicamente distintas. Como se 
discutirá adiante, a hipótese do prião 
ainda não fornece resposta satisfató1ia 
para a patogénese de tipo viral mas o 
modelo mais recente de mecanismo da 
doença, com base apenas no prião, 
permite explicar a replicação do 
agente e a variedade de estirpes. 
Ganha por isto cada vez mais genera
lizada aceitação a ideia de que os 
agentes das EET são exclusivamente 
constitui dos por p1iões. 

1.4. Patogenia das EET 

A patogenia melhor estudada é a 
da infecção experimental do murga
nho com o agente do scrapie [43 , 
44]. O aspecto mais surpreendente é 
que, apesar de toda a evidência 
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excluindo que o agente seja um vírus 
convencional, a patogenia é carac
teristicamente virai. Na primeira 
semana após inoculação sub-cuta
nea, cerca de 80% da dose infeccio
sa inoculada é encontrada no baço e, 
em menor concentração, em outros 
órgãos linfáticos, provavelme nte 
como captura do inóculo e não por 
replicação. Nas duas se mana s 
seguintes desaparece o agente, para, 
à quarta semana, voltar a ser isolado 
do baço, gânglios, timo e glândulas 
sali vares, com título c rescente, e 
provável replicação, até à 8" semana. 
À 12" semana, o agente já se localiza 
na espinhal medula, inicialmente na 
medula torácica. Esta observação 
sugere que a disseminação para o 
sistema nervoso central se faz ao lon
go dos nervos do baço, mas pelo 
menos na infecção experimental com 
o agente da DCJ sabe-se que há uma 
fase de virémia a preceder a infecção 
do sistema nervoso central [45]. Da 
medula torácica, o agente progride 
depois para a medula cervical e lom
bar e seguidamente para o cérebro, 
onde aumenta de título até à 42" se
man a . Nessa altura, é tamb é m 
detectável no intestino, medula óssea 
e pulmão, mas com títulos cerca de 
cem a mil vezes inferiores, e no rim e 
fígado, com títulos um milhão de 
vezes inferiores aos do cérebro. 

A infecção na tura l da ovelha 
segue, genericamente, o mesmo pa
drão de patogenia, salientando-se a 
alta infecciosidade inicial das placas 
de Peyer intestinai s e dos gânglios 
mesentéricos, o que provavelmente 
es tá re lacio nado co m a porta de 
entrada por via oral. 

Na BSE, ainda não se encontrou 
uma fase inicial de replicação no siste
ma linfático, embora seja admissível 
que, à semelhança do scrapie, a pato
génese inclua essa fase inicial de en
volvimento dos órgãos linfáticos [21]. 

A fase de maior acumulação de 
SAF e placas de amiloide é posterior 
ao pico de infecciosidade no cérebro, 
pelo que se pode admitir que estas 
lesões sejam consequência e não cau
sa da doença [46]. O mesmo se pode 
concluir do facto que a anfotericina B 
atrasa os sintomas da infecção experi
mental com scrapie e atrasa a forma
ção das placas, sem afectar o tempo 

nmmal de replicação do agente [47]. 
No entanto, a identidade clínica 

entre os casos esporádicos e transmi
tidos das EET humanas e os casos 
familiares em que se prova a exclusi
va natureza gen é ti ca d a do e nça 
indicam que ela tem como causa a 
formação e acumulação da isoforma 
anormal de PrP. 

1.5. Mecanismo molecular das EET 

Genética das EET 
As EET animais, o kuru e pelo 

menos os casos iatrogénicos da DCJ 
são indiscutivelmente doenças infec
ciosas, transmissíveis. Por 
outro lado, os casos fami
liares de DCJ, o GSSS e a 
insónia fatal familiar são 
doenças genét icas. Mas 
são também, simultanea
mente, doenças transmis
síve is. Como se podem 
compatibilizar estes dados 
aparente me nte contra
ditórios? 

A primeira explicação 
poderia ser a de o compo
nente gené ti co diz respeito a um 
gene de susceptibilidade. Antes da 
descoberta dos genes PRP, da pro
teína dos priões, eram já conhecidos 
genes de susceptibilidade (Sine no 
mm·ganho, Sip na ovelha) [16], que 
explicam as diferenças de infeccio
sidade da mesma estirpe de scrapie 
para estirpes diferentes de animais 
consanguíneos. Posteriormente, veio a 
verificar-se que o gene de suscep
tibilidade é o próprio gene codificante 
da PrP. Isto foi confirmado pelo facto 
de mm·ganhos transgénicos com gene 
Prp-n inactivado serem completa
mente resistentes à infecção experi
mental com scrapie [ 41]. 

As alterações genéticas nos casos 
familiares de EET humanas têm sido 
ex tensamente carac terizadas [48, 
49]. A mutação mais frequente na 
DCJ familiar é uma mutação no co
dão 200, com alteração de ácido glu
tamico para lisina. Esta mutação foi 
encontrada nas famílias afectadas de 
judeus líbios em Israel7, noutras 
famílias sefarditas em França e na 
Grécia e ainda nas famílias eslova
cas com DCJ. Têm sido também en
contradas, com menor frequência, 
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mutações nos aminoácidos 178 (áci
do aspártico-asparagina), 180 (vali
na-isoleucina), 2 10 (valina-isoleu
cina) e 232 (metionina-arginina), e 
ainda a inserção de uma repetição de 
oito aminoácidos extra. 

Estes achados levaram à suposição 
de que os casos esporádicos de DCJ 
fossem devidos a mutações esporádi
cas e raras. No entanto, não se encon
trou qualquer mutação na proteína PrP 
isolada desses casos, bem como dos 
casos estudados de kuru. 

A mutação mais frequente no GSSS 
é a mudança de prolina em leucina na 
posição 102, tendo s ido também 

encontradas mutações nos 
codões 105, 117 e 145. 
As mutações na posição 
198 (fenilalaninaserina) e 
na posição 2 17 (ácido 
gl u t am i c o- argini n a) 
causam uma forma atípica 
de GSSS. 

É interessante que a 
mutação encon trada na 
IFF seja uma das que se 
encontram também, ape
sar da diferença de pato

logia, na DCJ familiar (aminoácido 
178) . A dife re nça e ntre as duas 
s ituações radica no polimorfismo 
normal no aminoácido 129, que tanto 
pod e ser met ionina co mo valina. 
Quando o alelo mutado em 178 é da 
var iante va lin a, a mutação 178 
origina DCJ, causando IFF se o alelo 
mutado for da variante metionina. O 
polimorfismo 129 é também uma 
marca de susceptibilidade, pois que é 
muito mais frequente os doentes com 
DCJ esporádica ou iatrogénica (por 
hormo na de cresc im en to) serem 
homozigót icos, quer valina-valina 
quer metionina-metionina, enquanto 
quP. a população em geral é maiorita
riamente heterozigótica (metionina
-valina). Por outro lado, os casos ati
picos de DCJ, de evolução prolon
gada, ocorrem mais frequentemente 
em indivíduos heterozigóticos. 

O mecanismo de "replicação" 
O modelo hoje generalizadamente 

aceite concilia os dados de infecciosi
dade e os genéticos, postulando que a 
doença se deve a uma alteração da con
fmmação da PrP nmmal, diminuindo a 
sua degradação normal pela célula e 



tornando-a precipitável e agregável 
como fibrilhas ou placas de amiloide. 
Sabe-se que a proteína normal tem uma 
estrutura maioritariamente em hélice 
alfa, com apenas 3% de folha s be ta, 
enquanto que as PrPsc podem chegar a 
ter até 43% de folhas beta [50]. 

Conhecem-se hoje muitos exem
plos d e prote ínas, a s chaperonas, 
que promove m a e s truturação tri
dim e ns ional d e outras prote ínas . 
Neste caso, a PrP seria uma autocha
perona (ele que também já se conhe
cem exemplos, como a proteína p53 
supressora de tumores [51] e a pro
teína ele choque térmico hsp60 [52]). 
A isoforma patogénica PrP•c formaria 
um climero com a proteína normal 
PrPc, fazendo com que esta adopte a 
conformação anómala da PrP infec
ciosa A PrPc assim alterada irá de
sencadear, exponencialmente, a alte
ração de novas moléculas ele PrPc. 

A esh·utura en·acla ela proteína que 
desencadeia o processo e que faz ele 
molde para que todas as proteínas 
normais sintetizadas se convertam em 
proteína patogénica derivaria ele um 
processo es tocás tico raro, nas EET 
es porádi ca s, d e inoc ula ção nas 
doenças por irúecção ou iatrogénicas, 
ou d e um a mutação nas doe nças 
familiares . Assim se compatibiliza a 
coex is tência , na mesma doença, de 
uma origem genética e ele uma origem 
infecciosa . Variedades diferentes de 
conformação a nómala explica riam 
também a exi s tência elas diferenças 
de estirpe no agente elo scrapie. 

Nos últimos anos, tem sido estu
dada a estrutura tridimensional da 
PrPc e da PrPsc [50]. A carac teriza
ção estrutural dos dímeros formad os 
pelas du as prote ínas e a identifi ca
ção dos aminoácidos cruc iai s pa ra 
essa interacção abre caminho a duas 
importantes prev isões práticas : por 
um lado, permitirá avali ar a probabi
lid ad e d e tra ns mi ssão e ntre duas 
d e te rmin ad as es péc ies ; por outro 
lado, permitirá a produção de gado 
transgénico com esses aminoácidos 
muta dos d e form a a s e torn are m 
resistentes à doença. 

5 - Unidade infecc iosa letal, causadora de 
do e nça e mor te e m 50% dos a nimai s 
inoculados. 
6 - olícias muito rece ntes . referentes a um 
a1tigo cientffi co acabado de publicar e a que 
ainda não Li ve acesso, referem que novas 

As experiências recentes com 
animais transgénicos 

Uma predi ção importante des te 
modelo e que vai contra um princípio 
das infecções convencionais, incluin
do as virais , é que o agente isolado 
de um animal doente, sendo a sua 
proteína normal alterada, é diferente 
do agente causador da doença. Isto é, 
se o agente do scrapie, com sequên
cia proteica de PrP de ovelha , for 
inoc ulado em mm·ganhos os priões 
produzidos por estes mm·ganhos têm 
a sequência proteica da PrP ele mm
ganho e já não a ele ovelha. Isto tem a 
importante consequência prática ele 
não se r poss ível d e terminar , por 
exemplo, se um caso ele DCJ tem ou 
não origem na infecção por agente ela 
BSE. Mesmo qu e a s sim fos se, a 
análi se el e sequ ê nc ia prote ica do 
prião produzido mostraria apenas a 
sequência da PrP humana. 

Nos últimos anos, têm s ido pro
duzidos murganhos transgénicos com 
alte rações nos seus genes PRP. Os 
resultados recentes ele experiências 
com es tes animais têm validado o 
modelo de doença acima referido e 
abrem perspec tivas práticas impor
tantes, nomeadamente para o estudo 
da possibilidade de transmissão de 
EET entre espécies . 

Como já referido , murga nhos a 
qu e se remov e u ou ina c tivou os 
genes PRP não desenvolvem doença 
quando inoculados com agente do 
scrapi e . Por outro lado , murganhos 
com um excesso artifi c ial de genes 
normais, vêm a apresentar uma pato
logia de tipo EET mes mo qu a ndo 
não inoculados [53]. Estes resultados 
dem nstram o papel da p otefna PrPc 
no mecani smo da doença e sugerem 
que o aumento ela sua síritese, au
mentando paralelamente a probabi
lidade de aparecimento es pontâneo 
de uma conformação anormal, pode, 
por si só, desencadear a doença. 

Foram pre para dos murganho s 
transgénicos em que 5 aminoácidos 
da PrP de mm·ganho foram substituí
dos pelos correspondentes aminoáci
dos da PrP el e hamster [54]. Enquan-

experiências com animais tansgénicos indicam 
uma fun ção de proteccão das cé lul as de 
Purki nje. 
7 - Ant es des ta ca racte ri zação ge néti ca , 
chegou a pensar-se que a maior incidência de 
DC.l neste grupo se devia a maior consumo de 
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to que os mm·ganhos não transgéni
cos são res is te ntes aos priões d e 
hamster (scrapie passado em hams
ter) , os transgénicos são igualmente 
sensívei s a priões d e murganho e 
priões de hamster. Por outro lado, os 
priõ es produzidos após infecção 
desses transgénicos passam a ser in
fecciosos para o hamster, ao contrá
rio dos priões de mm·ganho, demons
trando qu e a pa ss agem em nova 
espécie (neste caso, genéticamente, 
os transgénicos podem ser conside
rados como nova espécie) alterou a 
especificidade do agente. 

O mesmo tipo de resultados foi 
obtido com mm·ganhos transgénicos 
com PrP de mm·ganho alterada em 
nove aminoácidos, substituídos pelos 
aminoácidos respec tivos da proteína 
humana [55]. Es tes mm·ganhos pas
saram a ser sens íveis a 18 isolados 
diferentes de DCJ esporádica, família 
ou iatrogénica e de GSSS. Curiosa
mente, mm·ganhos transgénicos em 
que o gene de murganho foi integral
mente substituído pelo gene humano 
foram resistentes a priões humanos. 
Este resultado sugere a existência de 
outra prote ín a c elular normal, a 
hipoté tica proteína X, qu e é neces-
sária para a conversão da PrPc em 
proteína patogénica. A proteína X do 
murganho actuaria sobre a proteína 
quimérica dos transgénicos, com se
quência maioritária de mm·ganho, mas 
não reconheceria a proteína humana 
integral elo outro tipo de transgénicos. 
Se se via a confirmar a necessidade de 
uma prote ína X, carac terís tica d e 
espécie, este dado será muito impor- f; 
tante por con s tituir um ele me nto 
adicional ela barreira de espécie. 

Posteriormente, foram produzidos 
novos mm·ganhos transgénicos com o 
gene PRP humano [56], em diversas 
variantes : com ambos os al elos ele 
murga nho s ubs títuidos por ge nes 
humanos, com um alelo humano e dois 
de murganho, ou com um alelo huma
no e nenhum de murganho. Inoculados 
com priões humanos, os mm·ganhos 
não tran sgé ni cos não mo s traram 
doença, enquanto que os transgénicos 

mio los e olhos de ovelha , pote nc ia lmente 
contitminados com scrapie. 
8 - Co nforme as recomend ações da OMS 
(1991) e da Comissão dos Produtos Medicinais 
da UE, tam bé m de 1991. pos te ri ormen te 
reforçadas. 
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com duas có pias do ge ne huma no 
foram sensíveis. As outras variantes de 
transgénicos foram também sensíveis, 
com tempos de incubação da doença 
inversamente proporcionais à propor
ção de genes humanos. Outro impor
tante resultado destas experiências fo i 
a aparente resistência dos transgénicos 
ao agente da BSE , co m te mpo d e 
sobrevivência já cerca do dobro do 
tempo de aparecimento d a doença 
após inoculação dos priões humanos. 
No entanto, será necessário aguar
dar-se a morte natural destes animais 
transgénicos inoculados com o agente 
da BSE para se poder concluir definiti
vamente pela sua resistência. 

1.6. Avaliação do risco 
- conclusões? 

Na avaliação dos riscos, é neces
sário entrar em conta com a existên
cia ou não de uma barreira de espé
cie, com a dose do inóculo e com a 
via de inoculação. 

Barreira de espécie 
Sem dados epidemiológicos e expe

rimentais seguros, não é poss ível 
assegurar a existência de uma barreira 
d e espéc ie para trans mi ssão ao 
homem da EET animais. No caso do 
scrapie, todos os dados sugerem que 
essa transmissão não ocon e. Sendo a 
doença conhecida de há muito, nunca 
se revelou qualquer cotTelação entre a 
sua incidência ou hábitos alimentares 
com a incidência da DCJ. No entanto, 
sabe-se que a DCJ é transmissível à 
cabra (mas não à ovelha) e que, por 
outro lado, o scrapie pode ser transmi
tido ao chim panzé, que é um fá cil 
recipiente da infecção experimental 
por priões humanos [1]. 

Mesmo que, como tudo indica, o 
homem seja resistente ao scrapie, e 
apesar de a BSE ter tido origem muito 
provável no scrapie, isso não pode ser
vir de base para se afirmar que o ho
mem tem idêntica resistência à BSE. É 
bem conhecido que a capacidade de 
infecção de espécies e outras caracte
tisticas dos agentes de EET se podem 
modifi car após passagem e m no va 
espéc ie [57, 58]. É poss ível que a 
alte ração do prião de ovelh a após 
passagem na vaca lhe tenha conferido 
a propriedade de infectar o homem. 

Conhecido o mecanismo molecu
lar da doença, pode-se prever que a 
análi se comparati va das sequ ências 
das PrP de diversas espécies forneça 
dados sobre a viabilidade de interac
ção entre as PrP e, portanto, de ultra
passagem d e barre ira d e es péc ie . 
Como se referiu a trás, a homologia 
entre PrP bovina e PrP ovina (94,3%) 
é s up erior à hom ologia e ntre as 
proteínas humana e bovina (87,9%). 
No e ntanto es ta dife re nça não é 
suficientemente grande para permitir 
uma conclu são e, por outro lado, 
pode dizer pouco sobre a interacção 
es trutural e ntre as prote ínas, no 
ac tual es tado de conhe
cimento da sua estrutura . 
A pos tulada inte rve nção 
de um outro gene celular 
para a referida proteína X 
é um elemento adicional a 
considerar na barreira de 
es péc ie, ma~ os es tudos 
sobre esse gene ainda são 
preliminares. 

Da mes ma forma , os 
resultados com a nimais 
transgéni cos, qu e pare
cem sugerir uma resistência humana 
à BSE, necessitam de comprovação, 
em particular pelo uso de maior nú
mero de estirpes transgénicas e com 
diferentes polimorfismos, nomeada
mente no aminoácido 129. 

A análise epidemiológica, inicia
da com um programa es pec ia l d e 
moni torização no Reino Unido, a partir 
de 1990, é muito difícil , atendendo aos 
problemas de estud o es tat ís ti ca de 
uma doença tão rara como a DCJ, e ao 
longo tempo de incubação. A maior 
probabilidade de exposição a tecidos 
bovinos altamente infectados ocorreu 
no Reino Unido entre pouco antes do 
aparecimento da BSE e a proibição de 
uso alimentar desses tecidos, em 1989. 
O tempo decorrido até agora é curto, se 
comparado com o tempo de incubação 
do kuru (5-9 anos, mas podendo ir até 
30) ou com o tempo de incubação na 
DCJ iatrogénica, por hormona de cres
cimento (que chegou até 20 anos), na 
medida em que uma eventual quebra 
da baneira de espécie é sempre acom
panhada, na primeira passagem, por 
um tempo de incubação longo. 

Até muito recentemente, não se 
encontrou nenhum aumento de inci-
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ciência da DCJ convencional no Reino 
Unido, incluindo nos potenciais grupos 
de risco (trabalhadores de explorações 
pecuárias e de matadouros). O único 
sinal de alarme, a susc itar a actual 
preocupação, foi o aparecimento de 
dez casos recentes de uma nova va
riante de DCJ no Reino Unido, afec
tando indivíd uos mais jovens e com 
uma evolução, sinais electroencefalo
gráficos e histopatologia diferentes do 
habitual. No entanto, a patologia tam
bém não é semelhante à da BSE e, por 
outro lado, os sintomas são do tipo da 
DCJ esporádica e não de tipo cerebe
loso, como é mais habitual nas EET 

por transmissão, incluindo 
o kuru humano. Por outro 
lado, a presença de alJwl
dan tes placas de PrP no 
cérebro d es tes do e ntes, 
que não é vulgar na DCJ, é 
ca racterís ti ca do kuru , 
uma doença provavelmen
te adquirida por via oral. 

De qualquer forma , a 
hipótese de a variante de 
DCJ ter origem na conta
minação com age nte de 

BSE é testável, e certamente o será em 
breve, por carac terização dos priões 
produzidos por esses doen tes, dado 
que as carac terís ti cas de estirpe da 
BSE são únicas e es táve is, mesmo 
depois da transmissão a outra espécie, 
como o gato. 

Dose de inóculo 
Como em qualquer outra infecção, 

a proba bilidad e d e tran s missão a 
outra es péc ie também d epende da 
dose do inóculo. este sentido, é dife
rente, em termos práticos, a situação 
britânica, em que a população huma
na foi exposta a quantidades apreciá
veis de tecido infectado, antes do seu 
banime nto na alimentação , da dos 
restantes países , incluindo aqueles 
que têm a doença, mas num número 
muito reduzido de casos. 

O ri sco d e infecc iosi d a d e d os 
di versos tec idos ou órgãos usados na 
alimentação é muito diferent e. o 
caso da BSE, só fo i e ncon trada 
infecc ios id ade no s is te ma nervoso 
central de a nima is infec tados [20 , 
59]. No entanto, deve-se ter presente 
que a ausê nc ia d e infecc iosi d ade 
noutros tecidos pode dever-se a falta 

---- . ---



de sens ibilidade da prova de inocu
lação, por se saber que no scrapie a 
infecciosidade abrange outros órgãos 
e tec idos. Como referido atrás, uma 
experiê ncia e m c urso [21) de trans
missão entre vacas, por via oral, já 
mostrou pelo me nos infeccios idade 
no íleo, como no scrapi e . 

a s ovelhas e cabras infec tadas 
com scrapie, a distribuição de infec
ciosidade é do seguinte tipo [16, 59): 
i. alta infecciosidade (105-106 LD5Jg) 
no cérebro, cerebelo e espinhal me
dula ; ii. infecc ios id ade mé dia 
(104-105 LD 50/g) no baço , gâ nglios 
linfáticos , a mígd a la , il eo có lon 
proximal, meninges, placenta, hipófise 
e supra-renal; iii . infecciosidade ba ixa 
ou vestigial (102-104 LD5Jg) no nervo 
c iát ico, colón di s tal , timo, medula 
óssea, fígado , pulmão e pancreas; iv. 
se m infecc ios id ade detectável os 
restantes órgãos e tec idos estudados, 
incluindo o tecido muscular esquelé
ti co, o le ite, coração, rim , glândula 
mamári a, soro e sangue coagulado, 
tes tícu lo, ovário, sali va e glâ ndulas 
sali vares, tiróide, útero, tecidos car
tilaginosos e conjuntivos. 

Via. de inoculação 
Estas dete rminações de infeccio

s idade foram fe ita s por inoculação 
intracerebral de murga nhos sensíveis 
ao scrapie. o e ntanto, sabe-se que 
is to não tradu z a s itüação real da 
infecção por via oral, como será na 
eventu al co ntaminação humana por 
alimen tos, e m qu e são necessá ri as 
doses 100000 vezes maiores para se 
transm itir a doença [59). 

Se, portanto, estes dados mostram 
ape nas um ri sco muito re moto de 
infecc ios idade para o home m, por 
via ora l, é necessá rio le r em co nta 
s ituações pa rti c ulares de maior risco 
de inoc ulação pa ren té ri ca, seja por 
ad mini s tração de produtos farmacêu
ticos seja por ri sco profiss iona l (ve te 
rin á rios, tra tadores de gado , tra ba 
lhadores de ma tadouros) . 

Em conclusão , 
Não se di s põe m a inda de dados 

minimame nte seguros qu e indique m 
que a BSE é trans missível ao home m, 
mas també m, da mes ma forma , é 
impossíve l afirmar com seguran ça 
mínima qu e ela não é transm iss íve l. 

Nes ta s condi ções, não h avendo 
explicação plausíve l pa ra a nova 
variante de DCJ que não seja a exposi
ção a tecidos bovinos infectados, an tes 
da proibição do seu consumo, e deven
do-se tomar todas as precauções para 
protecção da saúde humana, mesmo 
com algum exagero, é necessário pattir 
do princípio de que a BSE pode ser 
trans mi ssível e adoptar as medidas 
qu e reduzam ao máximo esse risco, 
mesmo que ele pareça remoto. 

2. Prevenção das EET 
e medidas de saúde pública 
e sanidade animal 

2.1. Prevenção das EET animais 
e erradicação da BSE 

A situação portuguesa não facilita 
a erradi cação da BSE: (i) parece que, 
segundo a comunicação social, não se 
con hece de vidamente o des tino dos 
numerosos a nimai s importados do 
Re ino Unido e das s uas cri as; (ii) a 
maioria dos casos de BSE (28 em 34 
confirmados) já ocorreu em animais 
nasc idos e m Portugal; (iii) durante 
\'á rias anos utili zaram-se em Portugal 
rações pote ncialme nte inJec tadas e, 
mesmo depois da proibição de uso de 
proteína de ruminantes nas rações, 
não é seguro que essa proibição tenha 
sido escrupulosamente cumprida; (iv) 
não há forma de se apurar quais as 
explorações que usaram rações deste 
tipo e qual o destino dos respectivos 
animais. Assim, terá que se ser mai s 
extensivo nas medidas sanitárias de 
abate de casos suspeitos, pela dificul
dade da sua ide ntificação. 

Apesar de Portugal ser considera
do co mo um pa is livre de sc rapi e, 
es ta af irmação só te m ve rd ad e iro 
se nl ido após comprovação por uma 
acção es pecialmente ori e ntada para 
o despi s te da doe nça. 

De ve-se ainda considera r o caso 
parti c ular do porco. Como referido 
atrás, a BSE já f'oi transmitida expe
rimentalmente ao porco, e mbora com 
baixa efici ência. ão consegui dados 
seguros sobre a utili zação de rações 
com proteína anima l na alimentação 
dos porcos mas, se tal acontece, de ve 
ser vi s to como um ri sco de e mergên
c ia de uma possível EET de porco, 
al é agora nunca ide ntificada. 
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Nes ta s co ndi ções, d evem se r 
adoptadas (ou já vêm a ser adopta
das) as seguintes medidas: 

l. Reforço e cumprimento rigoro
so das medidas já adoptadas : notifi
cação obrigatória, vigilância das 
explorações afectadas (co m p e lo 
me nos um a visita ve te riná ria men
sal) , proibição ele rações conte ndo 
proteína el e ruminantes, des trui ção 
total ou enterramento dos cadáveres 
dos animai s doe ntes, limitação el e 
importação de animais vivos a países 
sem BSE e com adequado programa 
de vigilância sanitária da doença. 

2. Extensão da proibição ele in
corporação em rações a todas as pro
teínas com origem em mamíferos e 
extensão ao porco da proibição ac
tual elo uso dessas rações para rumi
nantes . 

3. Identificação e abate de todos 
os animais ainda ex is tentes importa
dos do reino Unido. 

4. Inventário da comercialização ele 
rações suspeitas e abate de todos os 
animais com presunção razoável de te
rem sido alimentados com essas rações. 

5. Se não forem praticáveis, com 
segurança, as duas medidas anterio
res, abate elos coabitantes de animais 
doentes. 

6. Vigilância sobre os descenden
tes (prime ira geração) de a nimai s 
doe ntes, mes mo que te nham s ido 
transfe ridos para explorações não 
afectadas. 

7. Não necessidade ele med idas 
espec iais quanto à inseminação arti
fi cial de bovinos. 

8. Programa especial de despi s ta
gem da eventual existência de scra
pie em Portugal. 

2.1 . Prevenção de riscos para o 
homem, por via alimentar 

l. Proibição de uso alimentar ele 
cérebro (miolos) e es pinhal medula, 
baço, timo (moleja) e intes tino d e 
bovino , co m des trui ção obrigatória 
desses órgãos . 

2. Informação ao co nsumidor do 
ri sco hipoté ti co, mas negligíve l, de 
consumir fígado, pulmões ou medula 
óssea (tutano) ele animai s com mai s 
de seis meses de idade, não se jus ti
ficando, no estado actual de conhe
c imento, a proibição do seu consumo. 

• 
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3. Vigilância sobre o fabrico de 
alimentos processados, moídos ou 
em pasta, quanto à incorporação dos 
órgão bovinos referidos em 1. 

4 . Não necessidade de qualquer 
medida quanto ao leite e lacticínios, 
carne, coração, língua, estómago (do
brada), rim (sem as glând ulas s u
pra-renais presentes na "rilada") e 
outros órgãos, não referidos acima, 
de animais aparentemente sãos. 

5. Nenhuma restrição ao consumo 
de gelatinas e à utilização de sebo 
desproteinizado para margarinas ou 
sabões. 

6. Manutenção da proibição de im
portação de qualquer ali
mento de origem bovina 
(com excepção do leite e 
derivados) a pattir do Rei
no Unido, até se verificar o 
d eclínio da BSE para 
níveis que minimizem os 
nscos. 

2.2. Monitorização 
epidemiológica da DCJ 

l. Notificação obriga
tória da doença. 

2. Campanha de informação mé
dica quanto ao diagnóstico. 

3. Recomendação no sentido de 
exame post mortem de todos os casos 
diagnosticados ou suspeitos de DCJ. 

2.3. Situações particulares de risco 

l. Uso de luvas de protecção, em 
malha metálica na remoção de cérebros 
e medulas espinhais, nos matadouros, e 
cobertura adequada de feridas que 
possam constituir pottas de entrada. 

2. Informação adequada de risco 
e procedimentos de segurança nas 
autópsias de doentes com DCJ. 

3. Proibição de enxertos de dura 
mater Uá consagrada na prática). 

4 . Esterilização adequada de ins
trumentos de neurocimrgia ou de dia
gnósti co invasivo do cérebro: hipo
clorito de sódio (2% de cloro li vre) 
durante 30 minutos; imersão em soda 
cáustica 2N durante 1 hora, seguida 
de autoclavagem a 121° durante 90 
minutos ou a 132° durante uma hora. 

5. Procedimentos extraordinários 
no licenciamento de produtos medici
nais com origem bovina ou ovina8: 

consideração do balanço entre os 
riscos e a utilidade terapêutica; utili
zação de animais com menos de seis 
meses, oriundos de países sem BSE 
ou scrapie, respectivamente (devendo 
ser considerados como países livres 
d e doença apenas os que tê m 
montado um esquema adequado de 
vigilância), e não alimentados com 
rações contendo proteína de mamífe
ros; consideração específica do risco 
do tecido a utilizar, da eficiência de 
inactivação do agente pelo processo 
de fabrico e da quantidade de mate
rial a administrar, validação após 
estudos de inoculação em mur·ganhos 

susceptíveis. 
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Pode explicar o que é o Projec
to Alfa, quem pode aderir e 
em que condições? 
O principal problema a resolver 

em termos de cuidados de saúde é o 
da acessibilidade. E a acessibilida
de, a nosso ver, tem que se resolver 
através do médico de família. Por 
isso o Projecto Alfa é uma aposta 
muito forte no sentido de recriar a 
figura do médico de família. 

E como funciona, na prática, o 
Projecto Alfa? 
A partir de um conjunto de médi

cos, organizados em grupos peque
nos. Depois articulam-se entre si de 
forma a atender os cidadãos que es
tão inscritos nas suas listas e a quem 
pretendem prestar um serviço global 
de atendimento. Portanto com maior 
disponibilidade, aptos também para 
estabelecer o relacionamento com os 
cuidados diferenciados sempre que 
necessário. De certa forma é o 
médico/advogado do doente que 
queremos institucionalizar. 

Isso quet· dizer que quem optar 
por esse modelo tem que 
estm· em dedicação exclusiva? 
Não necessariamente. Apesar de 

ser jurista acho que há um excessivo 
apetite pela regulamentação. Nós es
tamos a viver todos os dramas do que 
é um excess o d e administração 
regulamentadora. Tudo o que é de
masiado definido em diplomas, quer 
legislativos quer regulamentares, é 

A ora 
aqullo que eu gostava 
era de ter as pessoas 

dedicadas mais 
a tempo inteiro aos 

estabelecimentos 
de saúde e pagar-lhes 

também muito melhor 
para ser mais atraente 

e para elas fazerem 
a sua opção de vida. 

asfixiante da capacidade de inovação 
e da criatividade das pessoas. Penso 
que o principal defeito do SNS é 
esse . A excessiva regulamentação 
que retira liberdade ao prest(ldor e 
que de certa forma não serve o 
utilizador. Este projecto pretende 
ensaiar uma forma de organização 
mais livre . Grupos de médicos que 
combinam entre si uma forma de 
atendimento dos doentes insçritos 
nas suas- listas e trabalham em 
articulação e cooperação uns com os 
outros. Eles próprios escolhem os 
hospitais com que se querem relacio
nar para outros níveis de cuidados 
que sejam necessários para os 
cidadãos inscritos. Para nós o bom 
relacionamento entre as pessoas é 
necessário em todas as áreas, mas na 
saúde há uma relação de confiança 
que é fundamental e que tem de se 
estabelecer entre o médico e a 
pessoa que confia nele. 

Isso significa que esses médicos 
vão continuar a trabalhar den
tro do Centro de Saúde num 
novo modelo, com alguma auto
nmnia, que vão ter que sair? •.. 
Não. Podem trabalhar dentro do 

Centro de Saúde. Aliás trabalham 
mesmo dentro do Centro de Saúde. 
Há experiências diferentes. 

Neste momento quantas expe
riências estão em curso? 
Cerca de quinze, mas vamos ter 

ma1s ... 

Em que regiões? 
Em várias, embora agora existam 

mais a nível da Administração Re
gional de Saúde de Lisboa e V ale do 
Tejo. O que é importante dizer é que 
isto surgiu da iniciativa dos próprios 
médicos. São os médicos, insatisfei-
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tos com a maneira como estão a tra
balhar, que resolveram propor que 
fosse legitimada uma forma diferente 
de se organizarem. E nós temos todo 
o interesse em que isso aconteça 
porque a este nível de relacionamen
to e de prestação de serviços de saú
de é bom que as pessoas tenham al
guma autonomia. 

O Projecto Alfa está a ser expe
rimentado já há algum 
tempo. Tem alguma ideia dos 
primeiros resultados? 
Uma coisa positiva e importante 

para já é o grau de satisfação dos 
profissionais envolvidos. Quanto às 
restantes componentes é ainda cedo. 
É importante frisar que se trata de 
uma experiência que vai ser avaliada 
ao fim de seis meses. Depois partire- • . 
mos para conclusões, se foi ou não 
um sistema que surtiu efeitos, se 
teve resultados positivos, etc. 

Como estão enquadrados os mé
dicos envolvidos actualmente 
no projecto? 
Não são clandestinos ... Trata-se 

de projectos oficiais que ainda não 
foram objecto de regulamentação. 

Que relaÇ'ão têm esses médicos 
com a Direcção do Centro de 
Saúde? 
O Centro de Saúde obviamente 

que está por dentro desta nova forma 
de organizar e tem de a acarinhar. Se 
nós consideramos que isto surgiu da 
iniciativa dos próprios médicos pen-
so que é bom que as Direcções dos -
Centros de Saúde estejam disponí-
veis para apoiar esta nova forma de 
fun cionar. A administração deve 
facilitar e não inviabilizar as coisas, 
a não ser aquilo que é incorrecto, 
obviamente. 

Admite alargar esta experiência 
aos hospitais? 
Para já é uma forma de organiza

ção de médicos de Clínica Geral. Em 
princípio esses médicos não estão 
nos hospitais . É verdade que têm 
estado a nível das urgências, mas 
isso é algo que tem que se rever. Não 
faz grande sentido ter os clínicos 
gerais nas urgências dos hospitais. 
Se es tão lá não tê m tempo para 



atender os seus doentes, de maneira 
que is to obrigará a uma outra 
organização do s profissionais de 
saúde por forma a que tenhamos 
tudo articulado de uma forma lógica. 

Isso significa que quem se envol
ver nestes projectos depois 
não tem possibilidade de inte
gt•at· o Set·viçu d e Atendimen
to Permanente nos Centros 
de Saúde? 
Depende. Repare que este projec

to não é nada de asfixiante. Nós 
damos liberdade às pessoas para se 
organizarem de acordo com 
um de term in ado proj ecto. · 
Penso que é uma forma de 
atendimento das pessoas 
muito mais gratifi cante para 
quem a presta e muito mais 
sa ti sfatória para quem a 
recebe. Eu sou defensora do 
es tre itam e nto da r e lação 
entre o médico e o doente. 
Cada um de nós deve ter um 
médico que nos conheça na 
globalidade para poder ser 
um bom conselheiro, mesmo 
e m relação ao e ncami
nhamento para os cuidados 
de saúde especializados. 

No Ministério da Saúde 
houve recentemente 
outra experiência no 
sentido de criar também 
alternativas à prestação 
de cuidados. Foi a ques
tão das convenções com 
Centros de Saúde. Qual 
foi o efeito prático dessa 
iniciativa? , 
Ainda não tenho nênhum 

balanço dessa ini c iativa . Como 
sabem tem havido algumas mudanças 
a nível das Administrações Regionais 
d e Sa úd e e, e ntre ta nto , es tou à 
espera que as pessoas tomem assento 
e depois me canalizem alguma ava
liação do que foram essas formas de 
prestação de cuidados. Se se consi
derar que elas foram válidas podem 
também ser uma alternativa. Como 
sabem cada vez se caminha mais 
para que o SNS não sej a a úni ca 
forma de prestação de cuidados de 
saúde e em que o próprio SNS pode 
contratar com vários intervenientes. 

Convenções. Qual vai ser polí
tica do Ministério da Saúde? 
Como sabe nós temos o Estatuto do 

Serviço Nacional de Saúde que prevê 
que a partir de 31 de Dezembro deste 
ano se efectuem as convenções de 
outro modo. Ainda estamos a avaliar o 
impacto dessa alteração, mas penso 
que seria de todo adequado caminhar 
para esquemas em que houvesse uma 
separação entre convenc ionados, 
funcionários do SNS e do próprio 
sector social. Portanto era algo que 
nós pre tenderíamos clarifi car em 
termos de um melhor relacionamento 

e sobre tudo numa óptica de 
capacidade do SNS cumprir os seus 
compromissos. Neste momento o que 
se passa é que como o SNS tem pago 
em grande percentagem o privado, 
pago o convencionado e pago o social 
entra naturalmente em atrasos de 
pagamento. Isso é muito mau, degrada 
o relacionamento e não é satisfatório 
para ninguém. Todos ganharíamos 
com alguma clarificação. 

É .·de admitit· que o sist ema de 
convenções venha a ser mais 
aberto para os médicos? 
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Julgo que sim e que poderá ser 
vantajoso desde que a própria admi
nis tração tenha alguns mecanismos 
de acompanhamento e de avaliação 
do impac to . H á áreas em que até 
será salutar proceder-se a alguma 
liberalização da possibilidade de 
convenção e noutras em que isso tem 
que ser devidamente avaliado para 
não criar um excesso de procura. 

Mas levar muito a rigor esse 
preceituado da lei que dete r
mina que no final do ano as 
pessoas que estejam ligadas 

ao SNS sejam impedidas 
de ter convenção não 
vai ser muito lhuitativo? 
É capaz de ser muito 

limitativo e por isso é que nós 
estamos a proceder a uma aná
lise das situações. Mas o que se 
está verificar até este momento 
é que ainda não foi possível ul
t:rapassar a desarticulação entre 
os tradicionalmente chamados 
cuidados primários e 
diferenciados, o que tem levado 
a qu e se criem alguma dis
torções na procma e na oferta. 

Admite que com algumas 
t•egras a s pessoas que 
apesar de tudo estejam 
ligadas ao SNS possam 
manter algumas conven
ções . 
Admito, mas ainda não 

afirmo p orqu e não tenho o 
levantamento total da situação. 
Penso que há áreas em que vai 
ser necessário que o SNS 
continue com as convenções 
que tradicionalmente tinha e 

que há outras em que se ganharia em 
ter um relacionamento diferente. 
Agora aquilo que eu gostava era de 
ter as pessoas dedicadas mais a tempo 
inteiro aos estabelecimentos de saúde 
e pagar-lhes também muito melhor 
para ser mais atraente e para elas 
fazerem a sua opção de vida. Hoje em 
dia é desconfottável trabalhar em mais 
do que um sítio ao mesmo tempo, 
principalmente nos grandes meios. 
Todos ganhávamos com essa opção, 
mas ela só pode ser feita desde que 
haja estabilidade, segurança e con
fiança dos profissionais. 



Em matéria de convenções, 
admite que há uma situação 
de privilégio da ANF t•elativa
mente aos médicos? 
De facto o acordo existente com a 

ANF lhe é muito mais favorável do 
que os outros que existem a nível do 
Ministério da Saúde. 

Acha possível que os médicos 
que têtn convenções cotn o 
SNS possam passar a ter mn 
tratamento 1nelhorado nesse 
aspecto? 
Estamos a fazer um grande esforço 

de recuperação financeira, mas esse 
esforço também passa pela colabo
ração dos profi ss ionai s . É 
evidente que todos nós sabe
mos que a responsabilidade de 
gastar judiciosamente os re
cursos que temos é de todos, 
não é só da Ministra da Saúde. 
Temos qu e criar regras de 
razoabilidade e de adequabili
dade que permitam que is to 
seja um sistema que nós não 
estamos a liquidar a prazo. As 
subidas exponenciais vão ser 
determinadas pela própria evo
lução das coisas . Mas se, para 
além di sso, acrescentarmos 
algo de não controlo rigoroso e 
não prescrição rigorosa daqui
lo que é efectivamente neces
sário podemos entrar em difi- -
culdades complexas que serão 
prejudiciais para todos. 

Completou seis m eses de 
g oven1o. V e io e ncon
ti·ar um Ministério mais 
complicado do que 
esperava? 
Este Ministério é muito complica

do e eu já o conheço há muitos anos . 

Mas agora t e m uma vi s ão 
dife1·ente ... 
Penso que e ra importante qu e 

tivesse havido algum grau de evolu
ção a nível de indicadores de gestão. 
Continuam a ser insuficientes e esse 
foi sempre o calcanhar de Aquiles do 
Ministério da Saúde que permitiu 
que ao longo do tempo fossem toma
das decisões sem se ter a avaliação 
co rrec ta do se u imp acto . E nós 
temos, embora com algum esforço e 

se ndo uma ta refa demorada , qu e 
alterar esta situação. Temos que ter 
a noção daquilo que implica cada 
uma das medidas ou das decisões 
que se tomam sob pena depois de 
podermos vir a criar dificuldades ou 
a tomar decisões inadequadas. 

Falta de Internos nos hospitais. 
Qual a solução para este pro
blema? 
O que eu gostaria de fazer nessa 

á rea era abrir vagas de Internatos 
nos próprios hospitais, onde as pes
soas se comprometeriam a fi xar-se, 
um pouco a exemplo do que se faz 
nas Regiões Autónomas. 

Explique mn pouco melhm· essa 
ideia. 
Como sabe um Ministro tem que 

articular sempre determinadas posi
ções com os seus colegas de outras 
áreas. Aquilo que eu considero ade
quado era permitir às pessoas uma 
programação de vida mais tempes
tiva. Neste momento o que se passa 
é que os assistentes eventuai s, no 
termo do seu internato, acabàm por 
ter de escolh e r loca is para a s ua 
fixação que não são aqueles que pla
nea ram o que introduz e norm es 
problemas na gestão da sua própria 
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vida familiar ou pessoal. É muito 
complicado, quando as pessoas já 
es tão numa fa se ainda jovem mas 
rela tivamente adiantada das s uas 
vidas, terem de fazer opções profis
sionais que à partida desconheciam 
quando tomaram as s uas decisões 
relativamente a casas, emprego dos 
cônjuges, educação dos filhos, etc. 

A verdade é que chegam à 
Ot·dem dos Médicos muitos 
sinais de insatisfação dos hos
pitais distritais, que se quei
xmn de ter cada vez menos 
Internos. 
O que está combinado a nível da 

Direcção Geral da Saúde, e 
que depois eu vou ter de dis
cutir com os meus colegas da 
Administração Públi ca das 
Finanças, é começar a fazer 
um internato ou a abrir vagas 
para um internato em que os 
méd icos se co mprom e te m 
depois a ingressar no quadro, 
mesmo que tenham de fazer 
fa ses do se u int e rnato e m 
hospitais diferentes daqueles a 
que estão vinculados por con
trato administrativo. O Estado 
faz um enorme esforço com a 
formação das pessoas e precisa 
de contar com elas. Portanto é 
jus to qu e se es tabeleça um 
contrato de boa-fé entre ambas 
as partes . O Estado di sponibi
liza-se a abrir vagas nes te 
contexto de alteração e as pes
soas comprometem-se a asse
gurar durante um determinado 
período funções no quadro . 
Não o querendo fazer terá de 
haver alguma indemnização ou 

contrapartida ao Estado. 

E poderia a ssegurar um lugar 
nesse hospital? 
Sim, é quase um vínculo a prazo 

logo durante o internato. 

Temos ouvido algumas vozes 
p ergmllar como é possível mn 
país, con1o o nosso, da•·-se ao 
luxo d e es tar a formar nos 
internatos médicos de outros 
países? 
Isso é uma consequência da li vre 

circulação e é inevitável em termos 



comunitários . A não se r qu e as 
nossas condições de acesso ao Inter
nato não seja m mais favoráveis do 
que aq uelas que se pratiéam lá fora. 
Como sabe há uma grande procura e 
uma grande tentação de entrar pela 
nossa porta de acesso precisamente 
porque as condições são mais fáceis 
do que aquelas que se verificam no 
exterior. Eu acho que aí deveríamos 
rever a nossa posição e difi cultar o 
acesso. Mas dificultar o acesso a 
todo s porqu e não se pod e faz e r 
discriminação. 

Isto não terá a ver com o nume
t•us clausus nas Faculdades de 
Medicina 
Penso que não. O que determina 

esta s ituação é o facto de algumas e das vagas abertas não serem atraen
tes para os portugueses e estão a ser 
ocupadas por cidadãos oriundos de 
outros pa íses . Agora o que tem de 
haver é alguma arti culação entre o 
número de vagas qu e se ab re e os 
candida tos que nós co ns id eramos 
que as devem preencher. 

E para quando maiot· autono1nia 
para o s hospitais pm·a fixar o 
número de intet·nos? 
Maior autonomia significa sempre 

maior responsabilidade e fixar vagas 
de interna to sem o justificar através 
da casuísti ca que tem que se atender 
també m é totalme nte inad equado. 
Nós não vamos pod er continuar a 
abrir vagas em funç ão daquilo que é 
por vezes, a resolução de questões 

- pontuais . Devemos abrir vagas por
que elas são necessárias ao País e 
não por qualqu er outra razão 
pontual , s ob pe na d e es ta s se 
tornarem extremamente fru s trantes 
para as pessoas que as vêm ocupar, 
ou porque depois não têm inserção 
profissional ou porque acabaram por 
ir reso l ve r um probl e ma num 
hos pital ma s fi caram co m o se u 
problema pessoal. 

Tem havido um gt·ande investi
tnento nos últitnos anos e n1 
infra-esh·utm·as, mas a ideia é 
que os hospitais distl'itais não 
tê m tido r ecursos suficientes 
(inclusive alguns centros de 
saúde têm também reduzido os 

recUI·sos) à medida que os 
anos pass am muito s dos 
médicos vão-se deslocando das 
pet·iferias para os cenh·os e há 
sempt·e a discussão à volta de 
saber porque é que nos últi
mos anos se privilegia con
cm·sos internos. Para quando 
os concm·sos externos? 
Vou te ntar já J ar este a no um 

sinal nesse sentido até porque consi
dero que o SNS não deve perd er a 
poss ibilidade de integrar nos seus 
quadros sempre os melhores ass is
te ntes eve ntu a is. Acho qu e é um 
s istema completamente cego aquele 
qu e permite que fiqu e comple ta
mente tapado e inacessível a profis
s ionai s, muitas vezes muito moti
vados e muito disponíveis para pres
tar o seu serviço à comunidade. 

A t é para o r e juve nescime nto 
dos qua~ros, não há a entra
da de s angue no vo, gente 
nova 
Mas sabe que não há nada como 

dizer claramente aquilo que se passa 
e muitas vezes c omo sa be ne m 
sempre cada um dos estabelecimen
tos tem interesse que esse rejuvenes
cimento se faça. Nós aqui temos de 
conciliar o que é a autonomia hospi
talar com aquilo que deve ser a ges
tão técni co-normativa que exis te a 
nível dos serviços centrais que não é 
interventora, mas que é definidora 
de algumas regras que vão ter que 
ser acatadas e de certa forma respei
tadas porque quem tem autonomia 
no terreno. Por outro, lado também 
com a regionalização, que em termos 
de saúde já ex is te, temos que te r 
cada vez mai s indicadores qu e per
mita m avaliar a co rrecçã o do s 
pedidos ou corrigir os não pedidos. 

A r egionalização assu s ta o 
Ministél'io da Saúde? 
Não estamos assustados com essa 

qu es tão , es tamos só preoc upados 
co m uma adeq uada gestão da s 
nossas regiões. É ev ide nte que se 
houver alguma definição diferente de 
reg iões e ntão a s aúde te rá d e se 
ajustar necessariamente. 

Já tem ideia d e quando poderá 
ser publicada a legislação que 
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Falta 

prevê a eleição do Director 
Clínico dos hospitais . 
Já fi zemos um primeiro diploma 

qu e es tá e m sede d e recolha d e 
opiniões. Já temos umas respos tas 
afirmativas, temos outras que cons i
d era m que seria ma i s adequado 
esperar pela alteração global. 

E qual é a opinião da Ministra 
da Saúde? 
Eu penso qu e não e ra adequado 

espe rar pela alte ração global por 
doi s moti vos fund amentai s. Primeiro 
porque pese embora toda a veloci
dade que nós estamos a imprimir, é 
um processo complexo e que vai ser 
amplamente discutido, o que pressu
põe que seja feito a seguir ao período 
d e fé ri as. A di sc ussão impli ca 
propostas de alteração, que por sua 
vez têm que ser analisadas. Mesmo 
qu e nós imprimam os uma gra nd e 
velocidade ao processo ela é incom
patível, se for exagerada, com uma 
ausc ultação alargada . Portanto vai 
se r necessariame nte um processo 
demorado . Neste momento o que se 
passa é que os próprios Directores 
Clínicos não se se nte m muito à 
von tade se forem nomeados por mera 
indicação. Gostariam de sentir uma 
base de apoio alargada. 



Mas ainda estão a ser nomeados 
Ainda estão a ser nomeados, mas 

j á se es tão a en saiar formas d e 
auscultação da classe mais alargadas 
para estas propostas que me têm sido 
apresentadas. 

Então e d epois da alte ração da 
lei vão p edir a demissão? 
Não tiveram se calhar todas esse 

fi gurino mas eu considero que era 
fundamental, até porque as fun ções 
de Director Clínico são de primordial 
importância e e u acho que é bom 
que os colegas todos se revejam no 
seu Director ou sintam que ele foi 
sufragado numa base alargada para 
qu e e l e próprio po ss a tomar a s 
medidas que lhe competem. 

Cot1Ctlrsos 
Vou tentar já dar 
este ano um sinal 
nesse sentido até 

porque considero 
que o SNS não deve 

perder a 
possibilidade de 

integrar nos seus 
quadros sempre os 

melhores assistentes 
eventuais. Acho que 

; . 
e mn siStema 

completamente cego 
aquele que pennite 

que fique 
completamente 

tapado e inacessível 
a profissionais, 

muitas vezes muito 
motivados e muito 

disponíveis para 
prestar o seu serviço 

à comunidade. 

Qu.<tnto à data publicação não 
pode adiantar ... 
A Ordem dos Médicos é que me 

podia adiantar, j á qu e l evantou 
alguma objecções ao diploma. É um 
diploma que enquanto transitório é 
muito equilibrado , porque prevê 
qu e e m prin c ípio o Mini s tro da 
Saúde nomeie a pessoa que teve o 
maior núm e ro d e voto s e só em 
casos excepcionais e devidamente 
fundam e ntados é qu e escolheria 
aquele que não fosse o mais votado. 
Digamos que é quase uma formali
dad e, uma ve z qu e a partir do 
momento em que há nomeação tem 
que haver opção de escolha mesmo 
que ela não seja exercida volunta
riamente. 

Mas essa possibilidade deixa 
setnpre na mão de quem 
governa a decisão de nomear 
ou não o médico mais votado 
É transitório e eu penso que pelos 

locais por onde tenho passado tenho 
dado uma imagem de bom senso e de 
confianç.a que já agora me podia dar 
esse benefício ... Não sou propria
mente uma má gestora de um poder 
discricionário. 

Mas há experiências no passado 
que deixam marcas. 
Mas se os problemas são os trau

mati s mos es tamo s numa área em 
que os problemas de traumati smo 
podem ser devidamente diagnosti
cados e tratados. Não sou uma trau
matizadora, sou uma dialogadora e 
pe nso qu e aquilo qu e as pessoas 
conhecem da minha personalidade, 
lhes pode transmitir alguma segu
rança. 

Para quando uma maior autono
mia dos Centros d e Saúde 
E stá em revisão o regulame nto 

dos Centros de Saúde. Aliás é uma 
coisa que não deve ser feita desliga
da também do que seja a alteração 
da Lei de Gestão Hospitalar. Tenho 
nes te mom e nto j á um grupo d e 
trabalho que es tá refl ec tir sobre a 
e ve ntual alte ração da natureza 
jurídica dos hospitais e a par deste 
grupo também se es tá a trabalhar 
num process o d e a lte raç ão dos 
Centros de Saúde. 
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Os C e ntros d e S aúde v ão-s e 
aproxima•· dos hospitais em 
termos de estatuto ou even
tualmente os hospitais perd e
rão algum estatuto 
Não qu e re mo s qu e ningu ém 

perca; temos todos que ganhar. E, 
sobretudo, tudo ganhar em termos de 
arti culação res pon sá ve l e se m 
colonização de uns pelos outros. É 
fundamental que exista espeito entre 
os profissionais e confiança mútua e 
não con s id e rar qu e uns s ão d e 
primeira e outros de segunda. 

Mas o diálogo passa muito por 
estatutos iguais. Estamos a 
imaginar hospitais com auto
nomia financeira e adminis
trativa a dialogar com Cen
tros d e Saúde que não t ê m 
autonomia nenhuma ... 
Estou muito atenta a esse proble

ma, mas ainda não lhe posso dar for
mas concretas de organização na me
dida em que ainda se está na fase de 
análise de um projecto novo de que 
já di sponho. Mas obviamente que 
temos de caminhar para es tatutos 
semelhantes. 

V ai no sentido de mais autonomia 
Mai s autonomi a, mas n ão se 

esqueça qu e mais autonomia tam
bém significa mais responsabilidade. 

Qual é o balanço que faz da aber
tura do receituáti.o do SNS. 
Penso que essa medida foi tomada 

muito para descongestionar Centros 
de Saúde em que muitas das consul
tas eram solicitadas para prescrição 
de receitas. Penso que esse objectivo 
não foi conseg uido porqu e e u 
continuo a ter longas listas de espera 
nos Centros de Saúde. 

Mas as listas r eduziram ... 
Não, não reduziram nada de subs

tancial. Mas de qualquer das maneiras 
eu penso que embora para as pessoas 
seja mais favorável, em termos de um 
clima de contenção de recursos não sei 
se era a medida mais urgente. Penso 
que haveria outras a tomar antes dessa. 

Houve mais gastos? 
Houve mai s gas tos e penso que 

es ta me did a não d ev ia te r s ido 



iniciada sem se ter ainda montado o 
sistema do cartão do utente do SNS. 
Penso que se ganharia até em termos 
da avaliação do impacto da medida 
com uma articulação com esse 
sistema de suporte de informação. 
Embora a informação exis ta, não 
havia era os dados suficientemente 
trabalhados 

Isso quer dizer que não é previsí
vel o alargamento aos meios 
complementares de diagnóstico 
e terapêutica? 
Penso que não devíamos avançar 

por aí nesta fase até porque 
não temos quase nenhuma 
capacidade d e co ntrolo e 
avaliação. E como sabe gerir 
também significa avaliação e 
controlo. Penso que não é 
isso o fundamental. O funda
mental é o Serviço Nacional 
de Saúde começar a reestru
turar-se internamente e não 
propriamente generalizai: este 
acesso, independentemente 
do local onde ele é proporcio
nado sem um enquadramen
to diferente de todo o relacio
namento entre o SNS os con
vencionados, os privados, etc. 

Cartão do Utente. Como 
esti a decorrer o pro
cesso? 

Está praticamente concluí
do o processo para adopção 
compatível a nível nacional. 

Mercado dos genéricos 
Julgo que hoje há uma dis

ponibilidade do s médi cos 
para maior confiança nos genéricos 
se houv e r gara ntia de que h á 
bioequivalência e de que há controlo 
de qualidade e aí estamos de acordo. 
Des de qu e es tej a m garantidas à 
partida estas duas condições estamos 
com caminho aberto para que os 
genéricos passem a ser uma parte 
mai s importante na facturação do 
que aquela que tem neste momento. 
E se o Ministério da Saúde gastar 
melhor o dinheiro que tem é bom 
para todos. 

Admite ou não a abertura das 
farmicias hospitalares? 

Não está fora de questão, mas é 
um assunto de que gostaria de falar 
mais tarde. 

E quanto à venda livre, fora das 
farmicias? 
Isso já foi di scutido em sede da 

União Europeia e manteve-se o es
quema tradicional. Quem tinha já 
isso em sede da sua legislação nacio
nal manteve, qu e era o caso dos 
países anglo-saxónicos, os continen
tais mantiveram o esquema tradicio
nal. Não antevejo neste momento 
nenhuma alteração nesse sentido em 

sede de discussão comunitária e nós, 
hoje em dia, es tamos um bocado 
amarrados em alguns aspec tos a 
essas orientações a nível da política 
de saúde. 

Numa entrevista recente falou 
em incentivos. Que tipo de 
incentivos? 
Na carreira dos médicos de família 

provavelmente temos que introduzir 
esquemas, numa base tripartida de 
remuneração. Só que isso não pode 
ser feito de repente e por isso é que 
eu digo que é importante a avaliação 
do Projecto Alfa. Temos de avaliar o 
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impacto desta mudança e temos que 
ver se isto nos permite caminhar para 
esquemas diferentes de remuneração 
depois de encetadas as adequadas 
formas de diálogo. Penso que tem de 
haver uma componente fixa e duas 
componentes variáveis em função 
daquilo que são as características e o 
peso da lista, o tipo de actos médicos, 
a globalidade dos cuidados prestados 
ou não. Entendo que se tem de cami
nhar nesse sentido. Uma das coisas 
que mais me incomodou enquanto 
estive à frente de es tabelecimentos 
hospitalares foi o considerar que a 

actual legislação da adminis
tração pública trata muito bem 
quem não faz nada e trata 
muito mal quem é dedicado. 

E incentivos em relação 
aos hospitais? 
Eu gostaria muito de poder 

dar sinais de que é mais ade
quado trabalhar mais do que 
trabalhar menos. 

Numa entt·evista que con
cedeu recentemente ao 
semanário Independente 
fica-se com a ideia de 
algum agastamento rela
tivamente a pt·essões. 
Eu não estou agastada com 

algumas pressões. O qu e 
aconteceu é que quem está 
num Mini s tério destes es tá 
sujeito a pressões individuais 
e essas é que eu penso que 
são inadequadas . Nós estamos 
aqui para resolver problemas 
globa is e não porque acaso 
não agradamos a A ou B que 

devemos ser objecto de ataques per
sonalizados e que não tem nada que 
ver com aqu il o qu e deve se r a 
avaliação da nossa actuação política 
à frente do Ministério. 

Então as nomeações que tem 
feito são suas e a escolha tem 
íncido nos mais competentes 
pat·a cada um dos lugares? 
Tenho feito esse possível. Se con-

segui em todas as áreas, ou não, não 
sei, mas as nomeações também não 
são deci sões irrevogáveis. 

Entrevista- Adriano Natário 



a c u a c o m u 

Conselho Nacional 
Executivo 

CARTA À MINISTRA DA SAUDE 

T
al como tivemos o ensejo de 
an teriormente o afirmar a V. 
Ex.", não no s é po ss ív e l 

elaborar um parecer adequadamente 
ponderado, no estreito prazo que nos 
co n ce d e u para a apreciação da 
Propos ta de Diploma , sobre a 
designação de Director Clínico. 

Pensamos que a nossa posição 
anteriormente afirmada é de algum 
modo aquela que é susceptível de não 
levantar conflitos no futuro, pois não 
vemos que a indicação de um nome 
não sufragado maioritariamente, seja 
admissível e aceite pelos pares. 

Por outro lado a consignação da 
obrigatoriedade da dedicação exclu
s i va vai r es tringir o ca mpo de 
recrutamento do Director Clínico e 
deste modo, haver algumas limitações 
no perfil adequado para aquele cargo. 

Há da nossa parte a vontade d e 

discutir estas matérias com as outras 
organizações médicas e nessa pers
pectiva vamos convocar um Forum 
Médico para o dia 30/04/1996. 

Em relação ao projecto de diploma 
qu e vis a p rorrogar o co ntrato 
Admini s trativo de Provimento dos 
Internos de Clínica Geral e de Saúde 
Pública, o Conselho Nacional Execu
ti vo reite ra a sua posição que tal 
medida deve ser globalmente apli
cada a todos os recém-especialistas, 
nomeadamente nas especialidades 
hospitalares . Já agora lembramos que 
estes médicos não são internos, mas 
s im es p ec iali s ta s, e mbora nã o 
providos em encargos do S.N .S .. 

Na opinião do Conselho Nacional 
Executivo, este projecto não resolve 
o problema da maioria dos recém
especialis tas, e no caso da Clínica 
Geral e Saúde Pública, em que exis-

te um d éfi c it d e es p ec i a li s tas é 
mesmo uma solução que prejudica os 
potenc iais-alvo que, beneficiaram 
mai s co m a abert ura rápida d e 
concursos ex ternos para a s vagas 
existentes nas unidades de saúde. 

Defend e o Con selh o Nacional 
Executivo que os contratos de todos 
os recém-es peciali s tas devem ser 
prorrogados até todos os concursos 
de provimento sejam exclusivamente 
externos, com condições concorrên
ciais iguais para todos os candidatos 
(nomeadamente para os especialistas 
com com vinculo ou provimento que 
pretendem concorrer). 

Igualmente iremos subme ter ao 
Forum Médico esta problemática. 

CARTA À SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA 5AUDE 

R ecebeu a Ordem dos Médicos 
a V. carta sobre "Proposta 
alterada de Directiva do 

Parlamento Em·opeu e do Conse
lho que altera a Directiva 
93/16/CEE" (circulação dos Médicos 
e o reconhecimento mútuo dos seus 
diplomas, certificados e outros títulos). 

Não pode esta Ordem dos Médi
cos deixar de subscrever o teor e a 
forma da V. aprec iação nomeada
mente no que se refere ao parágrafo 
que transcrevemos. 

"Com efeito, a alteração das deno
minações não corresponde, como pre
tende a Comissão, a uma introdução 
de meras adaptações técnicas na me
dida em que subjacentes a tais deci
sões funcionarão critérios de delimi
tação do exerc(cio profissional a que 
eqtâvalem determinadas especialida
des de outros Estados membros já ins-

critas nas listas, o que confere certa 
discricionaridade na apreciação das 
propostas que representantes de um 
Estado membro venham a colocar no 
seio do Comité e, consequentemente, 
fazem equivaler aquelas dec isões a 
deliberações que excedam a mera 
execução. " 

Acresce que a nível europeu não 
está devidamente acautelada a audição 
da profissão médica dado os procedi
mentos de Comitologia não parecem 
permitir que o Comité Permanente dos 
Médicos Europeus seja acei te como a 
entidade consultiva em tal matéria. 

A audição do CCFM (Comité Con
sultivo para a Formação Médica), se 
bem qu e n ão traduzindo a nív el 
europeu a audição da profissão, seria 
um avanço que, apesar de tudo, não 
parece configurado. 

No âmbito nacional , e dadas as 
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atribuições que co me te m a es ta 
Ordem dos Médicos, a aceitação de 
tal procedimento poderá traduzir-se 
em situações complicadas em que se 
criem conflitos de compatib ilidade 
entre a situação nacional e os dita
mes europeus. 

Pensando não ser do interesse 
nacional nem europeu tal tipo de si
tuação, a Ordem dos Médicos sugere 
que o Ministério através do represen
tante nac ional d efe nda a audicão 
prévia da profissão médica considera
da a nível europeu ou, em alternativa, 
fazer depender de qualquer alteração 
à direc ti va os proced imentos habi
tuais de consulta entre Estados. 

Aproveitando, mais uma vez, para 
nos congratular e subscrever a análise 
preclara de V. Exa. disponibilizamo
-nos pam qualquer informacão ulterior 
considerada conveniente. 



actual 

O Fórum médico, reuniu na Se
de da Ordem dos Médicos em 
Lisboa, no dia 30 de Abril de 

1996. Foram anali sadas diversas 
qu P.s tões das qua is resultaram to
madas de posição de que se destaca: 

L Em relação ao projecto de Di
ploma do Direc tor Clínico e do En
fermeiro Direc tor reco nh ecendo a 
importância que terá na reposição do 
primado da hi erarquia técnica e nor
malização do fun c ion a me nto do s 
Hospitais, o Fórum assume o Diplo
ma claramente como transitório, es
perando a breve trecho poder partici
par na imprescindível e anunc iada 

A alteração global do Dec reto Le i de 
W Gestão Hospitalar. 

E nte nden do não dever pronun
ciar-se sobre aspectos organizativos 
dos diversos grupos profissionais que 
trabalham nas Un idades de Saúde , 
recomenda a elaboração específica de 
legislação para médicos, enfermeiros, 
técnicos de diagnóstico e terapêuti ca 
e outros grupos profissionais. 

2 . As es truturas médicas repre
sentadas no Fórum irão analisar um 
documento de trabalho da ANJM -

dad e . com un 

Associação Nacional de Jovens Mé
di cos sobre saídas profissionai s. 

3. Foi criado um grupo de traba
lho composto por dois representantes 
da Ordem rios Médicos, SIM, FNAM, 
F S e da APMCG para elaborar do
c um e nto de princípios e linh as 
orientadoras da Lei Quadro d e 
Convenções até dia 17/06. 

c a d o 

Tal documento após aprovação no 
Fórum, será enviado ao Ministério da 
Saúde representando a posição con
sensual que os médicos quererão ver 
consignada na Le i a elaborar pelo 
Governo sobre tal assunto. 

Lisboa, 30 de Abril de 1996. 

IVA- Mapas recapitulativos 
de Fornecedores e de Clientes 

I nformamos que durante os próxi
mos meses de M aio e Junho de

verão os Médicos, se for caso disso, 
remeter por via postal, os mapas 
recapitu lativos de fornece dores 
(aquisições) e de clientes (recibos 
verdes), para a Direcção de Serviços 
de Cobrança do IVA- Av. João XXI, 
76, Lisboa - Apartado 8133 - 1802 
LISBOA CODEX, relativamente às 
operações realizadas durante o ano 
de 1995. 
A obrigatoriedade do procedimen
to e entrega destes mapas recapi
tulati vos é devida tão anuente 
quando o valor anual das aquisi
ções e/ou dos "recibos verdes", 

por cada fornecedor e/ou por cada 
cliente, respectivamente, for su
perior a 1 .000 contos, durante o 
ano de 1995. 
No caso de não ocorrer qualquer 
uma destas situações não haverá, 
por parte dos méd icos, lugar ao 
cumprimento de qualquer formali
dade. 
Quaisquer dúvidas suscitadas sobre 
este assunto ou de outras de carác
ter fiscal poderão ser esclarecidas 
pela Consultoria Fiscal, todas as 3"s 
fe iras, das 1 o às 13 horas e 5•s fe i
ras, das 18 às 20,30 horas, durante 
todo o ano, na Av. Almirante Gago 
Coutinho, 151 em Lisboa. 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

E lei -o do Col i o 
Especi lidada de Psiquiatria 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, na sua reunião de 3 de Maio de 1996, 
deliberou aceitar a demissão dos sete elementos da Direcção do Colégio da Especialidade 

de P siquiatria, com base no previsto na alínea h) § 5 do art. º 5º - Secção II do Regulamento 
Geral dos Colégios das Especialidades. Mais deliberou marcar a eleição para a Direcção 

do refet·ido Colégio pat·a o dia 12 DE JULHO DE 1996, com o seguinte calendário: 

Maio 13 - Publicação do Caderno Eleitoral; 
Maio 21 - Data limite para reclamação contra a inscri
ção ou omissão do Caderno Eleitoral; 
Maio 28- Data limite para desisão das reclamações; 
Maio 31 - Data limite para formalização das candida
turas; 
Junho 7 - Data limite para apreciação da regularidade 
das Cand idaturas; 
Junho 27- Data limite para o envio dos boletins de voto e 
relação dos candidatos; 
Julho 11 - Data limite para a recepção do s votos 
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enviados pelo correio e para entrega directa , em carta 
e nd e reçada ao Pres id ente da Mesa da Assembleia 
Eleitoral; 
Julho 12 - Co n s titui ção da Asse mble ia E l ei tora l 
(secção de voto), acto eleitoral e contagem dos votos a 
nível regional; 
Julho 17 - Ap uramento final dos resultados a nível 
nacional; 
Julho 22 - Data limite para impugnação do acto eleitoral; 
Julho 29- Data limite para a decisão de eventuais 
impugnações. 
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~ com grande satisfação que comunicamos aos colegas 
que o Dr. Santana Maia, após um internamento prolongado, 
se encontra já quase completamente restabelecido. 

Com efeito, espera-se que, dentro de dias, regresse a sua casa. 

Ao nosso ex-bastonário desejamos completo restabelecimento 
e votos de vida saudável. 

DEBATE SOBRE 
Política do Medicamento 
Informações: 
Lígia Fernandes 
Tel. 847 06 54 
Fax 847 04 67 

CURSO DE 
Gestão de Serviços 

de Saúde 

ENCONTRO 

Informações: 
Lígia Fernandes 
Tel. 847 06 54 
Fax 847 04 67 

Clínica Geral e Medicina 
Familiar de Porto de Mós 
Informações: 
Fernanda Lavrador 
Tel. (044) 49 11 31 
Fax (044) 49 10 39 

CONGRESSO 
1 o Congresso Nacional 

de Medicina Familiar 
Informações: 
INFORSALUS 

Tel. (049) 31 38 38 
Fax (049) 31 64 15 

S... MO...._.._ 
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Reunião 
do Curso Médico 
de 1941/46 
50 Anos de Profissão 

No próximo dia 1 de Junho 
os colegas que frequentaram 
este Curso, não apenas 
os que o concluiram, 
mas também aqueles que nele 
criaram laços afectivos 
e de camaradagem, 
vão encontrar-se. 
Do programa fará parte 
a visita à "Velha" 
Faculdade, Missa na Igreja 
da Pena por alma de professores 
e colegas falecidos e almoço 
de confraternização 
na Ordem dos Médicos. 

Podem contactar os colegas 
Fernando Barbosa, 
Eugénio Ribeiro Rosa, 
Carlos Guimarães 
e Luiz Silveira Botelho. 

Jantar de Curso 
10 Anos F.M.L. 
(1980-1986) 
Sexta-feira, 21 de Junho de 1996 

Se está interessado contacta: 
Gernamo do Carmo, 
Cir. Vascular - H.Sta. Maria; 
José Filipe Cunha, 
Cir. Geral - H. Fernando Fonseca; 
José Filipe Guia, 
Med. Interna - H. S. F. Xavier; 
Paulo Simões, 
Cirurgia Geral- H. Sta. Cruz 

ou por escrito para 

Ordem dos Médicos, 
Paulo Simões 
Av. Gago Coutinho, 151 
1700 Lisboa 
Fax: 847 12 15 
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o sentido de fazer chegar aos médicos um veículo da cultura médica portuguesa tem a Ordem 
dos Médicos feito um grande investimento nos últimos anos para que a Acta Médica chegue 
re~larmente a casa de todos os Médicos. 

Este esforço financeiro não tem tido contrapartidas suficientes da parte dos agentes 
publicitários, pelo que o déficit tem atingido valores incomportáveis. 

Por outro lado, ouvimos algumas críticas de colegas quanto à capacidade da Acta em satisfazer 
as suas expectativas, sugerindo mesmo alguns a sua extinção. 

Assim sendo, o C E entende que se torna inviável manter a publicação da Acta nos moldes em 
que o tem sido até aqui, pelo que decidiu introduzir, desde já, algumas alterações no conteúdo e 
apresentação, ao mesmo tempo que vai auscultar os colegas sobre a opinião que têm da Acta 
Médica e sobre possíveis sugestões para a sua melhoria. 

Entretanto decidiu também, e desde já, só enviar a Acta Médica a quem explicitamente 
o desejar através da devolução do cupão abaixo, até ao final do mês em curso. 

Se estas medidas, conjuntamente com um maior esforço de angariação de publicidade não se 
revelarem suficientes para equilibrar os custos, o C E admite a hipótese de, assegurando sempre a 
publicação da Acta Médica, passar a ser distribuída apenas mediante assinatura . 

.. ~ ................................................................................................................................................................................ . 
Tenho recebido regularmente a Acta Médica 

Costumo ler regularmente a Acta Médica 

A Acta satisfaz as minhas expectativas 

Desejo recebê-la regularmente 

Sugestõe de melhoria 
la 

2ª 

3" 

1 Tome -------

Morada 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

1 rão 

Completamente 

Bastante 

Razoavelmente 

Pouco 

1uito pouco 

ada 

Cédula Profi ional 

Codigo Po tal 
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a c u a d a d e ~ convenções 

Cartas ao Conselho Disciplinar Regional do Sul 

A 
pós anos d e pres tações de 
cuidados de saúde de Medicina 
Fís ica e Reabilitação (M. F. R) 

aos vossos utentes, nas diversas áreas de 
reab ilitação motora e res p ira tóri a, a 
Clínica Dr. Dídio de Aguiar, S.A. teve a 
oportunidade de receber a Ora. Helena 
Vicente, econo mista das Obras Socia is 
dos C.T .T ., pa ra um a re uni ão co m a 
seguinte ordem de trabalhos: 

l. Observação da Clínica 
2. Rac ionalização de me ios dos 

C.T.T. para a área da M.F.R. 
Na reunião, a proposta a prese ntada 

para a racionalização de meios limitou-se 
a um a política, em qu e se pre te nd e a 

a diminuição dos custos, através da redução 
. do preçário da Tabela de M.F.R na ordem 

dos 10% e de uma restri ção do acesso dos 
ut e ntes à M.F.R , com um processo 
burocráti co ma is comp li cado na s 
a utorizações da s I. O.S. ao nível da 1" 
consulta. 

Segundo a vossa colaboradora , es ta 
política deve-se a um es tud o s um ário 
comparativo com ou tras entidades (ex : 
Mi ni stério da Justiça) ao nível dos custos 
das tabelas. 

Pensamos qu e uma política correc ta 
de custos-benefícios ao nível da M.F.R., 
não pod e rá le r a vi são s impli s ta e 
burocratizante ac ima apresentada, mas 
definir fac tores e parâmetros essenciais, 
ta is como a título de exemplo: 

-Uma correcta avaliação da defi ciên
c ia do doe nte, se m rec urso a exa mes 
aux iliares de diagnósti co desnecessários. 

- Um menor tempo de reeducação e 
aque este seja efectuado de preferê ncia 
W em tratamento ambulatório, com o menor 

v di 
te mp o de s us p e ns ão te mporária do 
trabalho possível. 

- Uma utili zação correcta de med i
c am e nto s , sobre tudo no s do e ntes 
crónicos. 

- Um me nor gra u de incapac idade 
fun cional final do utente, não permitindo 
qu e a tinj a um Handicap , qu e le ve a 
restrições na sua actividade ou mesmo a 
reforma precoce. 

Para se diminuir es tes e o utros 
parâm e trcrs , verdadeiros cu s tos do s 
Serviços Sociais, têm de se real izar tra
tamentos indi vidua is e pe rsonali zados, 
com o recu rs o a pessoa l méd ico e 
paramédico qualificado. 

Do exposto estamos frontalm ente em 
desacordo, do ponto de vista ético e deon
tológico, na rela ção qu e se pre te nd e 
implementai" d9 Médico especialista com a 
Entidade Convencionada. Pensamos que 
fac ilm e nte sé obte rão es tudo s a nuai s 
comparativos para avaliação da qualidade 
e rentabilização de cada Serviço de M.F.R, 

não sendo admissível a submissão do Mé
dico especiali sta ao parecer do Director 
Clínico, na emissão do Teimo de Respon
sabi lidade, pois esta solução desresponsa
biljza o especial ista e o Se1viço. 

Finalmente e para concluir, pensamos 
que a proposta apresentada não reduzi rá 
custos, se se fiz er um es tudo global que 
avalie os parâmetros ac ima referidos e que 
da rá de im edi a to res ultados muito 
duvidosos, nomeadamente na qual idade 
dos Serv iços qu e se irão pres tar, com 
aumen to de burocracia e na perda de 
regalias dos vossos associados ao nível de 
uma assistência rápida e personali zada, 
ajustada às reais necess idades dos utentes. 

Aguardando por out ras vias de 
rentabili zação dos Se rviços de M.F.R e 
não na burocratização ou suspensão dos 
mesmos, es taremos ao vosso dispor para o 
que acharem necessário. 

O Director Clinico 
Dr. Dídio de Ag uiar 

Rectificação 
do Processo Disciplinar n.0 489 

E m resposta ao seu oficio n." 107 de 
4/l/95, em qu e eram ped idos os 
exames rádiograficos efectuados ao 

Sr. Ca rlos Ma nu e l Fa te la Monte iro, a 
13/4/94 informei que os mesmos não se 
encontravam no arqu ivo do Hospital e que 
o Direc tor do Se rviço de Ortopedia e 
Traumatologia e o médi co que tratou o 
doente, Dr. Lúcio Cardador, também não 
tinham esses exames. 

Acon tece que o nome do Dr. Lú cio 
Ca~·dado r foi referido por lapso, uma vez 
qu e ele não foi o médico que ass istiu 
es te do e nt e . Como o se u nom e ve m 
referido no Boletim O. M. , agradecia que 
es ta falha fosse reparada, se possível. 

Dr. ;(lvaro de Carvalho 
Almada, 9 de Janeiro de 1995 

Aceite Um Conselho De Amigo. 

MODO DE EMPREGO (Resumo) 
Indicações: KOMPENSANSS proporciona alivio dos dishJrbios gastrintestinais tais 
como pirose, enfartamento, flatulência, aerolagia e meteorismo. Pode também ser 
usado como medida de suporte na gastrite aguda e crónica, na Ulcera gástrica e 
duodenal, na irr itaçao da mucosa gás tr ica por abuso de álcool , nicolina , 
medicamenlos ou outros agentes. Contra-Indicações: Hipersensibilidade a qualquer 
dos componentes da combinação. Precauções especiais de utili zação: Este 
medicamento não devo ser administrado a doentes renais sem aconselhamento ou 
supervisão médicos. Este produto contém sacarose. Interacções medicamentosas: 
KOMPENSAN•s pode interferir com a absorçao oral de vários fármacos, 
nomeadamente os da dasse das tetracidinas. Por se desenvolverem a nlvellocal, as 
interacções medicamentosas referidas podem evitar-se administrando aqueles 
fá rmacos com um intervalo de, pelo menos , duas hor as . Posologla e 
Admlnl straçAo: Administrar 1 a 2 comprimidos no intervalo ou após as refeições, ou 
conforme a prescriça.o médica. A dose pode ser aumentada até se obter o controlo 
dos sintomas. Os comprimidos deverão ser mastigados ou 
dissolvidos na boca. A dose ma:~eima recomendada é de 18 

!!!fA~~LA~~!~ 
Na Hiperacidez e Flatulência 

Apresentaçio: 
C.l" do 20 oomprimldo" P.V.P. 263$00 Eol. 106$00/145$00 UI. 157$00/118$00 
Caiu de 60 comprimidos: P.V.P. 650$00 Esl. 260$001358$00 UI. 390$001292$00 

(IVA incluido) 

comprimidos num perlodo de 24 horas. Esta dosagem nAo deve 
ser utilizada continuamente durante mais de duas semanas. 
Apresentação: Embalagens de 20 e 60 comprimidos. 

~l . ..ahoratiorio• l'fiter.!-1 . .\ . 

'fliií/ttl ,\jJi rlalfn 1402 

Roel'ig 10 12 Lil l10a c'"'e• 

Para maiS inbmiÇÕeS ~· o produ&o, ~~· as pi'ec.~ u conllit-indic.açOe,s e os a'ei\os secundirios, é ta't1)1' awuttar o Moela da Empfego. 
Stdt. Porto Z&mOUIO. Coina, Seiul • Clprtal Soc•al: Escudos 850 000 000 • ConHrv. Reg. Seiu.l . Malrialla NR ns 
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Reuniu-se no último fnn de semana de Abril em Corfu na Grécia 

o Comité Permanente dos Médicos Europeus (C.P.). 

Estiveram presentes delegações de 15 países membros da U1úão Europeia, 

bem como delegações convidadas e orgamsmos associados com assento 

no C.P. como é o caso da UEMS ou do PWG. 

O 
s trabalho s d eorre ra m 
durante três dia s te ndo 
s ido di sc utido s vários 
doc ume ntos a nível elas 

quatro Comissões que fazem parte elo 
C.P.: Co mi ssão da Medicina Pre
ventiva e Meio Ambiente, Comissão 
el e Orga nização ele Cuidado s el e 
Saúde, Segurança Social, Economia 
ela Saúde e Indús tria Farmacêu ti ca, 
Co mi ssão ele Ética e Deontologia 
Médica e Comissão da Formação 
Profiss ional, el e Educação Médi ca 
Contínua e ele Avaliação. 

A telemedicina foi um elos temas 
em foco, lendo-se discutido um docu
mento sob r~ os princípios gerais e 
regras que devem presidir aos vários 
aspectos com ela relacionados e, em 
es pecial, no que diz respeito à con
fidencialidade elos dados dos doentes. 

A telemecl ec ina envolve a noção 
de fazer circular a infomação mais 
elo que propriamente o doente ou o 
profissional ele saúde, melhorando a 
relação entre o médico e o paciente. 

De uma forma geral considerou-se 
que os objectivos da telemedicina de
verão ser os ela garantia e segurança da 
ilúormação, a introdução de transmis
sões multimedia no treino e formação 
mécljca, e o aumento ela qualidade e da 
rapidez dos cuidados médicos. 

Esteve também em di scussão um 
tex to sob re a eventualidade de se 

l José Miguel Boquinhas 

prosseguir uma politica de Saú de 
conjunta na Europa, em espec ial na 
área de prevenção, tendo-se proposto 
a elabo ra ção de um questionário 
préviamente e nviado aos vário s 
países a fim de saber qual o ponto da 
s ituação em cada um deles. 

Na Comissão de Ética e Deontolo
gia Médicas iniciou-se a di scussão 
sobre segredo médico e qual a sua 
base é ti co-legal , eventuais excep-

ções legalmente aceites e, em espe
cial , as que res peite m às relacio
nada s co m a s co mpanh ias d e 
seguros. 

Ainda no âmbito des ta Comissão 
foi di scutida uma questão fundamen
tal para a profissão médica. Trata-se 
das chamadas práticas alternativas 
ou práticas complementares . Ficou 
be m claro qu e e m caso algum se 
deverá utili zar o termo medi cinas 
alterna tivas, vi s to medi cina haver 
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apenas uma , aquela que é válidada 
pelos métodos científi cos. 

Foi manifes tado pelos delegados 
presentes, alguma preocupação pelo 
conteúdo do ralatório elaborado pela 
Comissão do Ambiente, Saúde Públi
ca e Protecção do Consumidor do Par
lamento Europeu, acerca da "medici
na co mpl eme ntar" e no qual são 
expressas opiniões e conce itos que 
deverão merecer uma ampla discussão 
antes de um qualquer acordo ilnal. 

Também a reprodu ção ass is tida 
merece u uma abo rd agem ini cia l , 
tendo a delegação italiana apresenta
do um prim e iro doc um e nto sob a 
forma de questionário a ser ··Po.non -• 

elido por todos os países, de forma a 
pode r faz er- se o ponto da s ituação 
actual em ca da um dele s acerca 
deste importante e actual problema. 

a Comissão de Cuidados de Saú
de , Segurança Social ,. Economia da 
Saúde e Indústria Farmacêutica esti
veram em debate doi s assuntos fun
dam en tai s : o trabalho elos jove ns 
médicos em forma ção e a relação 
com a indú s tria farma cêuti ca o os 
farmacêuticos, em particular no que 
respei ta à auto-medicação, à substi
tuição de medicamentos e aos ensa
ios clínicos. 

No prim e iro te ma ficou bem 
patente o apoio do C.P. à pre tensão 
do s jove n s médi cos d e se rem 



incluídos na directiva comunitária 
93/104/EC relacionado com o tempo 
em horas de trabalho. Reconhe
ceu-se, no entanto, a dificuldade do 
diálogo social nesta matéria devido à 
enexistência de um parceiro social 
que represente os empregadores 
europeus. 

O segundo tema é decididamente 
um assunto de enorme importância 
para os médicos na sua relação com 
os farmacêuticos e mereceu uma 
ampla discussão entre as delegações 
presentes. Ficou bem claro uma po
sição generalizadamente crítica 
quanto ao alargamento do conceito 
de auto-medicação, se bem que esta 
posição possa não ser partilhada pela 
Comissão Europeia, que favoresse 
mais a perspectiva de um aumento 

A do número de medicamentos a ser 
W utilizados sem receita médica, pro

vavelmente por razões económicas. 
De acordo com o C.P., os médicos 
não deveriam aceitar es te tipo de 
posições. A delegação inglesa 
chamou ainda a atenção para o que 
se está a passar na Grã-Bretanha, e 
em que existe uma te ntativa dos 

farmacêuticos forçarem uma posição 
de poderem passar a efectuar certo 
tipo de actos médicos com medica
mentos de venda livre. 

Foram ainda lançados para debate 
nos próximos meses três assuntos: os 
ensaios clínicos , a credibilidade e 
responsabilidade dos serviços e o 
problema dos médicos doentes. 

Finalmente na Comissão de For
mação Profissional, de Educação Mé
dica Contínua e de Avaliação, foram 
discutidos apenas dois temas: um 
relacionado com a educação médica 
básica e um outro a partir de um 
documento da UEMO (União Euro
peia de Clínicos Gerais/Médicos de 
Familia) acerca do treino específico 
que estes devem possuir para po
derem praticar a sua especialidade. 

No primeiro foi apresentado um 
documento para discussão elaborado 
pelo Comité Consultivo para a 
Formação Médica da Comissão 
Europeia e em que são expressas 
várias recomendações acerca da 
educação médica básica. O docu
mento não foi no entanto muito bem 
aceite pelas delegaçães do C.P. , 

vi s to tratar-se do um trabalho de 
1992, já um pouco desactualizado. 
Ficou de se elaborar um texto novo a 
ser posto em discussão nas próximas 
reuniões . 

O doc umento propo s to pela 
VEMO para informação e discussão 
mereceu o apoio generali sado das 
delegações. Das várias conclusões 
expressas salientam-se, a necessi
dad e de um mínimo d e 60 % do 
tempo em formação se r gas to em 
Clínica Geral, e de haver pelo menos 
de 3 anos de form ação . Tamb ém 
ficou claro a necessidade do treino 
do Clínico Geral incluir a investiga
ção e métodos de avaliação. 

No último dia os chefes de delega
ção reuniram-se com a intenção de 
modifi car os es tatutos do C.P . , 
tornando-o mais operativo, propondo
se a c riação d e uma Comi ssã o 
Executiva com um Presidente e um 
máximo de quatro Vice-Presidentes, 
um Secretário Geral e um Tesoureiro. 

Nas próximas reuniões de Setem
bro e Novembro, es te te ma se rá 
novam e nte abordado para um 
consenso final. 

10 lojas 
e mais de 

5000 
clientes 

Em plena Foz do Douro o 

Empreendimento Pinhais da Foz 

oferece-lhe uma oportunidade 

de comércio numa z ona cheia 

de potencialidades de consumo. 

São cerca de 

5000 potenciais clientes para 1 O 

felizes negócios: 1 O lojas 

de 62 a 110 m2 que se 

adequam a qualquer 

actividade comercial 

ou outras. Faça um 

na Foz do Douro 

10 lojas para nzais de 5000 
clientes de zuna regiâo carente 

de atençâo. 
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morador da Foz f eliz 

e um investimento 

garantido. 

(hmercial izaçdo: 

&~AZUl. 
Promoçiia 

PINHAIS da FOZ 
PROP K I I:!D A D I:! S, L OA 

/uforme.so jd pelo te/.: (02) 6 10 83 04 / 610 50 09 ou visfle o slmul de /JC IIda.s no local, 
deSegw ula t i Sábado tias 10 às 20 bortiS o aos Domfugos das 15 ds 18 boms. 
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Navegar é preciso 
Como começar José Gomes 
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E 
importante saber navegar, 
pod endo ap re nder numa 
escola de vela ou melhor 
ainda fazendo-se convidado 

para um barco. Há sempre falta de 
tripulantes e se você não é conilituoso 
nem desata a enjoar mal põe os pés a 
bordo, será sempre bem recebido. 

As regalas de vela de cruzeiro são a 
melhor escola de vela para adultos, 
onde se aprende a navegar e a afinar o 
barco para obter deste o melhor rendi- A 
mento. Pode completru· os seus conhe- W 
cimentos lendo revis tas e livros da 
es pec ialid ade disponíveis nas 
livrruias. 

Mesmo para quem não qu e ira 
competir e apenas deseje fazer cru
zeiros, saber navegar é fundamental
mente uma questão de segurança, 
para além de ser exigido pela legis
lação dos vários países à semelhança 
das cartas de condução automóvel. 
Os Clubes náuti cos promov e m 
cursos para a obtenção destas cartas 
que são acessíveis a qualquer um. 

Mas se pensa ter o seu próprio 
barco, tenha cuidado, não se compra 
e vende um barco como um carro, o 
me r ca do é muito me nor e d eve 
reflectir bem. 

A compra do barco errado é como 
um mau casamento, a evitar a todo o 
custo e tudo depende muito da sua 
experiência, de saber o que pretende 
do barco e de uma boa dose de pru-



ci ência. Mesmo de pois de amadure
ce r a ide ia, di sc uta-a com amigos 
expe ri e ntes e sob re tudo não le nha 
pressa de perder oportunidades, há 
muitos barcos para vender e você só 
vai comprar um. 

É importante, també m, não con
fundir um barco com uma rolote flu
tuante, geralmente bem motorizada e 
a pelidada de Lancha ou senobemente 
de Yate, c ujo patrão veste roupa 
impecavelmente nova, adquirida em 
lojas de decoração náutica e que des
conhece a utilização do oleado e das 
botas. 

Este tipo de e mbarcações podem 
ser interessantes para estar na mari
na em co nfortável convívio com os 
amigos, mas nunca saia nelas para o 
mar se as previsões me teorológicas 
forem duvidosas . 

A motonáutica apresenta uma va
riadissima gama de modelos, mas o 
mais aberrante é sem dúvida a mota 
de água inve ntada para os exibi cio-e ni s tas praticarem slalon entre os bar
cos pondo e m risco as pessoas, para 
além da poluição sonora e química a 
que nos suj eitam. 

Ainda me lembro da ilha do Bugio 
ser um idílico local antes Ja invasão 
da motonáutica pesada e ligeira com 
os seus skys e jet-skys, até Neptuno 
se irritar d e uma vez por todas e 
desmanchar a ilha . 

Os ·motonautas quando enchem os 
depósitos esvaziam a carte ira, esses 
barcos mais parecem uns isque iros e 
só para aq uecer os motores gastam 
mai s combus tível qu e um barco à 
vela durante todo o a no. Não vamos 
aqui sublinhar os efe itos nocivos da 
poluição sonora e química das águas . 
Estas abe rra ções náuticas dev iam 

pura e simplesmente ser abulidas na 
Marinha ele Recreio, além de tere m 
um raio de acção reduzido, limitado 
pelo tamanho elos depósi tos de com
bustível. Já basta que as Marinhas de 
Pesca, Mercante e de Guerra tenham 
a ba ndonado a vela e adoptado o 
barco a motor. 

Mas o pr0blema principal prende
-se com a segurança e com mau tempo 
um barco a motor tem poucas defesas e 
se se a variam os motores, o que é 
frequente nestas alturas, então fica à 
mercê elos elementos e pode acontecer 
opwr. 

Pelo exposto o colega já percebeu 
que um barco, por definição anela à 
vela e se tiver um peq ueno motor, é 
mesmo auxiliar e serve para entrar e 
sair das docas. 

També m não d eve esq uecer-se 
que com a compra do barco não aca
baram os gas tos, o estacioname nto e 
a manute nção são geo metricamente 
proporcionais ao tamanho do barco . 
Há qu e m di ga que um barco é a 
maneira mai s desconfortável , ma is 
lenta e mais cara de viajar. 

as revistas náuticas enco ntra 
anúnc ios de co mpra e venda el e 
barcos e nas marinas poderá apreciar 
os modelos que lhe interessam. Nas 
feiras náuticas são també m um bom 
local , mas infeli zmente dedi cam-se 
mais aos barcos a motor que são mais 
fáceis ele impingir a um novato. 

Um pequeno veleiro com ins tala
ções para quatro pessoas custa menos 
que um automóvel e co mporta-se 
co mo uma segund a casa qu e pode 
deslocar por mar e por terra para 
qualquer s ítio. Um barco des te tipo 
presta-se para ser u tili za clo como 
rolote onde poderá pernoitar em terra, 
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fazendo aquilo que vulgarmente é 
conhecido como campismo náutico. 

Um veleiro ma ior aumenta-lhe o 
conforto, a segurança e os limites de 
navegação, um barco de 35 pés, 
(10,70 m) como o da fig.l dispõem de 
três camarotes de casal e um salão 
central com mais três beliches, cozi
nha, casa ele banho e uma boa mesa 
de cartas essencial à navegação. Com 
um barco assim devidamente equipa
do pode ir a toda a parte, menos levá
-lo para casa como no caso anterior, 
dev e ndo fi c ar estacionado e m 
marinas ou em portos abrigados. 

Mas se o seu orçamento é mesmo 
curto e quer ter um barco seu, poderá 
optar por um barco de vela ligeira, ou 
mes mo um pneumático com um 
motor fora d e borda qu e poderá 
guardar e m casa. Com eles poderá 
frequentar barragens e muitos sítios 
isolados da costa ou pescar ao largo 
longe das multidões, quando comprar 
um barco maior este servirá de apoio. 

Claro qu e a maneira menos 
compli cada e mai s económi ca de 
andar de barco é ter um amigo com 
barco. 

Alguns proprietários de barcos 
utilizam -nos el es porti vamen te, 
conseguem patrocínios que lhes mi
nimizam os custos das regatas e têm 
uma tripulação devidamente treinada 
como o barco da fi g. 2 que obteve o 
3o lugar na Volta a Portugal à Vela. 

As Associações e Clubes organi
zam c ruze iro s e rega ta s qu e são 
muito participados, poderá começar 
por aí antes de se aventurar sózinho 
co m a família para os Açores, 
Canárias ou Baleares. 

Um barco vai dar-lhe acesso a um 
mundo no vo qu e não pára de o 
apa ixonar e se começar é difíc il , 
aca bar com essa paixão é impossível. 

Boa Sorte. 


