


e d o r t a 

Prof. Carlos RiJleiro 

Ordem dos Médicos esteve envolvida no mês 

de Maio em duas iniciativas de grande impmtânçia 

e de enorme impacto mediático. Primeiro 

o Congresso do Conselho Nacional das Profissões 

Liberais e depois o painel/debate subordinado 

ao tema Política do M;edicamento. 

No último caso tratou-se de uma iniciativa 

organizada pela Ordem dos Médicos, que conseguiu reunir todos 

os agentes' envolvidos na problemática do medicamento: médicos, 

farmacêuticos e consumidores, bem assim como deputados 

da Comissão Parlamentar de Saúde. 

Desta reunião saíram importantes conclusões que traduzem a posição 

da Ordem dos Médicos nesta matéria e que se publicam nesta revista. 

Presente mi sessão de encerramento, a Senhora Ministra da Saúde 

elogiou a iniciativa, sublinhando a abertura revelada p~la 

Ordem dos Médicos ao convidar os diversos agentes envolvidos 

em todas as fases do complicado processo que leva o medicamento 

da linha de produção até ao consumidor final. 

a Gulbenkian, durante o Congresso do CNPL, os dirigentes 

da Ordem dos Médicos participaram em diversas mesas redondas 

e reafirmaram o empenho da Ordem dos Médicos numa estrutura 

que poderá vir a desempenhar um papel determinante 

na defesa dos profissionais nela representados. 

Ao referir neste Editorial estes dois acontecimentos, que nesta 

edição da Revista são naturalmente noticiados, pretendo apenas 
sublinhar o importantíssimo papel da Ordem dos Médicos · 

na sociedade portuguesa, quer se trate de discutir questões 

técnicas quer na al)ordagem de temas mais genéricos. 

Um papel que será reforçado se todos participarem mais activamente 

nas iniciati vas da Ordem dos Médicos. É nesse sentido que as 

ac ti vidades desenvolvidas pelas estruturas distritais ganham 

particular importância e as acti vidades noticiadas nesta edição 

são a prova do desejado dinamismo da Ordem dos Médicos. 

Um dinamismo que se reforça com a participação de todos os eleitos 

das Direcções dos Colégios, tal como ocorreu na l " Reunião 

Geral dos Colégios que teve uma grande participação 

e de que se dá conta também nesta Revista . 
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ac tual dad e . med c amento 

Política 
do Medicaínento 

Discutir os genéricos, a farmácia hospitalar, o formulál'io por patologias 
e os medicamentos de venda livre foi o desafio lançado pela Ordem dos Médicos 

num painel-debate sobre Política do Medicamento. 
Na intervenção com que abriu os trabalhos, o Bastonário da Ordem dos Médicos 

sublinhou a importância da reunião sobre "um tema que diz particularmente 
ao médico, mas também a outros profissionais de saúde". 

Da parte do Prof. Carlos Ribeiro o compromisso de que o tema medicamento 
seria tratado "com a máxima independência, ouvindo todas as sensibilidades 

e retirando conclusões que, obviamente, não serão imutáveis". 
No encerramento do debate a Ministra da Saúde felicitou a Ordem dos Médicos 

por ter tomado esta iniciativa, sublinhando o facto de se tratar de 
"uma reunião aberta, porque é assim que estas questões devem ser estudadas 

e analisadas, sem prec~mceitos nem parti-pris à partida. 
Depois de referir o aumento das verbas gastas com medicamentos nos últimos anos, a 

Ministra da Saúde sublinhou a "intportância da garantia de qualidade quer a nível 
do fornecimento de produtos quer a nível da prescrição" acrescentando 

que não estará em causa a liberdade de prescrição: "obviamente não estará em causa 
a liberdade de prescrição, mas estará sempre como grande linha informadora 

de todas as coisas a boa prática. E a boa prática implica a boa prescrição". 

A 
vo ntade de viver mais e 
melhor e a espera nça 
crescente no arsenal tera
pêutico, produto da inves

ti gação farmacológica centrada na 
Indú s tria ou nos Laboratórios de 
Investigação, fizeram do medicamento 
e do médi co um bem essencial da 
nossa Sociedade. 

Ao médico compete a utilização ra
cional, prescrevendo pelo benefício 
pretendido na prevenção e tratamento 
da doença. O Estado, o cidadão e o 
mé di co são os inte ressa do s na 
redução do custo do medicamento já 
que as verbas para a saúde são limi
tadas exigindo a todos uma ges tão 
criteriosa e eliminando desperdícios. 

Uma Política Nacional do Medica
mento para ser coerente e respon
sável tem que partir duma prescrição 
médica cada vez mais clínica e cien
tífica. Nesta perspec tiva impõe-se a 
informação e a promoção aos médi
cos dos genéri cos de comprovada 
utilidade terapêutica. 

Uma relação directa com a popu
lação permite a venda livre a preços 

s ignifi ca ti va me nte mai s baixos, 
acompanhada da informação ao s 
cidadãos sobre os riscos da utilização 
abusiva dos medicamentos. 

Ao Governo compete estimular a 
investigação clínica e farmacológica 

em es tudos de dimensão europeia . 
Para tal torna-se urgente a abertura 
de lugares de Farmacologia Clínica 
nas principais unidades de saúde e o 
alargamento do âmbito da farmácia 
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hospitalar aos doentes que frequen
tam as consultas externas e urgên
cias, melhorando assim a qualidade 
de atendimento e reduzindo signi
ficativamente os custos com medica
mentos. 

Com es te d e bate pre te ndemo s 
encontrar solu ções que snvam os 
doentes e o país. 

DEBATE 

l. Genéricos 
- Os genéri cos são med icamentos 

iguai s aos outros? 
- A prescrição deve ser acompanhada 
do nome do laboratório produtor? 
- Os genéricos devem ser a primeira 
escolha do prescritor? 
- Que va ntagens existem na pres
crição dos genéricos? 

2. Farmácia hospitalar 
-Poderá o formul á rio hospitalar 
adaptar-se aos cuid ados ambula
tórios de um hospital? 
- Como viabilizar a abertura das far
mácias aos utentes de um hospital? 



- Que benefícios para o consumidor 
e para a ec~nomia do S.N.S.? 

3. Formulário por patologias 
-Quem elabora este formulário? 
-Deverá haver um único fmmulário? 
- Quai s as vantagens de um for-
mulário por patologias? 

4. }fedicmnentos de venda livre 
- Os medicamentos podem não estar 
sujeitos a prescrição médica? 
-A mensagem publicitária é conecta? 
- Quais as vantagens para o Estado, 
para a indústria e para o co~ s u
midor? 

Programa 

Abertura 
Bastonário da Ordem dos Médicos 

Genérico 
Moderador: Dr Rasiklal Ranchhod 
Ordem dos Médicos 
(Secção Regional do Sul) 
Prof. Gouveia Pinto 
I.S.E.G. (Instituto Superior de 
Economia e Gestão) 
Dr. Carlos Vieira da Silva 
RATIOPHARM 
Dr. Ant6nio Celestino Cavaco 
APIFARMA 

Farmácia Ho pitalar 
Moderador: Dr. Ant6nio Meireles 
Ordem dos Médicos (Secção Regional 
do orte) 
Dr. José Feio 
Fannácia Hospitalar (Hosp. da 
Universidade de Coimbra) 
Dr. Pedro Canas Mendes 
Administrador Hospitalar 

Formulário por patologia 
Moderador: Prof. Carlos Ribeiro 
Presidente da Ordem dos Médicos 
Dr. José Luis Biscaia 
Medicina Geral e Familiar 
Dr. Antdnio Rodrigues 
Medicina Geral e Familiar 

'lt>dicumt>nto~ de 'emla )h rc 
Moderador: Dr. José Miguel 
Boquinhas 
Ordem dos 1édicos (Distrito Médico 
da Grande Lisboa) 
Prof. Francisco Batel Marques 
Faculdade de Farmácia de Coimbra 
Dr. Atarde Ferreira DECO 
Prof. Lu:: Rodrigues 
Faculdade de Medicina de Lisboa 

En t-rramf.>nto 
Ministra da aúde 

CONCLUSOES 
l. Genéricos 

l.l. Qualidade 
Tal como acontece com todos os 

outros medicamentos, os genéri cos 
devem apresentar padrões de quali
dade adequados. Se este princípio se 
verificar, a introdução dos genéricos 
no arsenal fármaco-t erapêuti co em 
Portugal não repres enta nenhum 
problema acrescido para o médico. 

l. 2. Contribuição 
para a redução dos custos 

Os genéricos têm sido apresentados 
por algumas entidades como instru
mento de resolução do problema da 
contenção dos custos com os me
dicamentos. No entanto, d ev ido à 
inexistência duma protecção d~ patente 
dq produto e à consequente proliferação 
de cópias, a situação em Portugal é 
diferente de outros países onde existe 
protecção da patente. Por esta razão, em 
Portugal, os medicamentos cópias 
competem em termos económicos com 
os genéricos existentes no mercado, 
existindo no mercado pmtuguês cópias 
de preço inferior ao · dos genéri cos. 
De~te modo, não existe de momento 
fundamento para que seja reclamado 
para os medicamentos gené ri cos o 
estatuto de solução para a redução dos 
cust~s com os medicamentos. 

A actual situação irá modificar-se a 
médio pi·azo em virtude da ade~ão de 
Pmtugal à patente do produto, passan
qo então a existir no mercado farma
cêutico apenas os medicamentos origi
nais e os genéricos. Neste contexto, tal 
como acontece nos países onde vigora o 
sistema de protecção das patentes, os 
medicamentos genéri~os passarão a 
apresentar indubitáve is vantagens 
económicas face aos originais. 

1.3. Prescrição e substituição 
A introdução de genéricos em Por

tugal foi realizada sob a pressão de um 
lobby interessado não só em produzir 
mas também em comercializar estes 
medicamentos (Associação Nacional 
das Farmácias). Para além des ta 
situação que parece violar o princípio 
da livre conconência, esta Associação 
propôs ainda que a prescrição médica 
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pudesse ser substituída pelo medica
mento genérico. A simultaneidade das 
duas propostas, estabeleceu abusiva
mente uma inter-relação entre a subs
tituição da prescrição médica e os 
medi camentos gené ri cos. Importa 
desfazer este equívoco. 

A Ordem dos Médicos nada 
tem a opor à utilização de medica
mentos genédcos desde que sejmn 
identificados na. marc~ pelo nome 
dó laboratório de origem e 
apresentem padt·ões de qualidade 
iguais aos ~os outros m e di
camentos. Par~ além do mais, 
reitera a liberdade de prescrição 
do médico, opondo-se fit·me e 
terminantemente à substituição 
da prescrição m édica. 

2. Política d e Comparticipação 
dos Medicamentos 

A comparti cipação dos medi ca
mento s pe lo SNS não aprese nt a 
tran spa rê nc ia e ba se ia- se qu ase 
exclusivamente em critérios de com
paração de preços. 

Os crité rios de comparti cipação 
deverão ser estabelecidos de forma a 
que seja considerada prioritariamente 
a avaliação rigorosa do efectivo bene
fício terapêutico dos medicamentos. A 
política de comparti cipações deverá 
ainda incluir preocupações de índole 
social com vista a proteger as popu
lações mais carênciadas e os doentes 
com patologias graves e incapacitantes. 

3. Farmácia Hospitalar 

A di spensa de medicamentos aos 
doentes ambulatórios da urgência e das 
consultas hospitalares pela farmácia 
hospitalar deve ser reconhecida pela 
comodidade e economia que pode tra
zer aos doentes e ao Estado, respectiva
mente. Todavia, a escassez de meios 
humanos e logís ti cos das farmácias 
hospitalares coloca reservas ao alaTga
me nto da ac tivid ade ambulatória 
destes servi ços. Recomenda-se, assim, 
o reforço dos meios humanos e mate
riais das farmácias hospitalares para o 
efectivo desempenho das suas funções. 

• 



4. Formulário por Patologias 

Um form ulário normat ivo de 
prescrição imposto pelas estruturas 
da Adminis tração não é aceitável. 
Igualmente se reprova a ac tividade 
adminis trat iva repress iva baseada 
nos custos económicos da prescrição 
e sem tei· em conta os benefícios do 
tratamento. 

Em contrapartida a esta situação, 
entende-se d esejável aumentar a 
informação e a formação farmaco
lógica e terapêutica dos médicos com 
o objectivo d e melhora r a 
qualidade de prescri ção, pelo 
qu e propõ e m a s seguintes 
medidas: 

l. incentivar uma 
política t e ndente à 
obtenção dum formu
lário não normativo, 
o qual deve ser t•eali
zado com a partici
pação do s médico s 
prescl'itores e baseada 
na morbilidade regional 
ou nacional; 

2. Multiplicar as conferên
cias de consenso transdis
ciplinar e de caráctet· nacio
nal a fim de apontar 
comportantentos 
(guidelines ) que 
deverão set· t•efm·ên
cias ao estado da 
at·te en1 d e te nnina
dos campos da medicina; 

3. Desenvolver um sistema de 
informação que possibilite aó 
médico um estatuto autocrítico 
do seu perfil de presct·ição. 

5. Farmacologia Clúúca 

O sentido do desenvolvimento da 
Medicina exige uma articulação cada 
vez mais fluída entre os serviços de 
acção médi ca e os serviços farma
cê uti cos. A componente c líni ca, 
se ndo uma ve rte nte esse ncial na 
opção de aq uisição de novos medica
mentos, a pa rti cipação das nossas 
Unidad es d e Saúde e m est udo s 
multic ê ntri cos d e In ves ti gação 
Clínica, des ignadam ente Ensaios 

Clínicos nas suas diversas fases e, 
ainda, a necessidade de apoio técni
co às Comissões de Ética institucio
nais, fazem recomendar a abertura de 
quadros hospitalares a especialistas 
de FARMACOLOGIA CLÍNICA. 

6. Medicamentos de Venda Livre 

Reconhece-se que a automedica
ção é uma realidade que tenderá a 
aumentar em função do aumento dos 
conhecimentos e da vontade das 

populações em intervir nos 
cuidados individuais de saúde. 

A filo sofia s ubjac e nte ao 
medicamento de venda livre é a de 
que a sua aquisição possa ter lugar 
sem o conselho directo do médico ou 
do farmacêuti co. Daí qu e a 
publicidade des tes medicamentos 
junto do públi co reco nheça a 
capacidade de autodiagnóstico e de 
automedicação. Estas considerações 
ju s tificam que os critérios d e 
autorização no mercado dos 
medicamentos de venda livre devam 
ter sempre presente a segurança dos 
medicamentos. 

O Despacho W 95/94 de 21 de 
Deze mbro triplicou o número de 
medicamentos de venda livre (medi
camentos de rece ita mé di ca não 
obrigatória) e inclui fárma cos 
obsoletos que já não deviam estar no 
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mercado e fármacos de segurança 
questionável para serem dispensados 
sem rece ita médica. Fazetn ainda 
parte desta lista soluções injectáveis, 
o qu e ·c ontraria frontalmente o 
disposto na alínea d), do ponto 2, do 
artigo 3" do D. Lei n". 209/94. As 
indicações terapêuticas de muitos 
dos medicamentos sem receita 
médica que fazem parte desta lista 
s ão totalmente desajustadas do 
estatuto de dispensa e incluem 
doenças de diagnóstico só acessível 
a médicos. Esta situação em Portugal 
contrasta com o cuidado e rigor das 
autoridades sanitárias de outros 
países na inclusão de medicamentos 
de venda livre. 

Para uma política concertada na 
área dos medicamentos de venda 

livre a Ordem dos Médicos 
considera que deve rão ser 
adoptadas as seguintes 
medidas: 

1. Revogação imediata do 
despacho N" 55/94 por 
c olocar em risco a Saúde 
Pública. 

2. Reclas s ificação dos 
medicamentos de venda livre 

por uma Comissão constituída por 
técnicos independentes que não 

tenham conflitos de interesse com a 
indústria farmacêutica nem com a 
comercialização dos medicamentos; 
esta reclassificação deverá ser 
necessariamente realizada por 
médicos. 

3. Entrada em funcionamento do 
Conselho Nacional de Publicidade 
de Medicamentos, o qual deverá ter 
uma a c tuação rápida e firme, 
eliminando a publicidade enganosa 
ou incorrecta. 

4. Tendo em consideração a reali
zação dos pressupos tos acima 
referidos cjue garantem a maior segu
rança na utilização dos medicamentos 
de venda livre , àqueles a que for 
autorizada a publicidade/promoção 
junto dos consumidores deverá ser 
permitida a sua venda fora da 
farmácia, dada a maior economia que 
pode resultar· da abertura do mercado 
concorrencial. 



actual dade . colég o s 

Reunião Geral dos Colégios 
da Ordem dos Médicos 

A Ordem dos Médicos para cwnprir o seu principal objectivo de defender e preservar 

a qualidade da medicina portuguesa tem o apoio dos Colégios de Especialidade, 

ora atravessando wn período de grande actividade e de renovação, a que não é estranha a 

eleição dos membros das suas direcções pelos respectivos pares inscritos em cada Colégio. 

No sentido de serem debatidos alguns temas de grande interesse 

para a Classe Médica e de serem trocados alguns pontos de vista com o objectivo de 

dinamizar e homogeneizar as actividades dos Colégios, realizou-se mna reunião no 

sábado, dia 20 de Abril de 1996, das lO às 17 horas, com elementos da Direcção de 

todos os Colégios. 

A 
reunião teve uma 
grande participação 
dos Colegas e decor
reu durante todo o dia. 

Iniciou-se com uma intervenção 
do nosso Bastonário s obre os 
objectivos da reunião, as expecta
tivas da Ordem dos Médicos face 
às grandes potencialidades dos 
Colégios e o alerta para se evitar 
fibrilhações nas posições da O.M. 

Nesse sentido fez um apelo 
para que entre os Colégios e os 
Órgãos eleitos da Ordem se 
es tabeleçam es tre itos e los de 
articulação de modo a que todos 
os médicos e a população em 
geral sejam benefi ciados. 

Para facilitar es te intercâm
bio decidiu a Ordem dos Médi
cos criar um Órgão informal, o 
Conselho Nacional dos Colégios, 
co ns tituído pelos Doutores, 
H.Vaz Velho, João Saraiva e 
Alexandre Lourenço. 

Ordem de Trabalhos 

1. Ponto da situação da actividade dos diferentes 
Colégios face a: 
a) Programas de formação curricular mínimos 
b) Critérios de idoneidade 
c) Regimento dos Colégios 
d) Creditação da actividades formativas e assistenciais 

2. Criação do Conselho Nacional dos Colégios 
3. Problemas do quotidiano da actividade dos Colégios 

a) Patrocínios de Congressos e Reuniões 

lO 

Seguidamente o Dr. Vaz Velho e 
o Dr. Alexandre Lourenço apresen
taram o estado actual do desem
penho dos diferentes Colégios, 
particularmente no referente à 
criação de critérios de idoneidade 
dos serviços e aos programas de 
f01mação curricular minímos. 

Após intervalo para o almoço, 
os trabalhos foram retomados com 
a troca de ideias e sugestões entre 
os eleitos dos Colégios e o Órgãos 
dirigentes da Ordem, tendo sido 
realçado a importância destas reu
niões e da Ordem dos Médicos dar 
resposta atempada e clara a muitas 
das questões com que os Colégios 
se confrontam. • 

Os trabalhos foram encerrados 
pelo Bastonário que agradeceu a 
excelente parti c ipação dos 
Colegas e uma vez mais reforçou 
a importância da O.M. te r uma 
pos ição firm e e úni ca sobre as 
grandes questões na Medicina. 

b) Comunicação dos Colégios com estruturas exteriores à 
O rdem 

c) Relação dos Colégios com a Direcção da Ordem 
d) Necessidade da responsabilização das Direcções dos 

Colégios pelo desempenho das suas atribuições. 
4. Necessidade de penalização d os Serviços 

Hospitalares pelo não cumprimento do estipulado 
legal face à Ordem dos Médicos (Colégios). 

5. Necessida de de futuras reuniões gerais dos 
Colégios e de reuniões inter-Colégios. 

6. Agenda da próxima reunião geral dos Colégios 



a c u a dade . casa d o m é d c o 

Carta aberta aos Médicos 
Cara Colega, Caro Colega 

T 
odos já temos pensado em como 
será a nossa vida depois de dei
xarmos de trabalhar. Muitos 
têm esse ass unto arrumado, 

a lgu ns d e ixa m que as co isas vão 
acontecendo sem fazerem muitos planos. 

Estamos, com esta carta, a fazer-lhe um 
convite para reflectir um pouco sobre a sua 
própria terceira idack. 

Durante a segunda idack - a chamada 
fase activa - os Médicos dedicam o seu 
tempo a ouvir os problemas dos outros, a 
prescrever ou aconselhar sobre medidas 
preventivas e, por vezes, descuidam-se de 
pensar em si mesmos. Não falando já 
sobre os aspectos da própria saúd e, 
gos taría mos de cen trar a a tenção na 
qualidade da vida. 

Vivemos durante a primeira idack com 
os nossos familiares e na segunda 
formámos a nossa própria casa. É a casa 
do médico. É nela que a maior pa1te vai 
passar a terceira idack. 

Acontece, porém, que as famílias já 
não são o que eram. É frequente que os 
habitantes mais idosos duma residência se 
vejam (de repente ... ?) sós nas suas casas 
planeadas para terem muita gente. Há 
também, muitas vezes, situações em que 
os mais antigos de uma residência sentem 
a sua casa invadida pelo crescimento da 
família - alguns filhos sem terem para 
onde ir. É por isso que muitos pensam, a 
dada altura: «se houvesse um local bom 
para viver, trocava ck bom grado ». 

Cremos que as características funda
mentai s dum local bom para viver na 
terceira idade se podem res umir na s 
apontadas na caixa ao lado. 

Foi a pensar numa opção destas que a 
Secção Region al do Norte da Ordem 
adquiriu já há muitos anos uma sede com 
terreno circundante e planeou construir 
uma Casa do Médico. 

Vários foram os projectos qu e se 
estudaram e finalmente avançou-se para 
um mod elo qu e permitiu ultrapassar 
algumas dificuldades financeiras. A Casa 
do Médico do Pmto comecou já a cons
tmir-se e as obras devem ficar concluídas 
em Fevereiro do próximo ano. A res i
dencial vem assim juntar-se aos campos 
de ténis e à piscina, já em uso há anos. 

Trata-se de um ed ifíc io co m 45 
a par ta mentos co mp os tos de sa le ta e 
qua1to, com casa de banho e kitchenette. 
Está a ser constmída com acabamentos de 
primeira qualidade e com planeamento de 
tipo hoteleiro que inclui medidas de 
segurança, aquecimento central, isolame
nto térmico e acústico. O direito vitalício 

de ha bitação nes tes apar tam e ntos é 
adq uirido por Médicos se m limite de 
idade, e inclui um lugar de garagem e 
uma arrecadação. O valor da aquisição é 
reembolsável segundo regras claras: pelo 
próp1io se decidir desistir ou revertendo 
para os herdeiros. Nesta altura da cons
trução , es tão já vendidos metade dos 
Títulos. Com o aproximar do fim da obra 
haverá ce1tamente excesso de procura. 

Tentando responder às solicitações de 
alguns Colegas, a Comissão da Casa do 

Casa pequena e confortável; 
zona central ; enquadramento 
ambiental agradável; convívio 

possível; não muito cara; 
investimento reembolsável; 

assistência na doença; serviços 
domésticos garantidos 

Título de Habitação Vitalícia: 
16.530 contos. 

Cálculo do resgate: reduz 3% por 
ano e acresce o valor da inflação 

por ano. 
Desistência voluntária antes de 5 

anos: reduz 10%. 

Médico estabeleceu com o Banco Totta 
um protocolo que pennite aos interessados 
abrirem um crédito especial, em boas 
condições, para a aquisição do Título. 

Foi aprovado um Regulamento e um 
Co ntra to que asseguram de um modo 
formal muitas das condições de vida da 
Casa. Uma das regras que se adoptou foi a 
de permitir que um titular possa even-
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tualmente não se instalar imediatamente no 
apa~tamento e autorize que outro Médico o 
habite temporari amente . Es ta hi pótese 
possibilitará, por exemplo, que jovens 
Médicos do interior do país residam no 
Pmto durante a duração do seu intemato. 
Ao mesmo tempo esse residente assegura o 
pagamento das despesas comuns. 

Haverá ainda lO quartos indi viduais 
que pode rão a lojar Méd icos qu e , em 
serviço da Ordem ou por outros moti vos, 
tenham de se deslocar ao Pmto. 

A Casa do Médico vai ter no piso do 
rés-do-chão uma sala poli valente que 
poderá ser usada para confe rênc ias, 
assembleias, recita is e ou tros eventos. 
Além disso, existem salas de convívio -
leitura, jogos, bar. Toda esta área estará 
abe1ta aos Médicos sendo como que uma 
extensão da sede da Ordem. A Secção 
Regional do Norte tentará rendibil izar o 
uso dessa área de modo a suprir os custos 
da sua manutenção. Pa~te do pessoal dará, 
por outro lado , ass is tê nc ia à área 
residencial nos pisos superiores . Está 
previsto que os residentes pa~ti c ipa~·ão no 
pagamento mensal relat ivo aos custos 
comuns - limpeza de quartos e corredores, 
aquecimento, te lefoni sta/recepcionista, 
e tc . També m lh es cabe rá pagar as 
despesas individuais - consumos de ener
gia e telefone, como se com prende. 

Uma das preocupações das pessoas na 
terceira idack é a da assistência em caso ele 
doença. Assim está assegurado o compro
misso ele que a Comissão organizará um 
serviço com essa finalidade. Está aliás em 
estudo a criação ele um seguro especial 
tendo em vista os custos resultsntes ela ne
cessidade de apoio ele terceira pessoa em 
estados ele dependência. Os problemas ela 
assitência na doença prolongada levaraJn a 
propor a extensão deste seguro a Médicos 
que residam na suas próp1ias casas. 

Ao contrário da solução Institui
ção, esta casa permite o resgate 
do investimento. Ao contrário da 
solução Apartamento isolado, 
esta casa permite a assistência na 
doença. Ao contrário da solução 
Lar, esta casa permite o convívio 
com habitantes e passantes não 
idosos. Ao contrário da solução 
Hotel, esta casa é um conforto. 

Foi pois a pensar na terceira idack que 
a Casa do Médico foi proj ec tada . 
Queremos convidá-la , Ca ra Colega, ou 
convidá- lo, Caro Co lega, a informar-se 
mais sobre esta iniciativa. Estamos ao seu 
dispor na Secção Regional elo Nmt e. 

A Comissão da Casa elo Médico 
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11 Encontro Nacional 
A Profissão Liberal 

e a Responsabilidade Social 
A Associ~ção dos Arquitectos Portugueses, AssociaÇão Portuguesa de Biólogos, 

Associação Portuguesa de Economistas, Câma~·a dos Solicitadores, 
Ordem dos Advogados, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Farmacêuticos, 

Ordem dos Médicos, Ordem dos Médicos Veteririários en~ontraram-se para discutir 
problemas comu.D.s nos dias 20 e 21 de Maio, no Centro Cultm·al de Belém. 

Desie encontro publicamos as principais conclusões e dada a importância, para 
a classe Médica, do conteúdo da intervenção do Prof. A. Barbosa de Melo, 

decide-se também publicá-la integralmente. 

PROGRAMA DO 11 ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSÕES LIBERAIS 

20 DE MAIO 
Sessíio solene de abert~ra 
com a presença de S; Ex.ª 
o Presidente da República 
- Saudação pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral do CNPL, Dr. Júlio 
Castro Caldas 

- Intervenção do Prof. João de Deus 
Pinheiro 

- Presidente da Repóblica representado 
pelo Conselheiro de Estado, Dr. J. 

' G~lvão Teles 

TEMA l 
Qualificação Profissional 
A garantia da elevada preparação que a 
responsabilidade dos Profissionais 
Liberais exige. 
Ora~or Convidado: 
- Prof Lu{s Sousa Lobo 
Moderador: 
- Eng. José A. Sousa Sardinha, Ordem 

dos Engenheiros 
Membros do Painel: 
- Dr. Francisco Guerreiro Gomes, 

Ordem dos Fanriacêuticos 
- Prof A. Figueiredo Nunes, 

Ordem dos Médicos VeterináJios; 
- Prof A. Simões Lopes, 

Ass. Portugesa de Economistas 
Tópicos 
- O conceito de profi&são liberal: a 

definição dos seus actos próprios e 
responsabilidades 

- O ensino universitário: sua avaliação 
pelos destinatários e garantias de 
qualidade 

- Os iítulos académicos e profissionais: 
acreditação de cu;-sos, estágios e 
credenciação 

-A fom1ação pem1anente do Profissional 
Liberal, responsabilidade das 
Associações Públicas 

-O reconhecimento de diplomas 
europeus. 

Cmüet·ência 
Dr. Mário Soares 

TEMA2 
O Estuto Pi·ofissional e o lnte1·esse 
Público 
Relações do profissional com o Estado e 
a Sociedade, como sistema de partilha 
de responsabilidade 
Oradot· convidado: 
- Prof Carlos Ribeiro 
Modet·adm·: 
- Prof Fernando Curdote, 

Ass. Portuguesa de Economistas 
Membros do Painel: 
- Arq. Nuno Teot6nio Pereim, 

Ass. Arquitectos Portugueses 
- Dr. Puulo Serra Lopes, 

Ass. Portuguesa de Biólogos 
- Dr. José Alves Pereim, 

Ordem dos Advogados 
Tópicos 
-Os estatutos das Associações Pliblicas: 

âmbito de intervenção e interesse 
Público 

-O exercício das Profissões Liberais: 
vínculos libera is e autonomia técnica 

-Os profissiona is liberais e a Empresa : 
sociedades profissionais e regime de 
responsabilidade 

Tecnologia de ltüot·mação e as 
Profissões Libet·ais 
Apresentação: 
- Microsoft 
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21 DE MAIO, 
TEMA3 
Responsabilidade e Deontologia 
Profissionais 
A responsabilidade civil: Funcionamento 
do mei-cado, interesses dos consumidores 
e relações profiss ionais. 
Ot·adot· convidado: 
- Prof. A. Barbosa de Melo 
Mm·ador: 
- Dr. Júlio Castro Caldas, Ordem dos 

Advogados 
Membros do Painel: 
- Dr. Pedro Nunes, Ordem dos Médicos 
- Prof. H. Maia e Costa, Ordem dos 

Engenheiros 
- Ri cardo Figueiredo 

Câmara dos Solicitadores 
Tópicos 
- A responsabilidade civil dos 

profissionais I i bera is 
- A competência regul amentar e 

disciplinar: a defesa do consumirlor 
- A deontologia face ao interesse 

públi co: conduta profissional e va lores 
éti cos 

- As relações interprofissiona is e 
co- responsabilidade das associações 

Sessão solene de encmTamento 
com a presença de S. Ex." 
o Pl"imeit·o Ministro 
- Palavras da Dr. Maria Jesus Serra 

Lopes, Ex-bastonária da Ordem dos 
Advogados 

- Conclusões apresentadas pelo 
Presidente do C PL, Prof. E. Maran ha 
das Neves 

- Intervenção do Primeiro Ministro, 
Eng. An tón io Guterres 



e Profissões Liberais 

sociedade conte m
porânea vive, no 
alvor do séc . XXI, 
um d ese nvolvi
mento científico e 
cultural que se tra

duziu no quotidiano social pelo acesso 
a melhores cond ições d e saú d e, 
desenvolvimento económico e social, 
qualidade de ensino e cultura c ie n
tífi ca, qualidade de vida e do a m
biente . Esta nova sociedade não en
contra paralelo na his tória da huma
nidade e motivou uma terc iarização de 
ac ti vid ades e m qu e se colocou ao 
di spôr da sociedade uma giga ntesca 
diversidade de serviços inovadores de 
elevado grau científico, tecnológico e 
de responsabilidade ética. 

A garantia que se oferece ao cida
dão e à sociedade em geral sobre é ti
ca, deontologia, inde pendência, com
petência, é a qu es tão que se coloca 
frontalmente a quem hoj e presta toda 
es ta panóplia de serviços, pareceres, 
es tudos e técnicas. O Estado delega e 
deve continuar a delegar nas organiza
ções profissionais o poder de regula
menta~· as respectivas profissões que, 
pela relevância dos seus serviços pma 
a sociedade, e por impli carem o domí
nio de uma ciência ou técni ca espe
cializada, exijam garantias de qualida
de das habilitações dos que a exercem 
no estrito res pe ito pe la ind e pen
dência, princípios é ti cos e deon tologia 
profissional, para sa ti s fa ção do 
i.nteresse público. 
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A História encaminha-se pma uma 
corresponsabilização da soc iedade 
cívil na condução do Estado e, cada 
vez mais, as organizações profissionais 
e não governamen tais se converte m 
e m parceiros com responsabilidade 
perante a sociedade, muito pru·a além 
da habitual es t.rutma política daquele. 

es te co ntexto , as profissões 
liberais assumem, pela sua essência, 
a responsabilidade perante o c idadão 
e a sociedade em geral. 

E é nesta dupla condição de patti
c ipan te no debate social activo e de 
auto-responsabilização pelo~ princí
pios é ticos, deontológicos e de quali
dade profissional face à sociedade, quP 
o CNPL promove o II Encontro :"Jacio
nal de Profissões Liberais. 



A responsabilidade civil: funcionamento 
do mercado~ interesses dos consumidores 

e relações profissionais I A. Barbosa de Melo 

1. A indemnizabilidade 
dos danos e a cultura 
contemporânea. 

1.1. O destino, a fatalida
de, o azar são cada vez menos 
aceites como explicação para 
os insucessos, as dores, as 
tri s tezas e, mesmo, para os 
êxitos de cada um. O recurso 
a tais "desculpabilizações" já 
não serena os pacientes nas 
suas angústias e sofrimentos, 
nem exonera de responsa
bilidades os agentes ou fau
tores dos factos ou situações 
de que aqueles, de alguma 
maneira, se queixam. Pelo 
con trário, as catás trofes e 
acidentes de toda a ordem, as 
defic iências físicas e men
ta is, as doe nças, a morte , 
enfim, tudo que choca com a 
vida de cada pessoa vai sendo per
cebido, cada vez mais, como efeito 
d a acção ou omissão de alguém 
(pessoa, classe de pessoas ou, por 
último, o Estado). 

O destino~ 
a fatalidade, o azar são cada 

vez menos aceites como 
explicação para os 

insucessos, as dores, as 
tristezas e, mesmo, para os 

êxitos de cada um. O 
recurso a tais 

"desculpabilizações" já não 
serena os pacientes nas suas 

angústias e sofrimentos, nem 
exonera de responsabilidades 

os agentes ou fautores dos 
factos ou situações de que 

aqueles, de alguma maneira, 
se queixam. 

Em suma: a graça e a desgraça, 
em torno das quais foi tecida na filo
sofia, na arte e na vida, ao longo de 
milénios, a condição humana (ou 
"d'este bicho da terra tão pequeno", 
CAMÕES), já não faz em parte da 
"setta de' tempi" (VICO), caracterís
tica desta idade histórica. 

1.2. A segurança física, jurídica, 
soc ial e económica e, em geral, a 
certeza - ou a exoneração das incer
tezas (LUHMANN) - nos comporta
mentos dos indivíduos e nas interac
ções da vida em comunidacle entram 
no núm ero das aspirações mais 
profundas do homem moderno. 

A ordem jurídica e a sua dogmá
tica foram constantemente impulsio
nadas ao longo do século pela ideia 
da segurança. Lembro duas interes
santes cons truções doutrinai s do 
direito público que têm aí a sua raíz 
- a ''força normativa do fáctico ", pro
posta por G. JELLINECK como um 
dos critérios da juridicidade, e "a 
legitimidade tradicional" que MAX 
WEBER confi gurou como um dos 
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fundamentos primordiais 
da obediência às ordens da 
autoridade, identificando-a 
como "crença na legitimi
dade daquilo que tem sido 
sempre assim" e só por o ter 
sido. 

1.2. O princípio da 
solidariedade é uma das 
ideias-força ínsita na trilo-
gia "liberté, égalité, frater- A 
nité" inscrita no estandarte 9 
do movimento constitucio-
nal que, da França, irra-
diou para toda a Europa. 
Pertence ao passado e ao 
presente do Estado Cons
titucional. 

O chamado Estado-de
-Direito Social acentuou 
especialmente na ordem 
racional e na prática jurídi

ca e políti ca a importância do 
princípio da solidariedade. Entre 
nós, o axioma antropol6gico subja
cente ao artigo l" da Constituição de 
1976, expresso no co nceito de 
"dignidade da pessoa humana" - aí 
assumida co mo fundamento da 
República - corresponde à pessoa 
por natureza livre, igual em digni
dade e solidária com todos os mem
bros da comunidade política. É por 
isso que o artigo 2" da Constituição 
declara a realização da democracia 
social um objectivo constitucional da 
República; é por isso, ainda, que o 
Capítulo II da Parte I proclama toda 
um a série de direito s e devere s 
fundamentais , imediatamente decor
rentes do princípio da solidariedade. 

A resposta de Caim, no mito do 
"Génes is", à pergunta "onde está 
Abel, teu irmão?", se no plano das 
religiões que nele se inspiram nunca 
fez sentido, também já não o fará 
hoj e no plano do Estado-de-Direito 
Social ou de Bem-estar ("Esta
do-Providência"). Com efeito, à luz 
da filosofia solidarista própria deste 

• 



tipo de Estado, ninguém compreen
deria que àquela pergunta se pudes
se validamente responder "Sou, por
ventura, guarda do meu irmão? 

1.3. No contexto de uma cultura 
assim organizada em tomo das ideias 
de segurança e certeza e de solidarie
dade social , qualqu er dano qu e 
alguém sofra por facto de outrem ou 
pelas situações de risco próprias da 
natureza ou da sociedade tenderá a ser 
levado a conta alheia e, por último, se 
não for possível ou praticável identifi
car os autores do facto ou os beneficiá
rios da actividade perigosa, será leva
do à conta de todos, representados 
pelo Estado. O lesado, tido como o elo 
mais fraco da cadeia social em jogo no 
caso (autor-beneficiário-Es tado), 
ocupa uma posição central na protec
ção dispensada pela ordem jmídica. 

Is so surpreende-se, d e modo 
exemplar, nos fenómenos da crescen
te objectivação que vem experimen
tando o instituto da responsabilidade 
civil. Considerem-se: o alargamento 
da responsabilidade pelo risco (v .g. 
artigos 499° e seg.s do Código Civil); 
e a evolução da responsabilidade da 
Administração por actos de gestão 
pública, no sentido de abarcar casos 
de responsabilidade pelo risco e de 
responsabilidade por actos legais ou 
líc ito s geradores de encargos ou 
prejuízos especiais e anormais (artigo 
271 o CRP; DL no 48.051, de 21 de 
Novembro de 1967; artigo 90° da Lei 
das Autarquias Locais; e leis espe
ciais em domínios restritos) . Mesmo 
no âmbito da responsabilidade civil 
da Admini s tração onde impera o 
princípio da culpa (é a regra geral), 
mesmo aí, apareceram alguns rele
vantes expedientes jurisprudenciais 
com vista a levar a protecção do 
utente dos serviços públicos mais 
longe do que resultaria da aplicação 
das regras clássicas. Vejam-se, por 
exemplo, a extensão dos casos de pre
sunção de culpa e a concepção da 
c ulpa e m certos domínio s co mo 
"deficiência de organização ou mau 
funcionamento do serviço" (culpa 
institucional, dir-se-ia). 

1.4 . Mas o favor do lesado vai 
mais longe do que resulta dos ajusta-

mentos ou refinamentos do instituto 
da responsabilidade civil, a que aca
bo de aludir. Refiro-me às compen
sações, subsídios e subvenções - não 
importa o nome - às vítimas de cala
midades naturais, de degradações do 
ambi ente, do mau a nda mento d a 
economia, etc, conferidos, quer pelo 
Estado e outras pessoas colectivas 
públicas internas, quer por institui
ções internacionais, nomeadamente da 
União Europeia. Se o lesado aqui 
muitas vezes não pode invocar em 
rigor um direito à indemnização, em 
virtude de a atribuição da vantagem 
depender do poder discricionário da 
respectiva autoridade pública e de ele 
não dispor de mecanismos jmisdicio
nalizáveis para exigir positivamente a 
atribuição, a verdade é que está jmi
dicamente titulado para receber o 
subsídio concedido. 

A prolifer~ção por todo o lado de 
rei v indicações políticas com es te 
obj ec tivo é, também ela , s intoma 
dessa consciência difusa, marcante 
da cultura pública contemporânea, 
da existência de um dever moral ou 
jurídico de a comunidade política 
indemnizar a generalidade dos pre
juízos especiais e anormais sofridos 
por qualquer dos seus consociados . 
Por isso a refiro também. 

2. O problema da protecção 
do utente lesado por actos 
das profissões liberais. 

2.1. A protecção jurídica em sede 
de responsabilidade civil fa ce aos 
dano s re s ultantes d e actos das 
profissões liberais, se apreciada à luz 
do contexto jurídico-cultural atrás 
apontado e segundo as reg ras do 
direito comum compendiadas no 
Código Civil, afigura-se e é sentida 
como claramente insuficiente. 

O princípio geral da culpa e a regra 
segundo a qual incumbe, em princípio, 
ao lesado a prova da culpa do autor da 
lesão (artigos 483 ° e 487 ° CC) 
associados aos onus de provar o dano, 
o nexo de causalidade entre o acto 
profiss ional e o dano e o defeito, 
ilegalidade ou ilicitude do acto profis
sional - isto é, os factos constitutivos 
do direito alegado, artigo 342 CC -
deixam muitas vezes os lesados sem 
possibilidade prática de obterem o 
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ressarcimento a que fundadamente 
aspiravam. Por outro lado, apesar de 
terem vencido todos estes obstáculos, 
o lesado ou lesados por causa de um 
acto de profissão liberal podem não 
alcançar de facto a correspondente 
indemnização em virtude da exigui
dade património do devedor perante a 
extensão dos danos reais provados em 
juízo . Os danos reais hoj e podem 
contar-se por milhões e milhões . 
Imagine-se um erro culposo de um 

Mas, enea1·ando 
as coisas noutra perspectiva, 
é evidente que uma respon
sabilidade civil dos 
profissionais liberais sem 
quaisquer limitações quanto 
à forma de culpa (para além 
da hipótese de mera culpa 
prevista no artigo 494º CC), 
quanto ao montante máximo 
da indemnização, quanto à 
natureza (directa ou 
indirecta) da relação do 
prestador do serviço com os 
lesados (utentes ou 
terceiros), etc, torna 
extraordinariamente onerosa 
a respectiva profissão, 
acarreta inevitavelmente a 
subida dos preços dos actos 
profissionais e acaba, assim, 
por perturbar o 
funcionamento tradicional 
ou normal do respectivo 
mercado. 

hipotético veterinário que não tenha 
detectado na carcaça de um bovino os 
indícios da BSE ... 

Mas, encarando as coisas noutra 
perspectiva, é evidente que uma res
ponsabilidade civil dos profissionais 
liberai s sem quai squer limitações 
quanto à forma de culpa (para além 
da hipótese de mera culpa prevista no 
artigo 494° CC), quanto ao montante 
máximo da indemnização, quanto à 
natureza (direc ta ou indirec ta) da 



relação do prestador do serviço com 
os lesados (utentes ou terceiros), etc, 
torna extraordinariamente onerosa a 
respectiva profissão, acarreta inevita-

Po1• ago1•a, 
apenas seria 

eventualmente útil 
adiantar três modelos gerais 

que, à primeira 
vista, se prefiguram no 

horizonte. Grosso modo os 
seus traços característicos 

seriam os seguintes: 
1 º O modelo da responsabili

dade civil do profissional 
liberal pelos seus actos 

profissio~ai~ baseada apenas 
na culpa g•·osseira (dolo ou 
culpa grave), com exclusão 

da responsabilidade nos 
cas.:)s de culpa leve ou 

negligência, mas com a 
cobertura de todo o dano 

sofrido pelo~ utentes directos 
. (Modelo A); 

2º O modelo da 
responsabilidade objectiva 

do profi~sional liberal pelos 
actos da sua profissão mas 

com a fiXação de um limite 
máximo do "quantum 

respondeatur" (Modelo B); 
. 3º O modelo da 

responsabilidade civil do 
profissional liberal baseada 

em qualquer uma das 
formas de culpa (dolo e 

negligência) mas com 
presunção de culpa, e 

consequent~ inversão do 
onus da prova, e a integral 
reparação do dano sofrido 

pelos lesados (Modelo C). 

velmente a subida dos preços dos 
actos profissionais e acaba, assim, por 
perturbar o funcionamento tradicional 
ou normal do respectivo mercado. 

2.2. Eis, na sua expressão mais 
simples, os dados do problema espe
cífico da responsabilidade civil dos 
profissionais liberais na actual situa
ção histórica. 

Foi através do reconhecimento de 
limites inerentes às regras do direi to 
comum que os juízes do Tribunal de 
Conflitos de França (em 1873) ini 
ciaram a corrente jurisprudencial 
que viria a criar o direito especial 
regulador da responsabilidade civil 
da Administração Pública. Escre
ve u-se no famoso aresto Blanco 
dessa data: "aos danos causados aos 
particulares por facto das pessoas que 
[o Estado} emprega no serviço público 
não podem aplicar-se os princípios 
que es tão estabelec idos no C6digo 
Civil para as relações de particular a 
particular; esta responsibilidade não 
pode ser geral, nem absoluta; ela tem 
as suas regras especw~s que vanam 
segundo as necessidades do serviço e 
a necessidade. de conciliar os direitos 
do Estado com os direitos privados". 

2.3 . Também os legisladores, no 
seguimento dessa atitude dos jl!ízes 
pretorianas do direito administrativo 
francês, se viram forçados por toda a 
parte a conciliar as exigências de 
justiça e de praticabilidade no domí
nio das relações cobertas pela res
ponsabilidade civil criando, avulsa e 
di spersamente, múltiplos regimes 
especiais, quanto à extensão do dano 
re parável , quanto à causalidade, 
qüanto ao grau da culpa, etc, etc. 

Um exemplo paradigmático destes 
d esv ios ao padrão co mum da 
responsabilidade civil temo-lo, entre 
nós, no Decreto-Lei no 383/89, que 
transpôs para o direito interno a Di
rectiva 85/374/CEE. Por meio deste 
diploma foi criado um regime espe
cial para a responsabilidade civil do 
produtor, no qual devem destacar-se 
o princípio da responsabilidade sem 
culpa ("O produtor é responsável, 
independentemente de culpa, pelos 
dano s causado s por defeitos dos 
produtos que põe em circulação " , 
artigo l 0 ), e os seus contrapesos que 
consistem, entre outros, no limite 
global do quantum respondeatur (lO 
milhões de contos) e num relativa
mente apertado limite temporal ("o 
direito à indemnização prescreve no 
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prazo de três anos a contar da data 
em que o lesado tomou ou devia ter 
tomado conhecimento do dano, do 
defeito e da identidade do produtor", 
arti go ll 0 ) . De tudo is to no s dá 
conta, em informação detalhada e 
amplíssima, CALV ÃO DA SILVA 1. 

2.4. Também a hermenêutica do 
Código Civil está entre nós atenta, no 
que toca ao regime geral da respon
sabilidad~ civil , às mudan ças do 
clima cultural ("setta de' te mpi ") 
ocorrentes sob os nossos olhos. 

Exemplo disso é a doutrina que 
restringe, aparentemente em contra
dição com a letra do no l do artigo 
485° CC, a exclusão da responsabili
dade civil por prejuízos resultantes 
de conselhos, reco men dações ou 
informações negligentemente dados. ' 
SINDE MONTEIRO observa que" ... 
não deixa de suscitar al guma 
inquietação a ideia de que o nosso 
direito queira orde na r uma tão 
extensa regra de irresponsabilida-
de ... ". Tomando como ponto de refe
rência, por um lado e entre outras, as 
informações bancárias, as consultas 
e pareceres jurídicos, as informações 
de profissionais tidos por competen-
tes e, por isso, revestidos de elevado 
grau de confian ça pública e, por 
outro lado, as necess idades do co
mércio jurídi co, o mes mo autor 
chega à conclusão de que as infor
mações negligentes desencadeiam 
responsabilidade civil quando vio
larem claramente, por exemplo, uma 
regra de deontologia profissional. 

O que mostra que para a própria 
hermenêutica do Código Civil tam
bém o se e o quantum do "dever de 
indemnizar é uma questão que se liga 
ao estado da cultura jurídica" 2 

3. As alternativas perspectiváveis 

3.1. A respeito das alte rna ti vas 
di sponíveis para a fixa ção por via 
legislativa de um regime espec i ~l , 
corrente ou cumulativo do regime 
comum, para os actos dos profissio
nai s libe rais devo co meça r por 
adiantar que a unicidade ou uniformi
dade do regime aplicável a todas as 
profissões se não me afigura justa e 
adequada: as "leges artis" das profis
sões liberais, reconhecidas na ordem 



jurídica portuguesa e na correspon
dente prática social, são naturalmente 
muito diferentes entre si. 

Aliás, o princípio da diferenciação 
do reginie da responsabilidade civil 
aplicável parece adquirido na ordem 
jurídica portuguesa. Como se vê, por 
exemplo, no regime especial da res
ponsabilidade civil dos produtores, 
acima referido. 

3.2. No direito administrativo fran
cês a responsabilidade ex tra-con
tratual da Administração Pública3 de
pende, em princípio, de culpa e 
indemnização abrange todo o dano 
causado. 

Mas em muitos domínios a culpa 
pressuposto do dever de indemnizar é 
a culpa grave; noutros o dever existe 
independentemente de culpa 
(responsabilidade objectiva); 
ali certos danos estão excluí
dos da indemnização, aqui 
fixa-se um limite máximo ao 
montante da indemnização, 
(''plafonnement") ou, mesmo, 
uma soma invariável ("indem
nitéforfaitaire"), etc, etc. 

As razões de justiça que 
es tão na base responsabili 
dade civil da Administração 
Pública são, assim, diversa
mente combinadas ou tempe
radas pela juri sprud ê nc ia 
com as razões de praticabili
dade, em ordem a assegurar 
que o sis tema de responsa
bilidade po ssa de fa cto 
funcionar regularmente. 

3.3. Por conseguinte, não 
sui·preenderá - antes se afi
gura sensa to - que o legis
lador, interno ou comunitário, 
em relação a cada uma das profissões 
liberais reunidas nes te Congresso, 
procure d escobrir ou inv entar e, 
depois, estabelecer o regime especial 
que melhor se lhe ajuste. Talvez um 
dia seja possível configurar legislati
vamente um regime de responsabi
lidade civil diferente do estabelecido 
no Código Civil, mas comum a todas 
as profissões liberais. Contudo, neste 
domínio, como I. NEWTON na teoria 
da grav itação, também é de dizer 
"nada de ficcionar hipóteses!" 
("hypotheses rwnfingo!") .. . 

Por agora, apenas seria eventual
mente útil adiantar três modelos 
gerais que, à primeira vista, se prefi
guram no horizonte. Grosso modo os 
seus traços característicos seriam os 
seguintes: 

l o - O modelo da responsabilida
de civil do profissional liberal pelos 
se us actos profis sionai s bas eada 
apenas na culpa grosseira (dolo ou 
culpa grave), com exclusão da res
ponsabilidade nos casos de culpa 
l eve ou negligê ncia, mas com a 
cobertura de todo o dano sofrido 
pelos utentes directos (Modelo A); 

2° - O modelo da responsabilidade 
objectiva do profiss ional liberal 
pelos actos da sua profissão mas com 

a fixação de um limite máximo do 
"quantum respondeatur" (Modelo B); 

3o - O modelo da responsabili
dade c i vil do profissional liberal 
baseada em qualquer uma das for
mas de culpa (dolo e negligênc ia) 
mas com presunção de culpa, e 
consequ ente inversão do onus da 
prova, e a integral reparação do dano 
sofrido pelos lesados (Modelo C). 

Julgo ter ordenado os três modelos 
pela ordem crescente da protecção 
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prática que conferem ao lesado, mas 
não tenho - alguém tem? - a ~e1teza 
disso. Mas, por outro lado, essa 
mesma será a ordem crescente da 
interferência de cada um deles no 
mercado dos actos profissionais em 
foco. Na ânsia de absolutizar a pro
tecção dos lesados; o Modelo C pode
rá subir significativamente os custos 
da respectiva actividade profissional, 
tornando-a inacessível às camadas 
económica ou soc ialm e nte mais 
débei s ou deprimidas . o que , em 
relação a actividades profissionais 
li gadas à realização de valores e 
interesses públicos mais altos à luz 
da ordem jurídica fundamental, pode 
ser perverso ou nefasto4. 

Qualquer dos modelos devetia, 
assim o julgo, implicar a constituição 

de um fundo de garantia 
dotado de rec ursos sufi
c ientes para a sa tisfação 
directa das indemnizações 
devidas aos lesados (com 
eventual direito de regres
so, parcial decerto, contra 
o autor do acto profissional 
les ivo?) . O fundo , essen
cialmente constituído pelos 
contributos dos profissio
nais e por eventuais apoios 
do Estado, se ria ge rido 
pelas associações profissio
nais do respectivo sector. 

É espera r que alguma 
luz venha a faze r- se nas 
discussões e confrontos de 
pontos de vis ta ao longo 
deste Congresso. Por mim 
assim gostaria. 

4. Momento institu
cional necessário 

4 .1. Seja qual for o modelo res 
ponsabilidade c ivil instituído pelo 
legislador para cada tipo de activi
dade profissional, ajustado às leges 
artis respectivas, os profi ss ionai s 
liberais precisam de se auto-organi
zarem para c umprir ca balm e nte 
também os papéis que lhe cabem no 
domínio da responsabilidade civil 
por actos profissionais. Sem a parti
cipação intensa das associações pro
fi ss ionai s, nomeadamente das 
ordens, mal se poderá dar corpo e 



sis temati zar as, repito ainda, leges 
artis das profissões liberais. 

Em Portugal seguramente - mas 
talvez na Europa em geral- é urgente 
qu e as profi ssões lib era is sej am 
capazes de constanteme nte criar e 
di vulgar a sua cultura profissional 

Em Pot·tugal 
seguramente - mas talvez na 

Europa em geral -
é urgente que as profissões 

liberais sejam capazes de 
constantemente criar e 

divulgar a sua cultura 
profissional específica. 

E isto , note-se, tem muito 
a ver com a 

operacionalização de 
qualquer modelo de respon

sabilidade civil especialmente 
configurado pelo legislador 

para cada profissão. Sem 
"standards" devidamente 

justos ou ajustados à 
realidade concreta de cada 

profissão, defmidos pelos 
próprios profissionais , como 

poderão o s juízes julgar se 
um acto profissional foi 

deficientemente praticado? 
Como poderão 

representar-se em concreto 
o padrão do "bom pai de 

família" essencial ao juízo de 
culpa? Como poderão 

discernir o nex o de 
causalidade entre o acto e o 

dano à luz da ideia da 
causalidade adequada? 

espec(/ica. E isto, note-se, tem muito a 
ver com a operacionalização de qual
quer modelo de responsabilidade civil 
especialmente configurado pelo legis
lador para cada profissão. Sem "stan
dards" devidamente justos ou ajusta
dos à rea lidade co ncre ta de cada 
profi ssão, definidos pelos próprios 
profissionais, como poderão os juízes 

julgar se um ac to profiss ional foi 
defi cienteme nte pra ti cado? Como 
poderão representar-se em concreto o 
padrão do "bom pai de família" essen
cial ao juízo de culpa? Como poderão 
discernir o nexo de causalidade entre o 
acto e o dano à luz da ideia da causali
dade adequada? 

4 .2. Na auto-regulação pedida às 
associações profissionais, desde logo 
no que toca aos critérios para os juízos 
da ilicitude e da culpa na responsa
bilidade civil dos profissionais liberais 
está em causa a autonomia privada da 
Sociedade Civil perante o Estado. 

Trata-se, ao fim e ao cabo, do exer
cício da liberdade cívica reconhecida 
às pess oas no E s tado d e Dire ito 
Democrático para se regularem a si 
mes mas, at é ond e um valor ou 
interesse superior não impuser outra 
coisa. Pode dizer-se que na amplitude, 
diferenciação e consistência consenti
das numa' soc iedade conc re ta aos 
fenómenos de auto-regulação social 
reside uma das pedras de toque da 
fmma democrática de governo. 

A verdade é que - deixem-me dizê
lo por último, - a liberdade fundamen
tal, consubstanciada na autonomia 
privada, corre no "Estado-providên
cia" ("W elfare State") perigos des
conhecidos , em larga medida no 
Estado Democrático Liberal (Séc.XIX). 

Por toda a pa rt e, o volume da 
providência oferecida aos indivíduos e 
às suas instituições e a regulação miú
da das respectivas pres tações con
duziram a uma progressiva absorção 
da autonomia privada p elo pod er 
públi co. Os indivíduos e as s uas 
instituições sociais parecem, na ordem 
dos fa c tos, te r des is tido dos se us 
papéis próprios na sociedade aberta. É 
a concretização da profecia, vaticínio 
ou antev isão que TOCQ UEVILLE 
fo rmulou sobre o Es tado europe u. 
Dizia o autor de "A Democracia na 
América" que "as nações cris tãs 
acaba riam ta lvez por sofrer uma 
opressão parecida à que pesou outrora 
sobre vários povos da Antiguidade", em 
virtude de, para estender o círculo do 
seu poder, a maior parte dos príncipes 
"se servirá de ideias, de sentimentos e 
de necessidades que o estado social fará 
nascer". Desse ''poder imenso e tutelar" 
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do "Estado-Providência" e da servidão 
por ele gerada fala-nos, premonitória e 
fielmente, o trecho que transcrevo a 
seguir no original: 

"Apres avoir pris ainsi tour a tour 
dans ses puissantes ma ins chaque 
individu, et l'avoir pétri à sa guise, le 
souverain étend ses bras sur la société 
tout entiere; il en couvre la surface 
d 'un réseau de petites regles compli
quées, minutieuses et uniformes, a tra
vers les-quelles les esprits les plus 
orig inaux et les âmes les plus vigou
reuses ne sauraient se f aire jour pour 
dépasser la Joule; il ne brise pas les 
volontés, mais il les amollit, les plie et 
les dirige; il force rarement d 'ag ir, 
mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on 
agisse; il ne détruit point, il empêche 
de naftre; il ne tyrannise point, il gêne, 
il comprime, il énerve, il éteint, il 
hébete, et il réduit enfin chaque nation 
a n 'être plus qu 'un troup eau 
d 'anima ux titmides et industrieux, 
dont le gouvernement est le berger" 5. 

Quererão as associações profis
sionais libertar-se dessa teia? 

(N .R. - m1igo não revisto pelo autor.) 

Notas 
l. Sobre toda a temática, com efeito, ver, por 
todos, a excelente monografia de CALV ÃO 
DA SILVA. 
Responsabilidade Civil do Produtor, 1990, 
passim, especialmente Parte III. 
2. Veja SINDE MONTEIRO, Responsabilida
de Por Conselhos Recomendações ou Informa
ções, 1989, passim, especialmente § 6 . 
3. A di stinção entre responsabilidade contra
tual e extracontratual subsiste no di rei to admi
nistrati vo, quer em Portugal (Decreto-Lei n" 
48.051) quer em França, Cfr RENÉ CHAPUIS, 
Droit Administratif Générale. Tomo I (1990) p. 
828 . O lesa do, poré m, não é admitid o a 
escolhe r dos dois o reg im e no caso ma is 
favorável aos seus interesses, utilizando, por 
exemplo, a responsabilidade extracont ratual 
objectiva aparentemente apl icável, em vez da 
responsabilidade contratua l ou quas i-con
tratual fundada na cu lpa rea lmente aplicável; o 
que, segundo CALVÃO DA SILVA, é possível 
entre o regime comum e o regime espec ial 
previsto no DL n" 383/89. op. cit. 462 ss. 
4. R. CHAPUIS, ob cit, p. 880 diz que a técni
ca da presunção da culpa é muito favorável às 
vítimas (é raro o demandado conseguir elidir a 
presun ção). Por isso os j u ízes franceses 
institui ram a presunção de culpa apenas em 
duas hipóteses: nos ac identes de que podem 
ser vítimas os utentes de obras públicas e em 
relação a pessoas em tratamento nos hospitais. 
5. Cfr. De la Democrati e en Amérique, II , 
pa rt e I V, cap ítul o VI , in "Toc qu ev ill e 
Oeuvres, Ed. Bibliotheque de la Plé iade, 
Galimard, volume II, p. 837. 



Conclusões do II Encontro Nacional 
de Profissões Liberais 

R 
econhecem as Ordens e as 
demais associações públi
cas profissionais que o 
empenhamento total na 

procura da qualidade é o factor que, 
por excelência, justifica os importan
tes poderes que o Estado transfere 
para estas associações. É o dever 
primeiro para com a Sociedade. 

Durante este II Encontro Nacional 
de Profissões Liberais identificaram-se 
assim alguns requisitos indispensáveis 
para se atingir aquele objectivo. 

1 o Qualificação Profissional 
Os problemas relacionados com a 

qualificação profissional de elevado 
nível, inerente à responsabilidade 
exigível às profissões liberais, impli
cam a definição clara do âmbito das 
tutelas dos agentes intervenientes nas 
formações académica e profissional. 

A tendência geral de multiplica
ção descontrolada de cursos públicos 
e privados produz um crescente 
número de recém-formados com 
escassas perspectivas de absorção 
pelo mundo profissional. 

Se a autonomia universitária con
fere a esta instituição condições de 
liberdade para a organização e trans
missão do saber, confere-lhe também 
um valor acrescido de obrigação 
social, correspondente ao seu âmbito 
de acção e interesse público. 

A avaliação do ensino deve ser 
feita a partir de objectivos, para a 
fixação dos quais o Estado deve 
dialogar com a sociedade civil, com 
as actividades económicas, os domí
nios profissionais e os universitários. 

Sendo desejável a diversidade da 
formação académica, é no entanto 
necessário que se adoptem parâme
tros claros de referência, onde este
jam devidamente detalhados os 
objectivos, componentes e estruturas 
essenciais da formação. 

A certificação da formação acadé
mica é, por regra, uma condição de 
base para obtenção da certificação 
profissional. 

Mas aptidão académica e aptidão 
profissional podem não ser consonantes. 

A distinção entre Escola e Pro
fissão tem um hiato a ser preenchido 
- o estágio ,profissional. A profis
sionalização deve corresponder a um 
processo de complementarização da 
formação escolar, através de um 
período transitório de acesso e ava
liação, em que o candidato deverá 
ver facilitada a sua compreensão dos 
problemas profissionais e dos conhe
cimentos necessários à qualidade da 
prestação profissional. 

As Associações de Direito Público, 
responsabilizadas pela avaliação dos 
estágios profissionalizantes, tem de ser 
reconhecida também a autonomia, 
como organizações profissionais, com 
capacidade para garantir a identidade 
e a responsabilidade profissional, no
meadamente através da credenciação e 
da protecção do título profissional. 

2° Responsabilidade Civil 
O II Encontro Nacional de Profis

sões Liberais conclui pela neces
sidade de recomendar ao Estado a 
publicação de legislação que regule 
especificamente os regimes definido
res de responsabilidade c i vil dos 
prestadores de serviços congregados 
em Ordens e associações públicas do 
tipo associativo. 

Conclui também ser necessário 
desencadear e desenvolver mecanis
mos adequados de cooperação e 
coordenação da acção junto do Sec
tor Segurador e em particular, junto 
do Instituto Nacional de Seguros, no 
sentido de defender contratualidade 
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típica, novos modelos de Mutualismo 
Segurador e Fundos de Garantia, fór
mulas de arbitragem na verificação 
de sinistros e limites de cobertura de 
responsabilidade. 

3° Organização das Ordens 
O Conselho Nacional de Profissões 

Liberais deverá agregar o que poderão 
considerar-se as profissões liberaliza
das, ou seja, com capacidade publica
mente reconhecida de efectiva inter
venção na defesa dos valores científicos 
e deontológicos dessas profissões. 

Ao Conselho Nacional de Profis
sões Liberais, como entidade confede
radora e harmonizadora do estatuto de 
actuação das Ordens, designadamente 
nos domínios do acesso ao título 
profissional e controle do seu uso, por 
um lado, e da eficiência da acção 
disciplinar, por outro, deve competir a 
identificação das áreas em que a com
plexidade técnico/científica e o tipo de 
relação dos profissionais com a 
sociedade c i vil implicam a inter
venção moralizadora de associações 
públicas de classe, numa perspectiva 
unificadora e que tenha em conta a 
dinâmica dos fenómenos sociais. 

Assim se impõem, e desde já, com o 
parecer favorável do Conselho Nacional 
de Profissões Liberais a adopção da 
designação de Ordem pela Associação 
dos Arquitectos que já tem o estatuto de 
Associação Pública e a transformação 
dos órgãos associativos dos economistas 
e dos biólogos em associações públicas 
com o estatuto de Ordem. 

4° Ética e Deontologia 
Conclui-se que as preocupações 

éticas e deontológicas não se esgotam 
nos articulados clássicos, invadindo 
uma "práxis" diária, permanentemente 
ajustada por novas circunstâncias. Por 
tal motivo, foi preconizada a existência 
de um Forum "permanente" das Or
dens e Associações de Profissões Libe
rais que permita o estudo e aprofunda
mento de soluções éticas e deontológi
cas para as situações que a moderni
dade introduziu. 

Lisboa, 21 de Maio de 1996 



• actual da d e 

Debate sobre 
Responsabilidade 
Médica 

O salão nobre da "Casa do Médico de Aveiro" 
foi pequeno para acolher todos os médicos que 
quiseram participar no debate sobre: 
"A responsabilidade profissional na prática médica". 

Tr~t~du-sde dedmais Ullla re~~zação6, d~ntial'O ddas suas f' 
actiVI a es e natureza soc1o-pro ISSion , o 
Conselho Distrital de Aveiro da Ordem dos Médicos, . 
levada á cabo no dia 16/04/1996, pelas 21 horas. 

N 
es te d e bate pa rti c ipou 
como palestrante o Prof. 
Dr. Duarte Nuno Vi eira, 
do Ins tituto de Medicina 

Legal de Coimbra e teve a presidir o 
Exm. 0 Bas ton á rio d a Ordem do s 
Médi cos, Prof. Dr. Carlos Ribeiro , 
figura que pela sua projecção muito 
contribuiu para o êx ito do mesmo. 

a mesa es tiv e ram ta mbé m o Dr. 
Re is Marques, da Secção Regional 
do Centro da Ordem dos Médicos e o 
Dr. Agos tinho Lobo do Conse lho 
Dis trital de Aveiro. 

Ao anali sa rmos es te d e bate, 
devemos ter em conta um outro rea
lizado anteriormente, em 17/10/1995, 
sobre o mesmo te ma e qu e teve a 
particip açã o d e um juri s ta (Dr. 
Álvaro Dias), onde foram a nalisadas 
as implicações que poderão ter, e m 
Direito Civil, alguns ac tos médi cos. 
A c resce nte c h amada à r es pon
sabilidade dos médi cos pelos actos 
qu e prati c am, le vou o Co n se lho 
Dis trital de Av e iro a voltar a es te 
tema, agora abordado mai s na base 
de casos prá ti cos. Foi o qu e fez o 
Prof. Dr. Dua rte Nuno , fo cando de 
forma clam e expressiva várias s itua-

20 

ções concretas (receituário, atestados 
médi cos .. . ) com re percussões a nível 
d a res ponsa bilidade m é dica. 
Seguida me nte o Prof. Carlos Ribeiro 
co me ntou e d e u ach ega s muito 
importantes a algumas das situações 
focadas, aproveita ndo também para 
escla rece r ponto s e nvolvido s 
nalg um a polé mi ca, c omo seja a 
recertifi cação profi ssional. 

O d e bate es te nd e u- se a outros 
médicos presentes, que enchiam com
pletamente o salão, tornando-se vivo e 
esclarecedor, prendendo a assistência 
até próximo das O horas e 30 minutos. 

Por fim , houve uma pequena e sim
bólica festa comemorativa dos 2 anos 
d e func ionamen to d a " Ca s a do 
Médico de Aveiro". 

Tratou- se se m dúvida d e um a 
sessão muito gratificante para o Con
selho Dis trital de Aveiro, pela forma 
muito elevada como decorreu e pela 
parti c ipação mac iça do s médicos, 
qu e não de ixaram de tecer rasgados 
elogios. 

Agostinho Lobo 
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a c tlLal da de • 

Reunião de 
Trabalho 

Foi com grande satisfação que a nova 
Direcção Distrital de Portalegre da Ordem dos 
Médicos promoveu no passado dia 19 de Abril, 

sexta-feira, mna reunião de trabalho sobre 
modelos de gestão hospitalar, rentabilização dos 

Serviços de Saúde e aplicação de sistemas 
informáticos aos serviços sanitários. 

R 
ealizada numa un idad e 
hoteleira dos arredores de 
Elvas, a reunião contou 
com a presença de respon

sáveis médicos espanhóis pelo projec
to RIMA, um sistema médico infor
matizado em rede, já em funciona
mento nas Astúrias e em vias de insta
lação na Galiza e Catalunha, que 
inclui armazenamento e transmissão 
de dados clínicos e imagens digitali
zadas e que permite a gestão integral 
de recursos humanos e financeiros, 
nomeadamente a contabilidade analí
tica por doente, bem como sistemas de 
vigilância epidemiológica, de controlo 
de qualidade assistencial, etc .. 

Ao receber os responsáveis médi
cos do Hospital Central das Astú1ias e 
d emai s co nvidados, o Dr. Álvaro 
Pacheco, na qualidade de Presidente 
do Conselho Distrital da Ordem dos 
Médicos, proferiu uma breve alocuÇao, 
que a seguir reproduzimos na íntegra: 

"Ao assumirmos a Presidência do 
Con selh o Distrital da Ord em dos 
Médicos de Portalegre, foi nossa in
tenção programar e obj ecti var duas 
actividades fundamentais , uma a for
mação contínua e outra a do Interna
lo Complementar. 

Ass im , no âmbito da formação, 
estamos hoje aqui reunidos, um grupo 
restrito de Responsáve is da Saúde, 
não só Regional ma s ta mb ém de 
âmbito Nacional, para assistir à de
monstração de um sistema informa
tizado em rede já em funcionamento 
há uns anos no Hospital das Astúrias. 

Ainda este ano está prevista uma 
Reunião sobre ÉTICA a realizar em 

Castelo de Vide e esta de âmbito 
mais alargado. 

No que diz respeito ao Internato 
Complementar, já encetámos reu
niões de ãmbito Regional para em 
conjunto apresentarmos um trabalho 
que permita a fixação dos internos a 
nível Regional à semelhança, por 
exemplo, com o que se passa nas 
Regiões Autónomas. 

Este Encontro, que se pretende 
ser informal, mas prático e provei
toso, deve-se por um lado ao Dr. Rui 
Susano que pelos seus contactos 
científicos e de amizade trouxe até 
nós os Colegas Espanhóis Augusto 
Perez e José Ferro aos quai s apro
veito desde já para agradecer." 

A reunião contou com a presença 
de Administradores Hospitalares, 
Directores Hospitalares e Directores 
de Centros de Saúde, principalmente 
da região do Alentejo, já que seria 
inviável e até pouco proveitoso, na 
opinião dos próprios prelec tores, 
uma participação aberta, como, no 
entanto, seria de desejar. 

Em jeito de balanço, podemos dizer 
que, graças à grande experiência dos 
nossos colegas espanhóis, tivemos 
ensejo de retirar importantes ensina
mentos para o futuro , nomeadamente 
no que concerne à possível (e desejá
vel) realização de um armazenamento 
de dados clínicos em computador, 
criando assim "fichas" dos doentes que 
poderão, inclusivamente, funcionar em 
sistema de rede entre diversas uni
dades hospitalares e centros de saúde. 

Álvaro Gomes Pacheco 
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a c tual d a d e ~ 

Colégio de Ginecologia/Obstetrícia 
Resumo das Actividades 

l. Foi rev is to o Regimento do 
Colégio com a introdução de profun
das alterações nomeadamente a cria
ção das Sub-Especialidades de Gi
necologia Oncológica, Medicina da 
Reprodução e Medi c ina Mate rno 
-Fetal. 

O Regimento aguarda a aprovação 
do Conselho Nacional Executivo. 

2. Foram criadas três Comissões 
para as Sub-Especialidades de Gine
co logia On cológ ica, Medi c ina da 
Reprodução e Medi c in a Ma tern o
-Fetal que apresentru·ão brevemente o 
programa de fmm ação cunicular bem 
como os critérios de Idoneidade, dos 
locais de treino, assim como as nmmas 
de acesso às Sub-Especialidades. 

3. Foi criada uma Comissão para 
a Compe tê nc ia d e Ec ografi a em 
Ginecologia/Obstetrícia que ultima 
um relatório final com as caracterís
ticas desta Competência. 

4 . Foram criadas Comissões Técni
cas pru·a o rastreio do cancro do colo 
do útero, o diagnóstico pré-natal, a 
terapêutica hormonal de substituição e 
a avaliação da Cademeta do Intemo. 

Algumas dessas Comissões já ela
boraram os respectivos relatórios que 
serão divulgados oportunamente. 

5. Foi revi s to e profund amente 
modificado o programa de formação 
do Internato Complementar de Gine
cologia/Obstetricia. 

E ste programa j á fu i ap rovado 
pelo Conselho Nacional Executivo e 
pela CNIM e aguarda publicação do 
Diário da República. 

6. Foram visitados pelas Comis
sões de Idoneidade todos os Departa
mentos/Se rviços de Gin ecologia/ 
/Obstetricia do Continente e Regiões 
Autónomas. 

7. Foi elaborada uma grelha in
formati zada com as características 

minimas exigiveis para atribuição de 
Idoneidade Formativa. 

8. Foram profund amente altera
das as Idone idades dos d iferentes 
Departamentos/ Serviços de Gineco
logia/Obstetri cia nos anos, 1996 e 
1997. 

10. Foi adoptada a título transitó
rio e experimental a caderneta do 
Interno. 

11. Foram definidos os critérios 
para atribuição de grau e de Unida
des de Crédito às actividades de for
mação com parti cular impacto nos 
Internos da Especialidade. 

9. Foi calc ulada a capac idade 
dos Departamentos/Serviços Idóneos 
para o treino em Ginecologia/Obste
tri cia e aconselhado à CNIM o nú
mero mínimo e máximo de abertura 
de vagas no Internato Complementar. 

12. Foi revisto o Código de No
menclatura e Valor Relativo de Actos 
Médicos que aguru·da a aprovação do iii& 
Conselho Nacional Executivo. 9 

Abril1996 

Programa de Bolsas 
orm ç o dos Médico 

-o ln rnato Com I n ar 
Ob t trí ia/ • 1n 

REGULAMENTO 1 996 

INTRODUÇÃO 
A Comissão de Internos de Obstetrícia 
e Ginecologia da Ordem dos Médicos, 
pretendendo incentivar a formação 
dos Médicos do Internato Comple
mentar, vem por este meio anunciar a 
criação de um Programa de Bol sas 
para a participação em Co ngres
sos/Reuniões Internacionais e Cursos 
que se realizam no estrangeiro. 

DESTINATÁRIOS 
Este programa destina-se a todos os 
Médicos do Internato Complementar 
de Obstetrícia e Ginecologia. 

.-
VALOR DA BOLSA 
O valor médio da Bo lsa é de 
150.000$00 e destina-se sobretudo 
para subsidiar despesas inerentes à 
viagem e inscrição no Congresso ou 
Curso. 

REQUISITOS 
Os interessados devem preencher o 
formulário em anexo e devem apre
sentar, no caso de Congresso, uma 
fotocópia do resumo enviado, a res-
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pectiva tradução , fo tocópia do 
impresso de inscrição e um resumo 
do curriculum vitae; na caso de Curso 
devem apresentar uma fotocópia do 
programa do Curso e os ou t ros 
documentos atrás referidos. 

COMPROVATIVOS 
Após a realização do Congresso/ 
/Curso deverão apresentar uma foto
cópia do certificado de inscrição e um 
relatório de participação. 

PRAZO DE CANDIDATURA 
As candidaturas devem ser apresenta
das no mínimo três meses antes da 
reali zação do Congresso/Curso. 

JúRI 
As candidaturas serão apreciadas por 
um membro da Comissão de Inter
nos, um membro do Colégio da Es
pecialidade e um membro do Conse
lho de Colégios. 

CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO 
A bolsa para um candidato é atribui
da uma só vez no mesmo ano. 

• 



op ntão . 

As pessoas com Epilepsia 
e a Aptidão para a 

Condução Automóvel1 

I Rosalvo Almeida2 

Com a publicação do novo Código da Estrada3 e a sua entrada em vigor 

em Outubro de 1994, tornou-se imperativa a revisão do r espectivo 

Regulamento e voltou à ordem do dia a discussão sobre as regras d e aptidão 

para pessoas com epilepsia. 

~ 

E 
sabido que, nas últimas 
décadas, a situação em Por
tugal se traduzia num 
fechar de olhos sem regras 

claras4 . O formulário para atestado 
médico pretendia registar estigmas de 
epilepsia mas ninguém define o seu 
significado. As pessoas com epilepsia 
que querem conduzir veículos auto
móveis não revelam esse problema 
quando procuram o atestado médico 
necessário à emissão da primeira 
carta . Não há mecanismos para os 
casos de pessoas que já têm cru1a de 
condução e desenvolvem epilepsia. 
Não há mecanismos que permitam a 
condução nos casos em que o ri sco 
seja considerado mínimo, nem meca
nismos que provoquem inibição de 
condução quando o risco aumenta. 

A Liga Portuguesa contra a Epi
lepsia tem procurado desde , pelo 
menos, 1980 debater este problema5 

e tentado influenciar o legislador. 
Aprovámos mesmo uma proposta de 
emenda do Arf 40° do Regulamento 
em que se definiam algumas excep
ções à proibição de condução aplica
da às pessoas com epilepsia. 

A Li ga Inte rnacional contra a 
Epilepsia (ILAE) e o International 
Bureau for Epilepsy (IBE) publica
ram em 1991 um relatório conjunto6 

que contém a síntese das recomen
dações alcançadas pelos peritos e 
formula suges tões sufi cientemente 
flexíveis para permitir urna adapta
ção às diferentes circunstânc ias de 
cada país. 

Em 1991 o Con selho Europeu 
publicou uma Directiva 7 que prevê, 
no que respeita à epilepsia, no Anexo 
III, o seguinte articulado: 

12. As crises de epilepsia e as 
demais perturbações violentas 
( súbitas8) do estado de cons
ciência constituem um perigo 
grave para a segurança rodo
viária se se manifestarem quan
do da condução de um veículo 
a motor. 

Grupo 19 

12.1 . A carta de condução 
p ode ser emitida ou renovada 
so b reserva de um. exame 
efectuado por uma autori
dade médica competente e 
um controlo médico regular. 
A autoridade julgará da situa
ção da epilepsia ou de outras 
perturbações da consciência, 
da sua forma e sua evolução 
cünica (não ter havido crises 
desde há dois anos, por exem
plo), do tratamento seguido e 
dos resultados terapêuticos. 

Grupo 2 10 

12.2. A carta de condução 
não deve ser emitida ou reno
vada a qualquer candidato ou 
condutor que apresente ou 
possa apresentar crises de 
epilepsia ou outras perturba
ções violentas (súbitas) do 
estado de consciência. 
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Em 1995, realizou-se em Bruxelas 
o I Workshopll organizado pe la 
Associação Europ eia das Li gas e 
Associações do IBE (EUA/IBE) para 
debater e apresentar propostas sobre 
o Grupo 1 e, em 1996, realizou-se o 
II Workshop12 sobre o Grupo 2. 

Na sequê nc ia do I Workshop e 
após diálogo com a Direcção Geral 
de Vi ação e a Direcç ão Geral de 
Saúde, a Liga Portuguesa apresentou 
uma nova proposta de redacção para 
o Regulamento em que se sugeria o 
seguinte texto a incluir na tabela de 
excepções: 

Gru po I 
a) Não ocorrência de qualquer 
crise há, pelo m.enos, 2 arws. 
b) Autorização a rever ao fim. 
de 3 anos. 

Grupo 2 
Não ocorrência de qualquer 
crise e não uso de medicação 
especifica há, pelo menos, 1 O 
anos, assim como não 
existência de condições de 
risco (por ex11 lesão cerebral 
estrutural que anteriomtente 
causou crises). 

Igu alm ente foram fe ita s, entre 
outras, as seguintes sugestões: 

- Os formuL ários deviam ter uma 
parte a ser preenchida peLo candidato 
onde este declara (o u nega) ler ou ter 
tido epiLepsia. 



- A parte do fo rmulário a ser pre
enchida pelo médico devia conter as 
perguntas: "Tem ou teve epilepsia? 
Quando ocorreu a última crise? Que 
medicação toina?". 

- O termo "estigmas de epilepsia" 
deve ser banido. 

- Todos os càndidatos deviam 
ainda assinar uma declaração de que 
assumem o dever de comunicar à 
autoridade de saúde a ocorrência de 
novos sintomas ou doenças que pos
sam implicar nas condições de condu
ção segura. 

- Os portadores de carta de condu
ção legal que desenvolvem de novo 
uma condição impeditiva como a 
epilepsia deviam ser aconselhados 
pelos seus médicos a comunicar a sua 
condição à autoridade de saúde, 
utilizando o argumento de que após 
este aconselhamento, devidamente 
registado na ficha médica da con
sulta, o condutor fica inteiramente 
responsável pelos acidentes ocorridos 
e eve ntualmente sem adequada 
cobertura de seguros. 

- Devia ser criada uma Comissão 
Médica Consultiva para elaboração e 
actualização de normas detalhadas 
sobre as diversas tolerâncias previstas, 
sugerindo-se que a Liga Portuguesa 
contra a Epilepsia deveria ser chama
da a nomear 1 ou 2 elementos dessa 
Comissão. A exist€ncia desta Comissão 
deveria estar prevista no Regulamento. 

- Os médicos espec ialistas (dos 
serviços oficiais ou não) que se pro
nunciam sobre a atribuição de autori
zação para condução deveriam segu.ir 
as recomendações elaboradas e distri
buídas p ela Comissão Médica 
Consultiva. 

Estas s uges tões resultaram do 
debate que sobre o assunto a Direc
ção da Liga te m promovido e ba
seiam-se num guia editado no Reino 
Unido p el a Comissão Médica da 
Prevenção Rodoviária l 3. 

Registe-se que as normas existen
tes nos di"ersos países da União Eu
ropeia não coincide~1 , nem quanto a 
prazos, ne m quanto às co ndi ções 
específicas para os grupos de condu
tores. Há, no entanto, unanimidade 
sobre a necessidade de estabelecer 
regras que possibilitem a condução 
de certas pessoas desde que se prove 
ser o risco de acidente igual ao da 
população ge ral. Na Holanda foi 
aceite que a probabilidade de haver 
um acidente ao volante para um con
dutor profissional é aceitável, se se 
garantir que o condutor está há mais 
de 5 anos sem cri ses e sem medica
ção. Para os li ge iros não profi s 
s ionais, por exemplo em Inglaterra, é 
permitido conduzir desde que esteja 
controlado há mais de l ano . 

Todos os legis ladores e peritos 
concordam que a permissão para 
conduzir resulta da necessidade de 
ev ita r que os co ndutores lenham 
tendência a esconder o seu problema 
e conduzam em casos que deviam 
ser impeditivos. Todos concordam 
porém qu e, qu a iqu er que seja o 
limite, haverá sempre quem o escon
da a partir desse limite. Assim dis
cu tem-se, em paralelo, as medidas 
que minimizem a possibilidade de 
fraude . Trata-se de estabelecer prin
cípios suficientemente liberais para 
induzirem a auto-declaração de inca
pacidades e suficien temente rígidos 
para evi tarem ac ide ntes causados 

24 

por pessoas que não deviam conduzir 
veículos automóveis. 

Este desideratu~ leva à discussão 
sobre o dever, que o Médico tem, de 
declarar às autoridades os casos dos 
seus doentes que considere estejam 
abrangidos por inaptidão . Nos deba
tes internacionais e ncis documentos 
de consenso, tem sido referido que, 
se um Médico é obrigado a participar 
uma inaptidão, isso leva, irremedia
velme nte, a que o doe nte perca a 
confiança no Médico e, tendo cri ses, 
as esconda não só das autoridades 
como do próprio Médico. A legisla
ção americana obriga à notificação 
pelo Médico mas a inglesa, por seu 
lado, estabelece: 

Todos os médicos es tão 
obrigados ao dever da confi
dencialidade perante os seus 
doentes. Este dever é apoiado 
pelo Conselho Médico Geral. 
Podem surgir dificuldades 
quando o mé dico se nt e 
n ecessidade de quebrar a 
confidencialidade por motivos 
de interesse público e isso 
acontece particularmente no 
que respeita à aptidão p ara a 
cond11.ção automóvel(.;.) 
Num p rimeiro passo , o 
médico deve aconselha r o 
doente a participar à autori
dade de transportes qualquer 
condição, ou deteriorm;ão de 
condição pré-existente, que 
possa afectar a aptidão para 
a condução ( ... ) E m circuns
tâncias excepcion ais, pode 
h aver notificação sem aviso 
prévio ( ... )14 



Outro dos aspectos que a maioria 
dos países europeus acolhe nas suas 
regras é o do direito ao rec urso. 
Assim, um condutor ou cand idato a 
condutor que seja declarado inapto, 
devia ter o direito a pedir uma revi
são da decisão juntando parecer de 
Neurologista. Este recurso irá possi
bilitar que alguns casos não contem
plados pela legislação sejam consi
derados como aptos, desde que devi
damente fundamen tados. 

Com o aproximar da data a partir da 
qual se torna obrigatória a transposição 
da Directiva Europeia para a legis
lação nacional, em meados de 1996, o 
tema torna-se cada vez mais actual. 

A Liga foi informada pela Direcção 
Geral de Saúde de que o novo 
Regulamento, no capítulo referente às 
excepções à inaptidão da epilepsia , 
adm ite que o Delegado de Saúd e 
autorize a condução de ligeiros a 
pessoas sem crises há pelo menos 
2 anos. o caso de condutores 
profissionais e de pesados, a 
dec isão final fo i só autorizar a 
pessoas que nw1ca tiveran1 cl'ises 
depois dos 5 anos de idade . 

Este novo regime, apesar de não 
contemplar exactamente o proposto, é 
um passo muito importan te para ter
minar com uma das formas de mar
ginalização das pessoas com epilepsia. 
As recomendações do li Workshop 
apontam para uma tolerância muito 

maior15 mas a Liga aceita as modifi
cações agora previstas na legislação 
portuguesa como boas, considerando o 
ponto de que estamos a prutir. 

De fa c to, todos concordam que 
viver com epilepsia é viver sob a 
ameaça de crises que eventualmente 
perturbam a consciência por tempo 
suficiente para que ocorra um aci
dente. Mas a verdade é que os estu
dos realizado s em todo o mundo 
sobre a sinistralidade destas pessoas 
permitem separar as s ituações de 
risco variável. É possível afirmar, 
com elevado grau de confiança 16 , 

que a probabilidade de recorrência 
de crises está directamente ligada à 
duração do controlo das crises . 

Cabe agora aos médicos portugue
ses aplicarem com probidade es ta 
nova norma. Tanto os Clínicos Gerais 
como os especialistas de outras áreas 
(Nt:;urologista:;, Psiquiatras e outros), 
terão de avaliar os casos de epilepsia 
de forma a que tanto os seus doentes 
como as autoridades entendam bem a 
regra do jogo: permitir a condução, 
instrume nto essencial à integração 
social, às pessoas com baixo risco e, 
por outro lado, colaborar na elimina
ção dos condutores de risco. 

Notas 
1 Texto aprovado pela Direcção da Liga 
Portuguesa contra a Epi lepsia, ouvidas as 

COLÓQUIO DE ACTUALIZAÇÃO 
B.S.E. e Doença 

~Jl 
e 

IDotnra !e Crtul iftfát-Jatoó 

de Creutzfeldt- Jakob 
3 de Junho 1996-14.00 h 
na Sede da Ordem dos Médicos 
Informações: 
Av. Almirante Gago Coutinho, 
151 -1700 LISBOA 
Tel. 847 06 54 
Fax 847 04 67 

Comissões Técnica, de Assuntos Sociais e 
de Ed ucação, para publicação na Ac ta 
Médica da Ordem dos Médicos. 
2 Presidente da Direcção da Liga - relator 
do texto. 
3 Decreto-lei n" 114/94, de 3 de Maio 
4 Decreto-lei n" 39987 de 22 de Dezembro 
de 1954, A1t" 40" 
5 Colóquio em Coimbra organ izado por Dr. 
José Garcês 
6 Epilepsia e Licenças de Condução - M 
Parsonnage (Reino Unido) , M Beaussart 
(França), P F Bladin (Austrália), R S Fisher 
(EUA) , A E H Son nen (Holanda) , G 
Remillard (Canadá) - traduzido e divulgado 
pela Liga Portuguesa em 1992. 
7 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 
- L 237 de 24/8/91 -Directiva 911439/CEE 
8 · Na versão em língua inglesa, a palavra é 
"sudd en" cuja me lh or tradu ção será 
"súbitas" e não "violentas". 
9 Cond utores d e ve íc ulo s li ge iro s -
categorias A, B e B+E e subcategorias Al e 
Bl. 
1° Condutores profissionais de ligeiros e de 
pesados - ca tegorias C, Ci-E, D, D+E e 
subcategmias C1, Cl+E, Dl e Dl+E 
ll Proceedings of Lh e Firs l E urop ean 
Workshop - Epi lepsy anel Drive Licences -
Group l- Brussels, 4-5 May 1995. 
12 Second European Workshop - Epilepsy 
anel Drive Licences - Group 2 - Brussels, 
14-15 March 1996. 
13 Medical Aspecls of Fitness lo Dri ve - A 
Guide for Medical Practitioners. Edi tor Dr J 
F Taylor. Fifth edition - 1995. The Medical 
Commission on Accidenl Prevenlion. 
14 idem 
15 Grupo 1 - l ano sem c1ises; Grupo 2 - 5 a 
lO anos sem crises e sem medicação 
16 Ep il e psy anel Ri s ks - A Firs t- s te p 
Evaluation. Edited by C M Cornaggia, E. 
Beghi , A W Hause r, J N Loeber, A E H 
Sonnen, R Thorbecke. IBE. ov/94 

OI!DfM DOI JdOK:OB __ .... 

.... N OfWm dot Mflfi'OI 

V.Cit 1 OtUOO"' 1090 

CURSO DE 
Gestão de Serviços de Saúde 
27 de Junho a 4 de Julho e de 17 

a 25 de Julho 1996 
na Sede da Ordem dos Médicos 
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Informações: 
Lígia Fernandes 
Tel. 847 06 54 
Fax 847 04 67 



op ntão . formação 

Internatos Complementares, 
Educação Médica Contínua 

e Créditos 
I António Chiado 

Recentemente a temática dos créditos tem sido abordada 

com frequência. Parece-nos apropriado estabelecermos alguns pontos 

de reflexão sobre a sua utilização nos internatos 

Besunto 
O Autor di scute, num ar ti go de 

opinião, a problemática da aplicação 
de sistemas de créditos no internato 
co mpl e me natar e na Educação 
médica contínua. 

Conclui-se que um s is tema de 
créditos deve existir para a educação 
médica contínua, depois desta defini
da, não sendo necessária a sua aplica
ção nos internatos complementares, a 
não ser como mera informação. Con
clui -se que um sis tema de créditos 
deve ter uma unidade objectiva, como 
seja, a Hora , e, não uma unidade 
subj ectiva. Conclui-se ainda que as 
acções de formacão a creditar, em 
horas, o d evem se r através dos 
respec ti vos Colégios, Soc iedad es 
Científi cas reconh ec id as pelos 
Colégios e Faculdades de Medicina. 

Intt•odução 
Rece nte mente a te máti ca dos 

créditos tem sido abordada com fre
quência. Parece-nos apropriado esta
belecermos alguns pontos rle renexão 
sobre a sua utilização nos internatos e 
educação médica contínua. 

Discussão 
Os inte rn a to s co mple me ntares 

representam actualmente uma pedra 
basilar na formação méd ica. Estão 
devidamente regulame ntados, com 
um sistema de acesso coerente, com 
programas estabelecidos, e, com ava
liação contínua tendo vários momen
tos de avaliação) e final. A entrada 
para a especialidade através de um 
exame nacional, de escolha múltipla, 

e educação médica contínua. 

podendo o candidato optar pelo local 
de formação que lhe parece melhor, 
representa um aperfeiçoamento de 
muitos anos e lutas . Deste modo a 
c urto prazo vão começar a deli
near-se locais de formação de quali
dade cada vez maior. 

A formação e avaliação dos inter
natos representam do mesmo modo 
um sis tema complexo mas perfeito . 
Há quem ponha em causa a necessi
dade dum exame final tão complexo, 
com um jüri nomeado pela Ordem, 
diferente para cada candidato, etc. A 
nosso ver es tamos numa fas e de 
transição, ou seja não é o modo de 
avaliar que es tá e rrado , mas a 
selecção do júri, ou seja, a Ordem 
devia del ega r Idon e id ades de . 
Avaliação, do mes mo modo qu e 
delega a formação dos internos. 

Num sistema de avaliação com
plexo, a existência de um sistema de 
créditos para as acções de formação 
combinados com o orientador de for 
mação, avaliadas depois três vezes, 
pe lo menos, é meramente infor-
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mativa, e, não justifica a apli cação 
de meios por parte da Ordem. 

Um sistema de créditos terá de 
basear-se num sistema com unidades 
obj ec tivas , a hora, por exemplo , 
senão corre-se o risco de ser pior a 
emenda que o soneto. Pode-se então 
atribuir a uma acção de formação x 
horas teóricas, y horas práticas, se as 
houver, etc. Mas a Ordem nunca terá 
capac idad e de avaliar todas as 
acções de forma ção, pelo mundo 
fora, pelo que terá de delegar, nas 
Sociedades da especialidade reco
nhecidas, Universidades, etc., a con
tabilização das horas de formação, 
segundo , ev identemen te, norma s 
gerais que estabelecerá. 

Um sis tema de créditos terá de 
existir para a formação médica contí
nua, que actualmente existe, ao con
trário dos internatos, fora de qualquer 
esquema de formação e avaliação. 
Falemos portanto de formação médica 
contínua e só depois da sua avaliação. 

Conclusões 
Um sistema de créditos deve exis

tir para a educação médica contínua, 
depois desta definida, não sendo ne
cessária a sua aplicação nos interna
tos complementares, a não ser como 
mera informação. 

Um sistema de créditos deve ter 
uma unidade objectiva, como seja, a 
Hora, e, não uma unidade subjectiva. 

As acções de formação a creditar, 
em horas, devem ser creditadas atra
vés dos respectivos Colégios, Socie
dades Científicas reconhecidas pelos 
Colégios e Faculdades de Medicina. 



op ntao . formaçao 

Conselho Nacional do Médico Interno 

Titulação Única 
I Paulo Simões 

Há cerca de quatro anos um grupo de médicos, de variados quadrantes 

políticos, decidiu-se a modificar a situação em que se encontrava a sua 

associação profissional, a Ordem dos Médicos (O.M.), perante um afastamento 

cada vez maior dos seus associados, onde não só não se sentiam representados, 

como não viam justificado o esforço necessário para a integração dos seus 

corpos especiais, os colégios da especialidade. 

C 
om o lema "Ordem, a casa 
de todos os médicos" este 
grupo ganhou as eleições, e 
cumpnu as suas promessas: 

integração de todos os especialistas 
hospitalares nos colégios, integração 
numa única prova, dos dois exames 
de titulação existentes, o Hospitalar 
e o da O.M .. O esforço para a 
execução d es tes prin c ípio s foi 
exemplar, sobretudo pelo equilíbrio 
conseguido entre todos os interve
nientes no processo: os formadores 
hospitalares, os formandos e os colé
gios da especialidade da O. M .. 

Passados dois anos sobre o início 
do processo, após novas eleições para 
os corpos gerentes da O.M., ainda 
com a mesma lista e o mesmo progra
ma, levantam-se as primeiras vozes, 
que pretendem acabar com este tipo 
de prova. Defendem a necessidade 
de mudar a composição do júri do 
exa me fin a l , integrando c in co 
elementos nomeados apenas pela 
O.M. (leia-se colégios de especiali
dade). Ou melhor, defendem o re
gresso ao ex ame d e ti tulacão da 
O.M., uma vez que acabando com a 
composição mista do júri final (hos
pitalar/O.M.) deixa de haver razão 
para se apelidar esta prova de Titula
ção Única. Referem que com es ta 
composição do júri há candidatos a 
obter o grau de assistente e logo a 
serem admitidos nos colégios que não 
preenchem os requi sitos mínimos, 

que as notas são muito inflacionadas, 
e qu e a qualidade da forma ção 
baixou nos últimos te mpos. Ar
gumentos em tudo estranhos, senão 
pouco credíveis, dado que num total 
de cinco elementos do júri, três são 
nomeados pela O.M., com a capa
cidade real de chumbar qualquer 
candidato, em qualquer uma das 
provas (ponto 12.3 da portaria N° 
186/94 de 31.03.94), mesmo que este 
chegue ao exame final com 20 valo
res. Quanto às notas inflaccionadas, 
não são mais do que uma reacção às 
notas atribuídas antes da entrada em 
vigor deste diploma, onde inúmeros 
candidatos obtiveram notas de 19,5 e 
20 na prova cmTicular global. Natu
ralmente que estas tenderão a baixar 
nos próximos anos. Por fim, nunca 
como nos últimos dois anos se falou , 
debateu e deu tanta importância à 
qualidade da formação. Principal
mente porque todos, responsáveis 
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pelos serviços, formadores e forman
dos, sabem que ex iste uma prova 
final obrigatória onde o interno, mas 
também o serviço serão julgados. 

Mais preocupante que este pro
cesso, e tal como o Prof. Carlos Ri
beiro, Bastonário da O.M. defendeu 
há pouco tempo numa reunião da 
classe, são os problemas de forma
ção mai s qu e os probl e mas d e 
avaliação, que afligem os nossos In
ternatos. Nunca como agora os inter
no s das div e rsas es pec ialidades 
foram tão avaliados, com provas por 
estágios, anuais e finai s. Em contra
partida, nunca como agora se fez tão 
pouco pelo futuro de uma geração 
inteira de médicos, porventura sem 
futuro nas respec tivas especialida
des . Este sim é o problema mais gri
tante, quando se começam a ouvir 
inúmeros se rviços hospitalares e 
mesmo centros de saúde apelarem à 
entrada de mais internos (para asse
gurarem o seu funcionamento?), sem 
a mínima preoc upação em tentar 
perceber se estes são mesmos neces
sários, ou se serão os quadros dos 
se us se rvi ços qu e te rão d e se 
adaptar a uma realidade com poucos 
ou mes mo sem inte rno s. Tal vez 
des te modo se venha a reavaliar a 
car ta ho s pitalar d e modo sé rio , 
acabando com algumas precaridades 
exis tentes e permitindo definir as 
ve rdad e ira s necess idades do s 
serviços. 



op n,ão . 

jjum Dia'' no curso 
uorganizar e Gerir 

Medi.cina '' 
I Ermelinda Camilo 

A expressão Um dia, o primeiro do curso, ocorreu-me por analogia 

com o primoroso livro "Um dia na vida de Ivan Denissovitch", de Soljénitsyne. 

Li-o há décadas, recordo bem a denúncia, velada, do Gulag e secretismo 

da então União Soviética, que o mal estar do personagem reflectia 

com o que se desenrolava perante os seus sentidos. 

E 
s perava co m este curso 
alargar os meus conheci
mentos e de certa forma 
assim aconteceu. 

A mesa redonda "Salvar Hipócra
tes" foi interessante pelos contributos 
filo sóficos, mas em particular pela 
excelência da intervenção de Pereira 
de A1neida sobre Propedêutica Ética. 
Um espanto de elegância fmmal e 
cultura humanista, -depurada de 
qualquer palavra vazia de sentido. 
Ex.: "Decidir é ponderar en tre 
luz, sombra, penumbra" ... , "Não 
dispôr das coisas arbi traria
mente" ... , "O outro não é o meio 
mas é o fim". Dessa mesa realço 
ainda, de entre os pontos focados 
por Jorge Melo, o conceito estabe
lecido por Hipóc rates de ... 
"abster-se de toda a intervenção 
les iva ou inútil" que não foi 
discutida e já é tempo de o ser! e 
d a abordagem da Evolu ção 
Histórica dos Códigos de Ética 
Médica com menção breve do 
"respeito por liberdade, vontade, 
valores e escolha do doente, implica 
verdade, consentimento informado, 
etc", preceitos raramente estirilulados 
entre nós. 

Passou-se imediatamente, is to é, 
sem grande discussão para a econo
mi a, leia-se macro-economia, com 
interesse provocatório, mas sem tem
po para o chegar a ser. Devia-se ter 
seguido a excelente intervenção do 

mesmo orador, Neves Adelino, que 
proferiu de tarde "Costing & Plicing" . 
Tive ainda a surpresa de ouvir um 
gestor hospitalar americano, explanar 
com grande clareza o sistema ameri
cano de Seguros de Saúde, introdu
zindo conceitos altamente defensáveis 
e urgentes como "Intervenções con
forme protocolos e controlo de quali-

dade", "Programas de educação para 
a Saúde de doentes", tudo isto sem 
falar explicitamente do seu tema que 
era "Compensar o médico" . Quando o 
sis tema ameri cano tem sido viva e 
sistematicamente criticado pela sua 
desumanização e pela pior relação 
benefício-custo do que outros, nomea
damente europeus, fiquei perplexa 
com a escolha, mas talvez fosse para 
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mostrar a diversidade. Pelo menos 
mostrou um sistema espartilhadó em 
regras de rigor infelizmente de carác
te r profundam e nte ecopomi c is ta, 
mas .. . "Rules? What a strange con
cept!" (Pereira de Almeida). 

As grandes surpresas, no bom e 
mau sentido, aconteceram na sessão 
da t~rde. Carina Abelló de Barcelona 

foi magistral nas 2 intervenções: 
" Mecanismos de Controlo de 
Qualidade" e "Medindo e Ava
liando- Saúde". ão transmitiu 
apenas conceitos, mas a aplica
ção prática dos mesmos, execu
tada pelo seu grupo e fê-lo com 
tal e ntu s ia s mo , c la reza, ev i
dência de rigor e saber de expe
riência feitos que determinaram 
a mais calorosa apreciação dos 
presentes . Não é por acaso que a 
Espanha está de pleno direito na 
Europa! a realidaJe, na segun
da intervenção aprofundou um 
tema caro às sociedades desen
volvidas: a avaliação de condi
ções, em termos de es truturas, 

procedimentos e grau de satisfação 
expressos pelos doentes nas suas 
vivênc ias hospitalares, que incluía 
mesmo as características que mais 
apreciavam nos médicos; ao contrá
rio do que es tes pensavam o que 
mai s apreciam é o co nhec im ento 
c ie ntífi co ! Ante riorme nte j á nos 
havia dito como funcionavam e o que 
faziam com os seus proj ec tos d e 



Controlo de Qualidade (existentes 
em vários hospitai s de Espanha) 
através de várias Comissões para as 
quai s têm técnicos de saúde médicos 
e/ou enfermeiros, na maioria a tempo 
inteiro complementados com alguns 
e m tempo parcial (podem incluir 
Comissões de Controlo de Infecção, 
Clínica, de Farmácia e Terapêutica, 
de Nutrição , de uso de sangue e 
derivados, etc). Há projectos perma
ne ntes sempre e m auto-auditoria 
para propostas de me lhoria d e 
resultados e há projectos específicos 
pontuais, anuais! A desculpa, usada 
entre nós, do Mediterrâneo e clima 
morno, também não serve ... 

Este "Um dia ... " veio a determi
nar grande mal estar. Tivemos reve
lações de números, ime nsos núme
ros, gráficos de barras, alguns dos 
quais "meaningless" que pretendiam 
indicar que s e es tava a tratar de 
"Equidade e Igualdade em Saúde". 
Não me pareceu e julgo que assim 
sucedeu à maioria dos presentes que 
foram abandonando sucessivamente 
a sala, entre os quais eu própria, já 
deses perada. Antes tinha havido 
uma outra intervenção portuguesa, 
bem apresentada, mas com números 
avaliados d e forma su perfi c ial 
(univariável e não comparativa) que 

se intitulava "Utilidade da Informa
ção de Rotina na Avaliação de Qua
lidade - caso dos Grupos de Dia
gnós ti co Homogé n eo (GDH)". A 
prelectora esclareceu ab initio , de 
forma apologética, que não ia avaliar 
qualid ade mas apenas mostrar 
núme ros em função dos GDH, que 
têm s ido recolhidos e m todos os 
hospitais entre 1990 e 1995 . Sei o 
que são os GDH lá fora mas, confes
so a minha ignorância, desconhecia 
e m absoluto qu e havia cá ta nta 
informação, potencialmente válida 
também para uma avaliação, embora 
superficial , de qualidade, em parti
cular se encarada através de análise 
informatizada e laborada. Hou ve 
vária s vezes a evi dê nc ia de mais 
co-morbilidad es aqui do que ali, 
maior mortalidade aqui do que ali, 
e tc. Será qualidade? ou falta dela? 
ou factores cruzados? Estupefacta, 
coloquei imediatame nte a questão: 
" e o que fazem, para que servem 
esses núm e ro s?" A resposta foi 
imediata: "Servem para ter números 
o qu e é muito importante , e sses 
números são fornecidos às Direcções 
dos Hospitais e servem para atri lmir 
verbas ! Perguntei de novo: "e não 
servem para análise de procedimen
tos? em 5 anos? Como clínica não 

consigo reduzir doentes apenas a 
números" . Respondeu-me que isso 
teria de perguntar a outros , talvez 
aos outros presentes na sala. Apa
rentemente ninguém sab ia , pois só 
colocaram questões na mesma linha 
do meu pensamento. 

Fiquei deprimida. "Os outros" (as 
pessoas) não podem ser apenas meios, 
instrumentos para ac tos avulsos. Em 
Portugal também há pessoas de quali
dade e criatividade (como foi bem evi
dente), talvez fosse interessante expe
rimentar utilizá-las na planificação e 
ges tão por objectivos . Foi um dia 
perturbador e finalmente de desânimo. 
Tinha por certo, julgava, que o maior 
conhecimento leva a maior responsabi
lidade; afinal isso é verdade para uma 
minoria, mas ela existe! 

Nota 
O dia doi s foi marcado por uma acção de 
formação sob re " Negoc iação", a todos os 
títulos notáve l (Vasconce los e Sousa). No 
ex tremo oposto , a palestra sobre HOrganizar 
um Centro de Saúde", clarificou-nos porque é 
que tantos doentes acham que as "Caixas'' 
eram melhores. O dia três terminou com uma 

belíssima palestra sobre "Como Orga ni za r um 
Buraco Orçamental" (Mário Brit o) . aná li se 
acutilante e abrangente do dia a dia dos que 
se desgastam enquanto o Buraco cresce. Estas 
reuniões são muito importantes, mas têm de 

ser organizadas (geridas) e discutidas. 

Grupos BALINT- B. I. da APGB 
Com a criação de um Boletim (ao qual julgamos poder 

dar uma periodicidade trimestral) inauguramos um pe
queno espaço, onde a Associação partilhe com os sócios e 
os outros eventuais leitores , questões 
relativas a formação e ou investigação no 
âmbito da relação médico-doente. 

Foi já com esse objectivo que a APGB 
organizou um Workshop que decorreu 
nos dias 23 , 24 e 25 de Novembro de 
1995 . A re lação méd ico -paciente foi 
tratada enq uanto f orma particu lar, 
específica e operacional de comunicação e 
acção terapêuti ca . De acord o com o 
métod o cl ínico centrado no paciente, 
tendo em conta as suas inserções social e 
fami liar, a relação do méd ico co m os 
prob lemas biológicos , psicológic os e 
sociais dos doentes, deverá fazer-se de um 
modo integrado a fim de obter respostas 
globais. Isto, no entanto, sem desprezo 
pelo aprof undamento analítico de muitos 
problemas. 

A experiência dos brupos Balint tem-se revelado 
particularmente úti l para os casos de doenças psicoso
máticas, relações familiares disfuncionais, perturbações 
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psicológicas e afectivas, suporte a doentes crónicos e a 
doentes terminais. 

É um método em que, como diz João Marques Teixeira, 
permanentemente nos formamos sem 
andarmos atrás dos livros. Há troca de 
experiências e clima para falar das dificul
dades sentidas na relação. Os grupos, que 
variam entre um número mínimo de 6 
elementos e um número ideal de 12, 
devem ser facilitados por alguém que, por 
formação, crie condições para que os par
ticipantes exponham os casos sem qual
quer tipo de constrangimento, de· forma a 
entender, e assim melhorar, a relação com 
os seus pacientes. 

De acordo com o afo r ismo de 
Michael Balint, a formação pessoal e 
prof issional dentro do grupo "permite 
ao médico ganhar uma noção mais certa 
da sua acção terapêutica, aprendendo a 
rece itar-se na dose correcta e no 

momento mais adequado, de acordo com os princípios 
gerais da farmacologia" . 

A. Lavinia 
Editorial do Boletim da APGB no 1-1996 



ética . d s c p l n a 

Conselho Disciplinar Regional 

Dando cumprimento ao artigo 42° do Dec.-Lei 217/94 que determina: 
jj As decisões finais são notificadas ao arguido, aos interessados 

e ao Presidente da Ordem dos Médicos e publicadas no órgão oficial 
da Ordem dos Médicos", a Revista da Ordem dos Médicos publica 

os seguintes pareceres e acórdãos dos Conselhos Disciplinares. 

DISCIPLINAR 
n.0 28/94 

Arguida: Dr." Maria de Fátima de 
Oliv e ira Belo Gaspar Pontes 
Carrapatoso. 
Participação: Um filho da Sr." 
J.R.P., de 56 anos, declarou que a 
sua Mãe havia recorrido ao Serviço 
d e A te ndim e nto P erman e nte do 
Centro de Saúde de Alfandega da Fé, 
no dia 25 d e Junho d e 1994, 
foram-lhe aplicadas duas ampolas 
endovenosas e teve alta sem ter sido 
observada pela médica de serviço. 
A arguida confirmou a veracidade da 
participação, em como tinha prescri
to do domicílio, pelo telefone, duas 
ampolas endovenosas de "Aspegic" 
(um grama), ·na sequência das infor
mações que a Sr. " Enfermeira lhe 
veiculara pelo telefone, sem ter pre
viamente obse rvado/co nsultado a 
doen te . Igualm ente assumi u que 
autorizara o regresso ao domicílio da 
doente, caso melhorasse a sua sinto
matologia, preenchendo a respec tiva 
fi cha clínica n a manhã do dia 
seguinte. 
Segundo o relato da doente ao seu 
médico assistente, os sintomas que a 
levaram a procurar o SAP no referido 
dia 25/06/94 eram idênticos aos que 
referiu no dia em que foi internada 
no Hospital de Mirandela, dez dias 
mais tarde, por "Pancreatite Aguda". 
A doente apresentava, à data, um 
quadro nosológico de insuficiência 
cardíaca, andando medicada com: 
digitálico, hipocoagulante e inibidor 
de enzima de conversão. 
Dado que a Sr. Dr." Maria de Fátima 

de Oliveira Belo Gaspar Pontes 
Carrapatoso: 

1. assumiu uma atitude clínica 
sem fundamentos técnicos, ao 
prescrever sem consultar/conhecer o 
doente; ao prescrever um fármaco 
que podia ter causado consequências 
graves à .doente em causa; ao usar a 
via de admi ni s tração endovenosa 
sem assegurar as condições que 
permitissem resolver uma hipotética 
reacção alérgica ao medicamento; ao 
dar alta a uma doente sem prévia
mente avaliar o seu estado de saúde; 
2. exerceu as suas funcões de 
médica sem respeitar o direito à 
saúde da doente, fazendo-lhe cor
rer riscos graves, perfeitamente evi
táveis e desnecessários. 

DESPACHO 
O Conselho Disciplinar 

Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, em Despacho 

proferido na sua sessão de 29 
de Maio de 1995, decidiu punir 

a Senhora Ora. D. Maria de 
Fátima d e Oliveira Belo Gaspar 

Pontes Carrapatoso com a 
sanção de suspensão, pelo prazo 

de trinta dias. 

1. A médica Dra. Anália Conceição 
Rosa Cond uto faltou três vezes a 
uma Comissão de Recurso onde de
veria representar determinada doen
te, tendo em vista a avaliação de 
uma incapacidade permanente. 
2. A arguida, que tinha aceite volun
tariamente a representação da doen
te, não só faltou sucessivas vezes 
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como nem sequer indicou um colega 
para a substituir. 
3. Em consequência das sucessivas 
falta s da arguida, a recorrente foi 
considerada apta para o trabalho, não 
obstante as queixas que invocava. 
4. Assim sendo, causou a arguida pre
juízo serio à doente que representava. 
5. Teve pois a arguida um comporta
mento pouco adequado à dignidade 
da profissão médica, ao não actuar 
no interesse da doente. 
6. Não tendo a Dra. Anália Conduto 
contestado o despacho de acusação, 
o processo regressa a este Conselho 
Disciplinar a fim de ser tomada a 
decisão final. 
7. Pela violação dos artigos ó, 12 e 
26 do Código Deontológico de 1985 
seria a arguida passível da pena de 
cens ura nos termos do art. 0 74 do 
Estatuto da Ordem dos Medicos. 
8. Atendendo porém a certas cir
cunstâncias atenuantes invocadas 
pela arguida na carta que enviou a 
este Conselho Disciplinar, mantemos 
a proposta de que ela seja condenada 
na pena mais leve de advertência. 

Lisboa, 23 de Maio do 1995 
O Relator 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACORDÃO 
Acordam os membros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que a Dr.ª Anália 

Conceição Rosa Conduto seja 
condenada na pena de 

advertência nos te rmos e pelas 
razões expostas pelo Vogal

Relator no seu relatório. 
Lisboa, 2 de ]unho de 1995 



l. O Dr. José Pedro Serrano Geral
des Barba, médico es tomatologis ta, 
em Março de 1993, extraiu sob anes
tesia local, o 3° molar inferior direi
to, incluso, a P . S. C. T. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
des te processo, Prof. Doutor José 
Migu e l Ramo s d e Alm e id a, foi 
proJuzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os Membros 

do Conselho Disciplinar 
Regional do Sul em que o 

presente processo seja 
arquivado n os termos e pelas 
razões expostas pelo Vogal 

Relator no seu parecer. 
Lisboa, 11 de Abril de 1995 

l. Neste processo o Sr. ]. L. A. quei
xa-se d e mé di cos d o Se rviç o d e 
Hematologia do Hospital de Santa 
Maria. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
deste processo, Prof. Doutor Alberto 
Rodri gues de Matos Fe rre ira , foi 
produzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os Membros do 

Consellio Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 11 de Abril de 1995 

qu e ixo u- se e m 
12.01.93 da assitência médica que 
teria sido prestada a sua mulher no 
Hospital de Santa Maria. 
( .. . ) 

Na sequência do parecer do relator 
d es te pro cesso, Dr. Franc isco 
Manuel Canelhas Freire de Andade, 
foi produzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam O!ól 'lembros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 11 de Abril de 1995 

l. O Sr. R. F. acusa o médico Dr. José 
Joaquim de Banas Pereira da Silva de 
ter cometido um eno técnico aquando 
da colocação de uma prótese peniana. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
d es te pro cesso, Prof. Dr. Jo sé 
Manuel Braz Nogueira, foi produzido 
o seguinte acórdão: 

ACORDAO 
Acordam os Jfembros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
tern1os e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer·. 

Lisboa, 18 de Abril de 1995 

l. Neste processo o médico Dr. João 
Pedro Cunha Gonçalves Oliveira era 
acusado pela Sra. M. S. de negligên
cia médica. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
des te processo, Prof. Dou to r José 
Mi gue l Ramo s d e Alm e id a , foi 
produzido o seguinte acordão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os ~fembros do 

Conselho Disciplinar Regional do 
Sul em que o presente proce o 

seja arquivado nos termos e pelas 
razões expostas pelo Vogal 

Relator no seu par·ecer. 
Lisboa, 18 de Abril de 1995 

Na sequência da queixa apresentada 
pe la Se nh ora M. D. contra o Dr. 
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Amadis Ferreira de Sousa, constan te 
na fls. 4 e 5 dos autos 
( .. . ) 

Na sequência do parecer do relator 
deste processo, Dr. José Guilherme 
Mon te iro, foi produzido o seguinte 
acórdão: 

DESPACHO 
O Conselho Di"ciplinar 

Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, na sua sessão 
de 29 de lfaio de 1995, 
apreciou o Relatório que 
antecede, elaborado pelo 

Ex.º Relator e, concordando 
com o respectivo conteúdo, 
decide arquivar o presente 

pr·ocesso. 

1 . Nes te Proces so o médi co Dr. 
Fausto João Simões da Cunha Viegas 
é acusado de ter feito publicar num 
jornal um anúncio que pelo seu teor 
viola os preceitos do código Doe n
tológico sobre publicidade médica. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
des te processo, Prof. Doutor José 
Miguel Ramos d e Alm eida , foi 
produzido o seguinte acórdão: 

A('ordam os Membros 
do Conselho Disciplinar 

Regional do Sul em que o 
presente processo seja 
arquivado nos te rmos 

e pelas t•azões expostas p elo 
Vogal Relator no seu 

parece r·. 
Lisboa, 2 de Junho de 1995 

A participante Senhora M. P. C. acusa 
os médicos do Hospital Garcia da Orla 
de por atraso na colheita de material e 
na exec ução dos exames aná tomo
patológicos, serem eventualmente res
ponsáveis pelo falecimento de seu mari
do, ali internado, que sofria de condros
sarcoma metastizado do 1 o arco costal. 
( .. . ) 
Na sequênc ia do parecer do relator 



des te processo, Prof. Doutor José 
Migue l Ra mo s d e Alm e id a, foi 
produzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os ~lembros do 

Conselho Disciplinar 
Regional do Sul em que o 

p1·esente processo sej a 
arquivado n os tern1os e 

pelas razões ex postas pelo 
Vogal Relator no seu 

p arecer. 
Lisboa, 2 de ]unho de 1995 

Analisada a participação constante 
d os auto s, diri g id a ao Se nhor 
Pres id ente do Conselho ac ional 
Executivo e subscrita pelo Snr J. f. 
A. B., relacionada com alegada falta 
de tratamento a seu filho J. B. , por 
pa rte do Se nhor Dr. João Ma nuel 
Leite Ramalho Fontes, 
( .. . ) 

Na sequência do parecer do relator 
deste processo, Dr. Damião Cunha, 
foi produzido o seguinte acórdão: 

DESPACHO 
O Conselho Disciplinar 
Regional do Norte da 

Ordem dos ~lédicos, na sua 
sessão de 10 de Junho de 
1995, apreciou o parecer 
que antecede, eleborado 

pelo Ex .ª Senhor Presidente 
do Conselho Disciplinar e, 

concordando com o 
r esp ectivo conteúdo, d ecide 

m·quivar o p1·esente 
p1·ocesso. 

Porto, 1 O de Julho de 1995 

1. Neste processo a médica Dr." Rita 
Maria Santi ago Campelo Rogado , 
gerante do CDM - Centro de Medici
na, Leia., e o médico Dr. Mário Prós
pero queixam-se um do outro. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
d es te process o, Dr. Franc isco 
Manuel Canelhas Freire de Andrade, 
foi produzido o seguinte acórdão: 

ACORDAO 
Acordam os Membros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo sej a arqtúvado nos 
tennos e . p elas razões 

expostas pelo Vogal R elator 
no seu parecer. 

Lisboa, 20 de ]unho de 1995 

1. Nes te processo a Câmara 
Muni cipal de Vila Franca de Xira 
queixa-se da Médica Dr." Eulália Vaz. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
deste processo, Prof. Doutor Alberto 
Rodr igues de Ma tos Ferre ira, foi 
produzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os ::\lembros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
term os e pelas razões 

expostas pelo Vogal R elator 
no seu p arecer. 

Lisboa, 20 de ]unho de 1995 

1. Neste proceso a Arquitecta Sr." A. 
J. queixa-se do médico Dr. Francisco 
Silvio Marques Caldas. 
( .. . ) 

Na sequência do parecer do relator 
des te processo, Prof. Doutor José 
Manuel Braz ogueira, foi produzido 
o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os ~lembros do 

ConseU10 Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
te rmos e p elas r azões 

expostas pelo Vogal R elator 
no seu parecer. 

Lisboa, 20 de ]unho de 1995 

1. Neste processo o Sr. J. P. F. queixa
se do médico Dr. Manuel Pinto Coelho. 
( .. . ) 
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Na sequência do parecer do relator 
des te processo, Prof. Doutor José 
Manuel Braz Nogueira, fo i produzido 
o seguinte acórdão: 

ACORDÃO 
Acordam os ::\lembros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo sej a a rquivad o nos 
termos e p elas •·azões expostas 

pelo Vogal R elator no seu 
par ecer . 

Lisboa, 2 0 de ]unho de 1995 

1. Nes te processo o Sr. J. D. M. 
qu e ixa-se do tratam e nto qu e foi 
pres ta do ao se u pai no Hos pital 
Distrital de Abrantes (HDA). 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
deste processo, Prof. Doutor Francisco 
Manuel Canelhas Freire de Andrade, 
foi produzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os ~lembros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
tm·mos e p elas 1·azões expostas 

p elo Vogal R elatm· no seu 
parecer. 

Lisboa, 2 0 de ]unho de 1995 

es te processo a Sr. " M. A. 
queixa-se do Médico Dr. uno José 
Farraia e Silva Meireles. 
( ... ) 

Na sequência do parecer do relator 
deste processo, Prof. Doutor Francisco 
Manuel Canelhas Freire de Andrade, 
foi produzido o seguinte acórdão: 

ACÓRDÃO 
Acordam os )fembros do 

ConseU10 Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arqmvado nos 
termos e p elas razões expostas 

p elo Vogal R elato r no seu 
parecer. 

Lisboa, 20 de ]unho de 1995 

... ~ 



cultztra 

Os MÉDicos E A PINTURA 
É com satisfação que a Ordem dos Médicos 

vê que os seus membros ainda encontram tempo 
para se envolverem em actividades culturais. 

A todos os que quiserem mostrar os seus trabalhos 
de pintura, escultura e outros, disponibilizamos 

este espaço nobre da Sede. 

OLGA ROCHA PRAGANA 

SI LV ANA 

Expôs pela prim eira vez em 
1980. Entret~nto p~rti~i~ou j.á 
em 17 exposições mdividums 

e mais de 100 exposições colectivas. 
Pt·émios: prémio Câmara Municipal 
de Lisboa; prémio Câmara Municipal 
de Guimarães; prémio "Azeite nas 
Comunidades Europeias"; prémio 
Pousadas de Portugal no XVI Salão 
Nacional de Pintura Naif/ /Galeria 
de Arte do Cas ino Es toril e se is 
Menções Honrosas. 
Representações: Museu Armindo 
Teixeira Lopes/Mirandela; Museu 
Diogo Gonçalves/Portimão; Museu 
Martins Correia/ Golegã; Museu de 
Pintura Primitiva Moderna de Guima
rães; Câmara Municipal de Lisboa; 
Museu Internacional de Jaén!Espanha; 

A 
Senhora Doutora Olga Pra
gana inscrita no Colégio da 
E specialidad e de Neuro

logia, conjuntamente com a pintora 
Silvana, expuseram os seus traba
lhos de pintura no edifíc io Sede 
Ordem dos Médicos de 4 a 12 de 
Dezembro. 

Desde muito nova que revelou 
grande interesse pelas artes, parti
cularmente pela pintura e música. 
Só agora lha é possível começar a 
expor. 

Frequenta cursos de formação 
artística de desenho e pintura na 
Sociedade Nacional de Belas Artes. 

Museu Asolaina Bohemia; Museu 
Remón Aller/Galiza. 

Referida no dicionário "Pintores e 
Escultores Portugueses" de Pamplo
na e no livro "Aspectos das Artes 
Plásticas em Portugal" de Infante do 
Carmo. Foi publicado sobre a sua 
obra o livro "Da aldeia à cidade" 

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

Se está interessado contacta: Gemamo 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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POENTE 

Aos pouco cai a noite na cidade 
E no transporte, cheio, em que me aperto, 
Os rostos sem expre são são um espanto! 
Onde estão os poentes de verdade 
Que fal ta a e ta gente ler por perto 
Para perder e te ar de desencanto? 

Com bicha e sinais de proibição 
O autocarro, lentamente. avança 
E o corpo já cansado do trabalho. 
Empurrado, defende- e e balança. 

Onde estão o poentes de delícia 
Desenhado , em curva harmoniosa, 
Nas largas linhas do horizonte, 
Nas mãos em gesto de carícia 
E nas pétalas de ro a? 

Onde houver mar 
Será a hora especial 
Do declinar do meu dia 
E, envolta em vento, 
Em sal e maresia 
Caminharei até escurecer 
Completamente ... 
E o mar 
Será meu companheiro 
Esse gigante enorme e profundo 
Que abraça, por inteiro, 
Todo o mundo. 

Aí 
a Paz 

Sublime, ambicionada 
a sua plenitude! 

Aí 
o Espaço 

lmen o, 
O espaço e a altitude, 
Onde hei-de pairar 
Depoi de morta 
E os meus amigos 
Sabendo da paixão, 
Sem fim, 
Que tenho pelo mar, 
Lembrar-se-ão de mim 
Só de o avistar. 

E, feita de ilêncios e de ausência, 
Vestida, apenas. da VERDADE. 
Tocarei os poentes só na essência 
E serei eu, também, já claridade. 

Beijarei , então, subtil e derradeira. 
Beirais de casas brancas junto à praia ... 

- Ei, \'OCê aí! É o fi m da carreira! 
Despache- e depressa .. . ao menos saia! 

Janeiro 1993, do liHo 
"Poemas do Rato Morto'' 
de Ofélia Bomba 



PAPE R 
S MÉDICOS 

De acordo com o programa 

realizaram-se várias provas: 

perícia automóvel, mini-golf, 

tiro com arco, uma prova de 

caça ao tesouro e penalty

futebol que decorreram em 

grande harmonia e 

camaradagem, sendo o 

vencedor do primeiro p 

equipa número 19 q 



...... 

11 E 12 DE MAIO 1995 
l º DIA 

1- Partida 
2 - l º Posto de Controle 

Castelo de Palmela 
3 - Almoço - Convívio 

Troia · Magnólia Mar Hotel 
4- Prova de Mini-Golf 

Troia 
5 - Prova de perícia automóvel 
6 - Prova de Tiro com Arco 

Troia 
7 - Prova de Caça ao Tesouro 

Troia 
8 - Janta r · Sol Troia Beach Club 

Entrega de Troféus 

2º DIA 

9 -Almoço - Cruzeiro no Sado 

2!2 RALLV PAPER 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Equipa Equipa 

l º 19 12º l 

20 5 13º 6 

3º 9 14º 3 

4º 4 15º 15 e 16 

5º 21 l-o ,- 20 

6º 8 e ll 18º 7 

8" 18 19º 14 

9" 13 20° 12 

lOº 17 21º lO 

llº 2 


