
REVISTA 

Creditação Nacional 
ou Recertificação Europeia? 

~ 
VI 
c 
Q) 

E 
o 

I <ti :;r 
.'::! 
::0 
~ 
a.. 



Os equívocos 

Prof. Carlos Ribeiro 

eformar os princípios gerais do que a Ordem 
dos Médicos pretende que venha a ser a 
Creditação da Formação foi a face mais visível 
de um movimento partilhado por uns quantos, 
aparentemente pouco interessados em regular 
uma das áreas mais sensíveis da formação 
médica, seja pós-graduada ou contínua. 

Deixemo-nos pois de equívocos e falemos claro. É indispensável a 
implantação em Portugal de um sistema de avaliação de formação 
médica baseado na atribuição de créditos às actividades que 
venham. a realizar-se. Sem prejuízo das iniciativas e da qualidade 
do muito trabalho realizado em Portugal nesta área, é necessário 
introduzir regras objectivas. Só assim será possível assegurar a 
qualidade dessas iniciativas, actualmente dispersas pelos 
Hospitais, Faculdades, Sociedades Científicas, etc .. O controlo de 
tal avaliação dependerá exclusivamente dos Colégio da 
Especialidade, democraticamente eleito pelos médicos. 
Nada será feito à revelia dos médicos e tudo poderá ser, no 
momento próprio, sufragado pelo voto. A sugestão de tal medida, 
no passado defendida por diversos colegas, coube agora ao 
Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica da Ordem dos 
Médicos e foi apoiado pelo seu Conselho Nacional Executivo que 
neste número divulga um documento, que funcionará como 
instrumento de trabalho para ser executado a título experimental, 
após discussão com todos os Colégios. 
Curiosamente, e apesar do respeito por todas as estruturas da 
Ordem dos Médicos, alguns jornais deram conta de uma 
" insatisfação" junto da classe. Houve mesmo uma estrutura 
sindical - o Sindicato Independente dos Médicos -que escreveu à 
Ordem dos Médicos (ver página lO), concluindo, a partir de uma 
notícia do semanário Expresso, que se pretendia instituir de 
imediato "um sistema preverso". 
Preverso será tirar conclusões sem se conhecer o documento e 
insinuar falsos objectivos quando a ideia é clara. Daí o debate 
aberto que se iniciará no local próprio. A Ordem dos Médicos, a 
instituição que reúne todos os médicos e que maiores 
responsabilidades tem na promoção da qualidade de formação dos 
médicos portugueses. 
Um debate que terá como primado a procura da qualidade, uma 
das apostas dos corpos sociais da Ordem dos Médicos eleitos em 
Dezembro último. 
Uma aposta que, como outras, irá para a frente, mesmo que isso 
desagrade a alguns e represente a perda de apoios eleitorais. 
O negócio dos votos é matéria de uns quantos, a defesa de 
princípios como a creditação das acções de formação deve ser de 
todos os que defendem a qualidade da medicina portuguesa. 
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actual da de • 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos 

reunido em Coimbra no dia 27.03.96 analisou aprofundadamente 

o diálogo que tem mantido com a Ministra da Saúde, entendendo 

esclarecer todos os médicos sobre a evolução e conteúdo 

das questões 1nais pertinentes 

F 
oi apresentada a nossa 
contraproposta da eleição 
do Director Clínico dos 
Hospitais com a retirada da 

exclusividade obrigatória do Director 
Clínico. Apesar da concordância que 
a Senhora Ministra mostrou em 
relação a grande parte da nossa 
proposta, a Ordem dos Médicos não 
aceita de forma alguma que o 
Ministério não nomeie o Médico 
mais votado pelos seus pares. 

Foi abordado com o Ministério da 
Saúde e mereceu acolhimento a 
publicação de um diploma que 
contenha novos critérios técnico
científico para os concursos de 
Provimento das Carreiras Médicas, 
acabando com os actuais parâmetros 
de índole fortemente administrati vo. 

Na reunião da Ordem dos Médicos 
com a Senhora Ministra foi também 
abordada a reforma do Ensino 
Médico; foi consensual que a neces
sária melhoria da Formação Médica, 
passa pela manutenção do Internato 
Geral nas Un idades de Saúde, exi
gindo maior ri gor, programação e, 
bem como maior valorização dos pro
fissionais responsáveis por esta 
formação. 

A Ordem dos Médicos manifes ta 
preocupação pelo facto de o 
Ministério da Saúde ter tomado a 
decisão de só prolongar o vínculo aos 
Médicos de Clínica Geral e Saúde 
Pública que agora terminaram o 

Internato Complementar, quando a 
situação Hospitalar atinge tons 
dramáticos em várias 
especialidades essenciais . 
Esta medidá exige uma 
correcção oportuna. 

A Ordem dos Médicos manifesta 
igualmente preocupação quanto à 
urgência na transformação de todos 
os concursos de provimento em 
concursos externos. O Ministério 
da Saúde passou a responsabilidade 
nesta matéria para o Ministério das 
Finanças, pois será necessá ria 
autorização deste Ministério para 
esta mudança . É um problema que 
interessa aos Jovens Médicos e é 
importante por haver discrepâncias 
no acesso a esses concursos 
decorrentes de critérios 
administrativos. 

A Ordem dos Médicos manifesta ao 
Ministério da Saúde a falta de 
cumprimento do acordo quanto ao 
pagamento atempado das 
convenções. 

A Ordem dos Médicos está 
informada que este mês está em 
di scussão o acordo Ministério/ 
/A.N.F .. Reiterámos à Senhora 
Min istra que a Ordem dos Médicos 
não aceita situações económicas de 
privilégio e espera que o Ministério 
cumpra o prometido, de proceder 
com todos os forn ecedores 
do Serviço Nacional de Saúde 
nas mesmas condições. 
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actual dade . cred t a ç a o 

itaç 
Proposta do Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica 

da Ordem dos Médicos aprovada no CNE de 24 de Fevereiro de 1996 

O progresso constante da prática médica obriga à actualização permanente 
dos conhecimentos, o que requer a conjugação da iniciativa individual 

com o apoio institucional, e ainda a organização e qualificação das actividades 

desempenhadas. Até à data, o ensino pós-graduado e a formação contínua 

dos médicos têm estado entregues de modo disperso a Hospitais, Faculdades, 
Sociedades Científicas e a outras entidades públicas e privadas. 

Deve caber ao Estado e demais empregadores dos médicos dar o necessário 

suporte pedagógico e fmanceiro à sua concretização. Caberá à Ordem 

dos Médicos (O.M.) instituir um sistema de organização e controlo 

de tais actividades, até agora realizadas de forma caótica. 

p ropõe-se, assim, a im
plantação em Portugal de 
um sis tema de avaliação 
da educação médica pós
graduada (EMPG) e con

tínÚa (EMC), baseado na atribuição 
de crédito s às actividades qu e 
ven ham a realizar-se, de maneira 
que se assegure a s ua qualidade. 
Com es ta inte nção ex is te já uma 
proposta do Prof. Matos Ferreira, 
publicada na Acta Médica em 1994 
(vol 7 (4): 234-54) qu e parece 
cons tituir o objectivo para o qual, 
te nd e nc ia lm e nte, d eve m ser 
orientadas as iniciativas da O. M .. 
Neste sen tido , será necessá rio 
instituir, num período transitório, um 
modelo simplificado de atribuicão de 
créditos às diferentes acções, que 
torne viável a sua aplicação a curto 
prazo (ver em anexo) . Esta aplicação 
será limitada às especialidades cujos 
colégios aderi rem ao sistema. 

Na dependência da Ordem dos Mé
dicos deverá ser cri ado, tal co mo 
consta naquela proposta, um Conselho 
de Acreditação responsável pela ava
liação das acções de formação, para 
cujo regular funcionamento recotTerá a 
peritos nomeados pelos diferentes co
légios de especialidades ou organis
mos coordenadores das Direcções dos 

Internatos Médicos. O funcionamento 
des te Conselho e a organização do 
registo dos créditos necessitarão de um 
apoio logístico adequado, quer no que 
respeita a instalações e equipamento, 
quer a pessoal administrativo. 

Sistematização das Acções 
a Creditar na Educação 
Médica Pós-Graduada 
e Contínua 

A idoneidade das acções ou acti
vidade de formação desempenhadas 
no âmbito de Educação Médica Pós
Graduada (EMPG) ou Contínua (EMC) 
se rá conferida pe lo Conselho de 
Acreditação da O. M. ouvidos os 
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respectivos colégios da especialidade. 
As acções d e formação serão 

sis tematizadas em categorias, como 
se di sc rimina abaixo. A inclusão 
destas acções no sistema de créditos 
dependerá de solicitação apresen
tada antecipadamente. 

Às actividades das difere ntes 
categorias serão atribuídos créditos 
quantificados, variáveis consoante a 
classificação daquelas actividades 
em função do mérito de cada uma. O 
registo dos créditos deve ser cen
tt·alizado na O. M. 

No que respeita ao EMPG, cada 
co lég io de es pec ialidade d eve rá 
propor um número mínimo de cré
ditos a cumprir durante o internato, 
bem como a ponderação que deverão 
ter na grelha de avaliação do mesmo. 
A O. M. d eve rá a sseg urar o se u 
envolvim ento de modo a que esse 
objectivo seja atingido. 

1 - Publicações 
A publicacão de trabalhos cientí

fi cos deve ser objecto de atribuição de 
créd itos para efeitos da avaliação da 
EMPG ou da EMC, sempre que se tra
te de publicações científicas reconhe
cidas pelos colégios de especialidade. 
As publicações periódicas devem ser 
classificadas em três classes: 

• 



Classe I 
- Revistas indexadas nacwna1s ou 
estrangeiras 
Classe II 
- Outras revistas com periodicidade 

bimensal ou superior 
Classe III 
- Outras publicações periódicas 

Estas classes deverão correspon
der a ponderações respec tivamente 
decrescentes - 3, 2 ou l , a faz er 
incidir sobre os créditos atribuíveis 
aos diferentes tipos de artigos publi
cados e à participação como autor ou 
co-autor dos mesmos, conforme a 
pontuação seguinte: 
Tipo de artigo: 

Artigo original 50 créditos 
Artigo de revisão 40 créditos 
Outros artigos 30 créditos 

Autoria do artigo: 
Primeiro autor 20 créditos 
Co-autores até ao 4o lO créditos 
As publicações não periódicas, 

li vros, etc. deverão ser consideradas 
caso a caso, desde qu e lhes seja 
reconhecida idone idade científica. 

As accões de formação referentes 
a Cursos, Congressos ou Simpósios, 
tais como as respeitantes a estágios 
ou visi tas de estudo, devem também 
ser submetidas à classificação geral, 
que se apresenta em seguida: 

Exemplo: Artigo original publica
do em revista indexada como primei
ro autor: (50+20) x 3 = 210 créditos. 

2 - Apresentações Orais 
A avali ação das acções de for

mação em Cursos, Simpósios, Con 
gressos, Seminários, Workshops ou 
realizações congéneres, deve ser rea
lizada segundo os seguintes items: 
A - Organização 

Idoneidade reconhecida da enti 
dade organizadora e dos docentes 
envolvidos na acção 

B - Objectivos 
Claramente expressos e aceites 

C - Conteúdos 
Com apli cação prática imediata ou 
de conteúdo especializado adequado. 

D -Apresentação 
Formato: l. Teórico 

2. Prático 
E- Metodologia 

Metodologia Pedagógica 
adequada 

F - Duração 
Mínimo de 3 x 3 horas 

G- Avaliação do Curso e dos Discentes 
Sempre que possível 
Tais acções devem ser avaliadas 

em três classes cmúorme o cumpri
me nto total ou parcial dos ite ms 
considerados: 
Classe I - todas as alíneas; 
Classe II - todas as alíneas excepto 
D-2 ou G; ' 
Classe III - todas as alíneas excepto 
D-2 e G. 

A classe I deve ter ponderação 3 (se 
a avaliação final for positiva), a classe 
II ponderação 2 e a Classe III ponde
ração l, no que respeita aos factores 
de multiplicação a fazer incidir sobre 
os créditos atribuídos aos diferentes 
tipos de pruticipação individual nesta 
ca tegoria de ac ti vidades, como se 
enumera a seguir: 
Presença lO créditos 
Apresentação de trabalho 

como l o autor 20 créditos 
como co-autor 

Tipo de apresentação 
oral 
vídeo 

lO créditos 

5 crédi tos 
4 créditos 

poster 4 créditos 
Cada colég io de es pec ialidad e 

poderá definir em cada ano até quatro 
eventos (Congressos, Cursos, etc.), 
sendo pelo menos um deles nacional, 
que pela sua relevância mereçam uma 
ponderação quádrupla ou quíntupla 
da creditação-base atribuída segundo 
os critérios definidos acima. 
Exemplo: Apresentação como l o autor 
de uma comunicação oral num con
gresso de classe I: (l0+20+5)x3 =105 
créditos. 

3 - Oull·as Actividades 
Realização de estágios em serviços 

idóneos nacionais ou es trangeiros, 
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trabalhos de subespecialização, visitas 
de estudo (actividades c.onfirmadas 
pela instituição e com relatório final). 

Nestas actividades devem consi
derar-se cinco classes diferentes: 
Classe I - Es tágios d e duração 
supenor a um ano; 
Classe II - Es tágios de duração 
entre três meses e um ano; 
Classe III - Estágios de duração 
entre um e três meses; 
Classe IV - Estágios de duração 
inferior a um mês; 
Classe V- Visitas. 
Os créditos atribuídos às diferentes 
classes deverão ser os seguintes: 

Classe I 80 a 100 créditos 
Classe II 
Classe III 
Classe IV 
Classe V 

60 a 80 créditos 
40 a 60 créditos 
20 a 40 créditos 

lO créditos 
O valor atribuído aos estagiários 

(classe I a IV) dependerá do mérito da 
instituição em que decorrer. O número 
de créditos a atribuir será multiplicado 
pelos factores l , 2 ou 3, respectiva
mente nos casos de se tratru· de estágio 
como mero acompanhante, como pru·
ticipante activo ou tendo tido também 
produção científica em publicações 
internacionais como co-autor. 

Exemplo: Estágio de l ano num 
departamento de grande pres tígio , 
internacional como participante acti
vo e co-autor de publicação científi
ca: 80 x 3 = 240 créditos. 

Outras actividades que decorram 
de funções exercidas em instituições 
de competência reconhet:ida e ainda 
as rela ti v as à preparação de provas 
da carre ira docente uni vers itária , 
pelas suas características específi cas, 
devem ser consideradas caso a caso. 

A dinamização deste sis tema de 
créditos caberá à Ordem dos Médi
cos e aos organismos coordenadores 
responsáveis pelos internatos médi
cos: no caso da EMPG, caberá es
sencialmente às Direcções dos Inter
natos Médicos; no caso da EMC, aos 
Colég ios da respectiva Especia
lidade. 



O documento sobre Creditação das Acções de Formação transcrito nas páginas anteriores 
e a ~ntrevista que na sequência da aprovação foi dada pelo Bastonário ao semanário 
"Expresso", parece não ter sid o bem entendida a níve de alguns sectores da classe. 

A fi de epormos a erd ade dos factos e a r al posição a Ordem dos édicos 
sobre este assunto, reproduzimos n a íntegra a notícias do Expresso, 

a posições do Sindicatos Médico e a posição apro ada pelo último CNE d-a O . 
que se realizou em Coimbra, no dia2 7 de Março de 1996 

Bastonário 
quer avaliar 
médicos 

Ç>RDEM dos Médicos 
vaJ começar a controlar 
os congressos e as inic ia
tivas de stinad as nos 
médicos que são palro· 
cinadas pela indUstria 
fam1acêu tica. para tentar 
acabar de vez com as 
situações menos claras 
que têm marcado as 
relações entre a classe c 
a indústria. A proposta. 
que parte do bastonftrio 
Carlos Ri bei ro. pretende 
que a Ordem atribua 
créditos a cada uma das 
acções, que devem ser 
de formação . Mas o 
bastonário va i mais lon
ge: que r que os próprios 
m~dicos scj<lm classi
ficados pela sua part ici 
pação nesses eventos c 
que apresentem os seus 
cr~ditos de cinco cm 
cinco anos na Ordem. 
como fom1a de renovar 
o titulo de médicos. 

A proposta de Carlos _·.1 

Ribeiro, a votar pelos 
órgãos dirigentes da § 
Ordem dentro de dias. Carlos Ribeiro: um bastonãrlo que quer põr ordem nas 
vai ganhar fom1a através relações on tre a classe e a lndúslria farrn~cêutlca 
do estabelecimento de 
um pr01oco\o com a Apifarmil. que jfl 
está acordado entre as duas instiiUiçõcs c 
que será assinado ass im que a Ordem 
aprovar a propos ta do bastonário. 

Através deste protocolo, a indústria 
compromete-se a calendariz;Jr c a 
informar previamente a Ordem dos 
Médicos dos congressos c acçôc)! de 
fom1nção que pretende organizar. para 
que uma comissão especi fi ca de médicos 
nomeada pela Ordem possa atribuir os 
tai s créditos. Mns a comissão vai ter de 
elnborar outra escaln de crédi tos para 
cada um desses cong rcs~os c que se 
destina aos médicos . E que a sua 
participaçno vai ser avaliada c contará 
para efeitos de progressão na carn:ir:~. 
médica. 

Esta é. aliás. a maior inovação da 
proposta de Carl os Ribciro.lnicialmcnte. 
tinha sido anunciado que a Ordem iria 
classificar apenas os evemos, dílndo· lhes 
idoneidade ciemlfica. Aqueles que niio 
tivessem um programa e~pccifico de 
fomlaç!o não se riam sequerclassifical.los 
pc ln Ordem c, com isso. passava a ser 
posslvel distinguir os congressos que 
di~farçam viagens tur1sticas com os que. 
de facto, tEm objec ti vos ciemlficos. Mas 
Carlos Ribeiro quis ir mais longe por 
considerar que «é preciso envolver 
octl vamcntcos médicos nesto questiio• . 
Assim. os crédi tos acumulados pelos 
m~dicos, através da sua panicipnçllo em 
congressos. v do contar para o exame da 
especialidade- no caso dos inlemos
e pnrn a avaliação dos currlculos nos 
concursos pam n progressão na carreira. 
Isto vai implicarumaalteraçllo nasregrns 
dos concursos que. segundo disse ·o 

próprio baslonário ao EXPRESSO. ji 
está inclusive nccrt;llb COTl l ;t minis1ra da 
Saúde. 

Renovar o titulo 

Pari'l os ml:dicosque ;1tingcm o topo da 
carreira - c que não tO:m de fa1.er m:1i~ 
exames onde aprcscnlcm nét.litos -. 
Carlos Ribeiro wmbém tem novidade!'. 
É que o bastonirio th.·fcnd~ que o~ 
médicos dcnm «rrccrtificnr os seus 
conhecimentos pcr iotlicamcntc, n1 cs· 
mo qucjll niio po<>,:ll n C\"Oiuir mnls nn 
cnrrclrn». ParaJ .HI \ Jo li.'rdc«rnostrnr 
os seus crfd ilos-, '\ Ordl'm de 5 cm 5 
ano!'i. C\' CntuaiJu,~ntl' sob risro de 
p<:rdt:rcm o titulo "l' nJo o fi zerem. 

.. ~liO \ 'RillOS retirar dirl'ilos ndqui· 
ridos n nlnAuém ... explica o ha~tonário. 
<~ Os jOYcns <illl', n purtir de ngoru, 
comcc;nrcm n formnr-sc cm ~ I Nlici n a, 
ncnm a snhcr <1uc, qun nd o se lns~ 
crcYcrcm nn Ordem. l•stc sistema dn 
rcccr tificnçiío do título já rs litrá n 
funclonnnt . 

Pari\ j:'t. este processo \"iiÍ gassar por 
«Um ono de cxpcriêncnn. E preciso. 
defende o bas10n:'trio, que .c todos tenham 
consclêncin dn ncccssldndc de for· 
m uc;õ.o cont ínun» por pane dos 1nttlicos. 
E. «Uma nz que o Es tado niio n pngn, 
n6s vnmos pedir tl inditstrln que n 
njudc A J)ngnrJt. Os congressos cm que 
s6 se .c \·cndcm produtos,., i'ltravés de 
promoções turlsticas, di z Carlos Ribeiro, 
vão ter de acabar. E n fi sc:1lizaçJo 
disciplinar. tanto na Ordem como na 
Apifanna. «vnt lntcnsiOcnr·sc». 

G.R. 

Notícia publicada no semanário Expresso de 16/3/96 
Com a autorização da Direcção do Jornal 

Comunicado do SIM 

O 
Secretariado acional do SIM ficou surpreen
dido pela notícia divulgada no Jornal Expresso 
do passado sábado, dia 16/03, em que o Basto
nário da Ordem dos Médicos informava ir ser 

criado um sistema de creditação e recertificação dos méd
ICOS. 

Tal notíc ia veio confirmar rumores insis ten tes que 
davam como certo haver dentro da Ordem e nomeadamente 
na Região Sul um grupo de dirigentes que procura va 
influenciar o Bastonário na criação de tal sistema. 

Estava o SIM atento mas confiante que o bom senso 
iria prevalecer e os argumentos dos médicos da Direcção 
que se opunham ao projec to iriam ser sufici entes para 
impedir o aventureirismo e o disparate. 

As intervenções médicas numa re união realizada no 
Porto e patrocinada pe l a Soc iedad e Portu gues a de 
Cardiologia fizeram temer o pior o que infelizmente se 
veio a confirmar. 

Manifestou, assim, a O. M. na pessoa do Bastonário a 
intenção de instituir de imediato um sistema preverso em 
que todos os médicos seriam obrigados a juntar créditos 
que seriam consagrados pela frequência e participação em 
reuniões científi cas. Ameaçava-se desde já condicionar a 
progressão na carreira a tal s is tema o no limite vir a 
retirar a cédula profiss ional a quem não cumprisse um 
número mínimo. Informava-se estar S. Ex." a Ministra da 
Saúde di sponível para tornar legal tal med ida promovendo 
alterações nos regulamentos dos concursos: 

Perante es te quadro o Secretariado Nacional do SIM 
decide: 

P edir escla rec im e nto s à Sr". Mini s tra da Saúde, 
informando-a da nossa oposição a tal projecto. 
Considerar ilegal e anticonstitucional tai s proposições 
di s ponibili za ndo- se para d ese nca d ea r todos os 
meca ni s mos de luta ao se u di spôr, nomeadame nte 
através do recurso aos Tribunais Administrativos. 
InJormar desde já todos os médicos que não apoiará a 
Direcção d a Ord e m nes ta mat é ria n e m es ta rá 
di s ponível para apoiar no futuro os diri ge ntes da 
Ordem que agora se solidarizem com este projecto. 
O direito ao trabalho não pode depender da von tade de 

alguns que se arroguem em professores de todos os outros. 
Os médicos sempre se actualizaram e estão disponíveis 

para os sacrifícios e custos da formação contínua, mas não 
estão di sponíveis para serem tratados como "men inos de 
escola" toda a vida. 
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Lisboa, 20/03/96 
O Secretariado Nacional 

• 
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Médicos 
contestam 
proposta 
do bastonário 
A PROPOSTA de credi taçilo de congressos e dos médi
cos, que o bastonário dos médicos, Carlos Ribeiro. 
divulgou na semana passada ao EXPRESSO. foi muilo 
mal recebida entre os represemantes da classe. Mesmo 
demro da Ordem dos Médicos. a direcção da Secção 
Sul , em comunicado, considerou que ~niio devem ser 
tomadas quaisquer acções para a sua Implemen
tação». , 
.. O dirigente da Ordem. dos Mé.<Uc9.~ l\isse, na li_C/TljlJÚI ~ 
passada, ao EXPRESSO que ia sêr rmplementado um 
sistema de credi taçl!o dos congressos patrocinados pc:lá 
indústria farmacêutica e, em siniulfâneo, dos médrÇõs~ 
que. neles participarem. Essa creditação, explicou, corí!.:: 
ta ria para efei tos de progressão na carreira e. mais tarde:· 
para determinar a recertificação do titulo do médico. 

Acontece que Carlos Ribeiro ainda não tinha feito 
votar a sua proposta dentro da Ordem. tendo-a ape nas 
apresentado para iniciar uma discussão interna, pelo 
que apanhou de surpresa algu ns dos seus dirigentes. A . 
direcção da Secção Sul mani festou-se logo. por unani- . 
midade, contra a sua implementação. E os sindicatos 
estão a tomar públicas as suas posições por todos os 
hospitais do pais. 

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afi r
ma em comunicado que a proposta do bastonário é 
~negai e inconstitucional» e que não está di sposto a 
apoiar a direcção da Ordem nesta matéri a.~nem estará 
disponível para apoiar no futuro os dirigentes da 
Ordem que agora se solidarizem com este projecto•. 
«0 direito ao trabalho não depende da vontade de 
alguns que se arroguem em professores de todos os 
outros. Os médicos não estão dispostos a serem 
tratados como meninos de escola toda a vida». con
clui o comunicado do SIM. 

Quanto ao Sindicato dos Médicos da Zona Sul 
(SMZS) , também já discutiu o assunto e, segundo disse 
ao EXPRESSO Mário Jorge . vai<<rejeltar em absoluto 
esta proposta». «Ela legitima a promiscuidade entre 
médicos e Indústria farmacêutica, que o senhor 
bastonário tanto tem denunciado, e é uma tentativa 

Aprovação de um Sistema 
de Crédito às Acções de Formação 

O Conselho Nacional Executivo aprovou 
em Fevereiro um documento do Conselho Nacional 
de Educação que aborda duma forma sistemática 
um sistema de créditos às acções de Formação. 

E
ste documento que será publicado na próxima Revista da 
Ordem dos Médicos, é um instrumento de trabalho para ser 
executado a título experimental após discussão com todos os 
Colégios de Especialidade, já que são es tas estruturas 

consultivas da Ordem que serão responsabilizadas pela definição e 
avaliação dos créditos. 

Trata-se exclusivamente de um projecto de créditos que não tem 
qualquer pressuposto de introdução da recertificação médica_ No 
noss o país não há co ndiçõ es, ne m c ultura qu e aco nselh e a 
recertificação e mesmo que fosse possível, nunca colocaria em risco 
direi tos previamente adquiridos_ 

A Direcção da Ordem dos Médicos entende que chegou a altura de 
discutir com todos os Colégios e os Médicos em geral, o significado de 
algumas iniciativas Europeias nas quais a Ordem dos Médicos tem 
manifestado desacordo e são nomeadamente: 

Visão centralizadora a partir de Bruxelas (secundarizando as 
Organizações Médicas Nacionais)-
Exame Europeu (recertificação Médica Europeia) 
Acreditação dos Serviços da Formação (visitas Europeias) 
Créditos Europeus às Acções de Formação. 

Entende a Ordem dos Médicos ser essencial um debate aprofundado 
sobre um sistema de créditos a nível nacional que recolha a experiên
cia e as propostas dos Colégios, para se obter um documento consen
sual que seja exequível. Esta discussão tem que ser realizada em para
lelo com as propostas Europeias, dado que nem sempre são comple-

mentares e às vezes são mesmo conflituais. 
O Conselho Nacional Executivo informa os 

inad"'l c:r(u~t~ l A ... h., ,.. : .. n ,,,.. ,. ..... " 1 .. ..... ,. n-..1 ....... ~ • --

Méd Quanto ao Sindicato dos Médicos da Zona Sul 
dif r (SMZS), também já discutiu o assunto e, segundo disse 
~d; ao EXPRESSO Mário Jorge , vai «rejeitar em absoluto 
bast· esta proposta». «Ela legitima a promiscuidade entre 
ceu 1 , , f 

Colegas que não existe qualquer acordo sobre 
esta matéria com o Ministério da Saúde, enten
de-se que esta questão é vi tal para a indepen
dência dos Médicos e da Medicina Portuguesa 
na Comunidade Europeia. medicos e industria armacêutica, que o senhor 

bastonário tanto tem denunciado, e é uma tentativa 
inadmissível e abusiva de envolver a Ordem dos 
Médicos na questão das carreiras médicas, que só 
diz respeito aos serviços públicos». explicou o sindi
calista, acrescentando: «Isto só confirma que tínha
mos razão quando ·decidimos não apoiar este 
bastonário. Nem no tempo de Gentil Martins apare
ceu uma coisa assim.» 

Notícia publicada no semanãrio Expresso de 23/3/96 
Com a autorização da Direcção do Jornal 

G.R. 

ll 

As notícias postas a público em jornais e 
veiculadas por Estruturas Médicas são neces
sariamente falsas e só podem servir aqueles que 
hoje temem que os médicos assumam um maior 
protagonismo na sociedade, impondo-se pela 
s ua cond uta é ti ca e maior níve l téc ni co -
profissional. 

Coimbra, 27 de Março de 1996 
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Creditar ou não creditar: 

Eis a questão 
I Alexandre Valentim Lourenço 

Creditação 
das acções de formação: 
o que está em causa ... 

Desde que se avaliam médicos e 
os seus curri cula sempre se deparou 
com a difícil avaliação das acções de 
formação não padronizadas sob a 
forma de internatos. 

Todos os médicos, quer os que 
elaboram curricula pessoais quer os 
que os ava li a m, tê m critério s d e 
apreciação diferentes de cada con
gresso, curso, es tágio, apresentação 
oral ou trabalho publicado levando a 
aprec iações pessoais do que é de 
maior ou menor valor. 

Vários sistemas em vários países 
tê m s ido postos e m prática, não 
existindo nenhum tão perfeito que se 
torne uni versalmente aceite. Reflec
tem esses sistemas conceitos de for
mação e actividade médica diferentes. 

Actualmente, e após os primeiros 
passos de c redit ação dados por 
colégios da especialidade e por parte 
do Conselho Nacional de Educação 
Médica, o tema voltou a gerar motivo 
de discórdia e controvérsia. 

O seguinte artigo espelha as opi
niões pessoais do autor, que tradu
zem a expe ri ência adquirida como 
dirigente associativo da ANJM e da 
Ordem do s Médicos, não se ndo 
necessariamen te as posições dessas 
estru turas. Pretendem apenas juntar 
as reflexões de alguns internos envol
vidos na disc ussão dos problemas da 
formação médica pós-graduada. 

Creditação das acções de 
formação: Vantagens 

Em primeiro lugar, deve-se diferen
ciar duas coisas diferentes mas rela
cionadas: Creditação e acreditação. Por 
acreditação entende-se a atribuição de 
reconheci mento de qualidade cien
tífico-técnica a acções de formação. Por 
creditação a atribuição de valores 
numéricos a essas mesmas actividades, 
estabelecendo juízos valorativos, que se 

traduzem no reconhecimento de níveis 
e qualidades diferentes (créditos). 

Um sis tema de créditos permitia 
hierarquizar actividades de formação, 
permitindo uma comparação teorica
mente menos subjectiva entre as mes
mas. Teoricamente porque a tradução 
numérica de um programa, de um con
teúdo e de um processo eliminaria juí
zos de valores subjecti vos acerca de 
aspectos marginais do mesmo processo. 

Para os internos, obj ecto directo e 
imediato da formação pós-graduada, 
tal s is tema permitiria uma escolha 
mais acertada dos cursos, congressos 
e seminário com um dispêndio eco
nómico mais dirigido e consequente
mente mais racional. Não eliminaria 
certamente o turismo científico mas 
valorizaria as acções realmente for
mativas nos curricula finai s. 

Para os examinadores, permitiria 
uma comparação mais objectiva das 
actividades formati vas, objectivando 
parte da avaliação curri cular. Argu
mentos como " tem muitos congressos 
mas não valem nada" ou "foi apenas 
a dois c ursos mas de muita quali
dade ... " teriam uma tradução real e 
n ão se ri a m a p e na s argumentos 
valorativos ou pe1jurativos das apre
sentações dos candidatos. 

Para a Indústria Farmacêutica, 
também os créditos têm o seu quê de 
Ovo de Colombo. A orientação dos 
apo ios e os s ta nrl s prom oc ionai s 
seriam melhor apli cados nos congres
sos creditados, desde que traduzam 
qualidade e assistências maiores. 

Para os res tantes profissionais, 
permitiram uma melhor escolha das 
ac ti vidades não assistenciais, bem 
como um controlo pessoal do tempo, 
dinheiro e esforço dedicado às activi
dades complementares de formação. 

Creditação das acções de 
formação: as tentações ... 

A ex is tência de um s is tema de 
créditos suscita logo tentações: 
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A primeira, de co nsequ ê nc ia s 
imediatas, está na possibilidade de 
os juri s dos concursos de final de 
internato e mesmo os anuais, caírem 
na tentação de reduzirem todos os 
c urri cula e relatórios a números e 
assim compararem candidatos. 

A segunda, é a tentação do poder: 
quem atribuir os créditos tem ao seu 
alcance uma arma de pressão sobre 
os organizadores que pode viabilizar 
congressos em detrimento de outros 
com maior interesse educacional. 
Adivinha-se a possibilidade de pes
soas e entidades constituírem lobbies 
para colocar pessoas em possibili
dade de atribuir créditos e/ou para 
organizar eventos. 

A terceira tentação é a de cri ar 
um sistema que promova um tipo de 
co ncep ção de ed ucação mé di ca 
restrita: os partidários de qu e os 
médi c os se formam trabalhando 
valorizam as actividades ass is ten
ciais, os partidários que a ciência e o 
saber é que fazem o médico sublima
riam os trabalhos e publicações, e 
por aí em diante. 

A quarta é a de estender o siste
ma de créditos para além do proces
so formativo , até aos processos de 
atribuição de lugares nos quadros 
hospitalares e mesmo como arma de 
certificação médica (geral ou d e 
especialidades) . 

A quinta é de atribuir a este siste
ma uma importânc ia excess iva na 
melhoria que se pretende da qualidade 
do acto médico. Existem muitos outros 
factores que podem por si só melhorar 
as qualidades dos profi ss ionais de 
saúde e dos actos que praticam, que 
face à actual conjuntura teriam efeitos 
mais práticos e imediatos. 

A sexta é a de se ten tar aplicar 
um qualquer sistema muito rapida
mente por pressões de índole vária, 
só porque os princípios e vi rtudes do 
sistema são universalmente reconhe
cidos, não se estudando ou prevendo 

• 



que efeitos colaterais terão em toda a 
forma ção médi ca. 

A sétima tentação é a de se copiar 
ou reje itar s istemas já existent es (no 
pa ís ou es trangeiro) sem os ada ptar 
convenientemente à realidade portu
guesa . 

Todas estas tentações podem des
virtu aliza r 11111 s is tP. ma de form a a 
transformá-los em pecados morta is . 
A prática destes pecados poderá tor
nar o Paraíso que se pretende reali
za r num Inferno d e consequ ênc ias 
não previs íveis. 

Creditação das acções 
de formação: 
A minha posição pessoal. 

Des te panorama não se deve infe
rir que me encontro numa posição de 

• opos ição aos c rédito s para a 
form ação. Des d e qu e ouv i pe la 
primeira vez a ideia, e já fa z a lguns 
anos, que me encontre i na primei ra 
linha de defesa da cred itação. 

Defendo, porque as arbitrariedades 
das ava li ações tê m s ido p rát ica 
frequente, porque as escolhas são cada 
dia que passam mais difíceis e porque 
o congresso-turismo e o uso principal 
dos congressos para financiamento de 
Serviços, Soc iedades e Orga ni zações 
tem crescido nos últimos anos. 

Defendo porque os princípios que 
a norte iam são jus tos, morali zadores 
e pod em cons tituir um motor pa ra 
uma melhori a efec ti va da qualidade 
da formação . 

o e nt a nto , não fa ço a d e fesa 
intransigente do sistema aprovado no 
CNE e nesta revista transc rito dado 
qu e não es tão es tud adas as impli
cações da sua aplicação nem mesmo 
a sua exequibilidade. 

Sistema de creditação: 
Reticências 

O s is te ma propos to e nfe rm a d e 
a lgumas defi c iê nc ia s qu e r no qu e 
res pe it a ao conteúdo quer quanto ao 
próp ri o processo de desenvo lvimento 
e apli cação. Esta é uma contribuiç·ão 
pa ra o se u aperfe içoamento , sendo 
es tes reparos cons iderações pessoai s 
de um inte rno ao qual o s istema dirá 
respe it o a curto prazo. 

A primeira questão colocada tem 
a ver com o eq uilíbrio ex istente entre 
as vá ri as acções a c reditar: cursos, 

congressos , es tág ios e tra balhos 
(comunicações e publicações). Neste 
pri sma, torna-se muito difíc il credi 
tar da mesma form a (ou com o mes
mo va lor) es tas dife re ntes acções. 
Como se pode compreender que um 
artigo publicado numa rev is ta inde
xada (ex: Acta Médi ca Portu guesa) 
lenha quase o mesmo valor que um 
estágio de um ano numa presti giada 
institui ção estrage ira de idoneidade 
reconhec ida (ex. Ma yo Clinic) ? ... 
Tem ass im es te s is te ma um c unh o 
excessivamente académi co que di s
torce a realidade. 

No respe itan te a c reditação dos 
cursos e congressos, seria interessante 
valorizar convenientemente as acções 
co m co nt rolo d e prese nças e co m 
avaliação. Estas normas seriam muito 
úteis para favorecer a adesão aos tra
balhos dos congressistas e valorização 
con di gna me nte essas acções ma is 
importantes ém termos de formação. 

Quanto ao processo de c ri ação e 
implementação des te sis tema , algu
mas considerações devem ser fe itas: 

A criação dos pr in c íp ios e das 
ba ses d o s is te ma d eve m se r d a 
res ponsab ilidade de es truturas d a 
Ord e m d irec ta me nte re lac ionadas 
com os processos de form ação pós
graduada , nom eada me nte os Colé
gios. No â mbito do fun c ionam ento 
des tes, tê m s ido e la borados vá rio s 
proj ectos qu e sempre ca rece m de 
uniformi zação, mas qu e íam d e 
e nco ntro às necess id a d es pe l os 
mesmos sentidas. 

A aprovação de qua lquer s istema 
não pod e contra ri a r regula me ntos 
ex istentes e aprovados ant eriormente; 
te m a ind a que se int eg ra r num a 
políti ca geral de form ação médica e a 
sua integração nessa po líti ca deve ser 
harmoniosa e suj e it a a consensos . 

No processo, a legadamente pro
du zido pa ra be nefic iar os inte rnos, 
es tes não foram ouvidos em nenhuma 
fa se do pro cess o d e um a for ma 
ori c ial ou ofi c iosa, não estando a té ao 
mo me nto prev is ta el e qu e fo rm a 
pode rão inte rfe rir ou pa rti c ipa r no 
processo. Daí as res is tê nc ias dos 
" principais inte ressados" ... 

Um s istema de créditos não é c re
dível se, logo à partida, se vê colado a 
uma ideia de certifi cação médi ca ou 
d e progressão na ca rre ira . Dessa 
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maneira afa sta o consenso e aceitação 
impresc indível à sua implementação. 
Sem es te consenso e ace it ação po r 
parte da classe, qualquer sistema, por 
óptimo que seja ou pleno de virtudes 
corre o risco de ser inapli cável. 

Não pe ns o qu e, act ualme nt e, 
existam estruturas na Classe Méd ica 
capazes de responder ca balmente às 
exigências que tal s istema vai criar. 
As orga ni zações dos congressos e 
c ursos vão ex igir a a tribui ção dos 
créditos atempadamente já que tem 
prazos para elabo ração de programas 
e ele contactos e contratos; os inter
nos vão ex igir qu e os seus créd itos 
sejam d ev id ame nt e reg is tado s e 
qualqu e r s is te ma te m d e incluir 
meios de co ntrolo e qu e impeçam 
abusos e fals ifi cações. Não acredito 
que nenhuma es trutura responda ou 
possa e volui r nos próximos meses 
para res ponder a estas solic itações. 

Não se percebe a inda como se va i 
fin anc iar es te s is tema: se a Ordem 
dos Méd icos, se a Indús tria Farma
cêuti ca ou se os próprios Internos e 
méd icos interessados. É certo, entre
tan to, qu e os cus tos serão elevados 
q uer e m le rmos d e fun c ionam e nto 
burocrá ti co-admini s tral i v o, quer no 
controlo e vigil ância, quer em meios 
humanos. Porque a moti vação esgo
ta nos traba lhos el e rotina e o d inhei
ro não cresce nas á rvores ... 

Créditos: soluções 
Este problema , agora leva ntado, 

deve merecer por parte de todos os 
médi cos uma profunda reflexão: só 
com a co ntribui ção ele todos os in
teressados ou envolvidos no processo 
é que se a lcança rá o consenso neces
sá rio à sua elaboração. 

Não el evemos fi car e nfe iti ça dos 
pelas belezas e virtudes ela crecli ta
ção; antes de qua lquer casa mento é 
import ante sa ber se se podP man ter o 
la r, sob pe na d e a sepa ra ção se r 
penosa e irreve rs ível. 

Lanço ass im ma is umas ac has para 
a fogue ira, es pera ndo qu e se possa 
con tribuir para um 1nelhor final. 

As soluções para es tas questões 
el e ve m se r pl a nea das, pe nsa da s e 
dec idid as a frio , se m pressões d e 
co muni ca do s e s e m o ca lor d a 
di sc ussão; por vezes a me lh o r 
solução é prolongar a di sc-ussão ... 
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Ci • grécia 

Reunião do 
G.I.P.E 

R ealizou-se no pasado dia 
30 de Março em Lisboa 
uma reunião do GIPE em 

que foram debatidos vá r ios 
assunto dos quais salientamos a 
discus ão de um documen 
to/questionário sobre a demo
grafia médica no quatro países 
que fazem parte do grupo e da 
autoria da delegação espanhola, e 
um outro sobre práticas alterna
tivas da autoria da mesma dele
gação e que mereceu o apoio 
generalizado das delegações 
presentes. Ba icamente ficou 
claro neste documento, não ser 
aceitá,·el as práticas não valida
das pela medicina. 

As ,·árias delegações con
cordaram na necessidade da ela
boração de quatro documento a 
discutir na próxima reunião de 
Itália em Setembro, sobre eutaná
sia, fecundação artificial, objec
ção de consciência e consenti
mento informado, tendo sido este 
último o que coube à Ordem do 
Médico. Portugueses elaborar. 

O GIPE é um grupo de traba
lho que engloba delegados das 
\ária;;; Ordem; dos Médicos do 

ul da Europa tendo como 
finalidade diseutir problema e 
estratégias comuns aos quatro 
países que dela fazem parte. 

A próxima reunião irá ser 
efectuada no mês de etembro 
em Itália. 

d a d e ~nt e rna c iona 

I. itália P.portugal E •espanha 

GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Uma Visão sobre o Futuro 
Inicia-se hoje mna nova coluna informativa ace1·ca do que de mais 
importante se tem vindo a discutir ao nível das várias organizações 
europeias em que a Orde m dos Médicos está representada. 

A 
o aceitar ser coordenador do 
Gabinete de Relações Inter
nacionais, fi-lo na perspectiva 

de poder contribuir para a organização 
e desenvolvimento de uma das áreas 
que maior imp01tância poderá vir a ter 
no nosso futuro como médicos e res
ponsáveis pela saúde dos portugueses. 

De facto, cada vez mais a política 
de saúde, e em particular a política 
que diz respeito à relação do médico 
com a sua profissão e com os cidadãos, 
se discuté a nível comunitário. Desde 
questões relacionadas com a formação, 
como os "boards" europeus, até ques
tões éti cas e deontológicas, como o 
consentimento informado, a reprodu
ção assistida, ou legislação sobre o 
acto médico e as chamadas práticas 
alternativas, ou ainda questões relacio
nadas com as saídas profissionais para 
os jovens médicos, tudo se encontra 
em discussão na Europa. 

A Ord e m do s Médicos Portu
gueses está representada numa dúzia 
de organizações à escala europeia, 
mas também mundial, como é o caso 
da Associação Médica Mundial. Cito 
pela sua importância a UEMS, União 
Europeia dos Médicos Especialistas, 
a UEMO , Uni ão Europei a dos 
Clínicos Gerais/Médicos de Família, 
a FEMS, Federação Europeia dos 
Médicos As salariados e o PWG, 
Grupo Permanente de Trabalho dos 
Jovens Médicos Hospitalares, para 
além do CP, Comité Permanente dos 
Médicos da União Europeia. 

Todas estas organizações produ
zem importantes documentos para a 
prá ti ca e organização médi ca dos 
vários países que os subscrevem. 

Num tal co ntexto organiza ti v o, 
Portugal tem necessidade de se afir
mar mantendo-se em estreita ligação 
de objectivos com outros países com 
os quais partilha preocupações seme-
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lhantes e com os quais necessita de 
articular estratégias comuns tendo 
em vista a defesa dos seus interesses. 

A recente reanimação do GIPE 
(Grécia, Itália, Portugal e Espanha), 
cuja última reunião se efectuou em 
Lisboa em finai s de Março, poderá 
vir a contribuir para aqueles objecti-
vos . Muitas das discussões em maté- • 
ria de política de saúde, à semelhan-
ça do que acontece em outras áreas, 
passam também pelo eixo Norte-Sul 
e os equilíbrios necessários para que 
as pos ições portuguesas te nham 
força nos grandes debates a nível 
comunitário, poderão passar pela 
criação de mecanismos de entendi
mento prév io na base do res peito 
mútuo pelas posições e caracterís-
ticas próprias de cada país. 

Com es ta nova reorganização do 
Gabinete de Relações Internacionais, 
pretende-se que a Ordem dos Médicos 
reforce a sua posição nas discussões 
com as suas congéneres europeias, 
produzindo documentos que, após 
discussão intema e prévia entre os seus 
membros, possam vir a dar um 
imp01tante contributo para as posições tJ 
que vierem a ser definidas nas várias 
organizações. Exemplo disso, é o que se 
passou na última reunião do GIPE, em 
que coube a Portugal a elaboração de 
um documento sobre o consentimento 
inf01mado, para ulterior discussão. 

Só com posições claramente assu
midas, pod eremos fazer vingar as 
nossas razões e aumentar o prestígio 
dos médicos portugueses junto dos 
seus colegas europeus, o que será 
certamente melhor conseguido se 
houver uma ampla participação por 
parte de todo s aqu ele s que se 
interessam pelos vários temas que 
irão estar em presença. Para isso fica 
desde já o nosso apelo. 

José Miguel Boquinhas 

... 
' 
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Actividades do Colégio de Patologia Clínica 
-Alterações ao regulamento do Colé
gio em função da titulação única. 
- Tendo havido atrasos nos paga
mentos das ARS, teve o Colégio em 
1994 e 1995 reuniões com o Secretá
rio d e Es taJo d e e ntão, co njun
tamente com os colégios de Radiogia 
e efrologia em consonância com a 
APOMEPA, tendo obtido promessas 
não cumpridas. Denunciou o fac to ao 
Sr. Primeiro Ministro, Sr. Presidente 
da Républica e imprensa. 
- Participou na discussão do licencia
mento dos Laboratórios com o colega 
Dr. António Forte Vaz (APOMEPA) e 
com reperesentantes dos farmacêu
ticos, sempre em grandes dificuldades 
com o Ministério da Saúde de então. 
Defend e mos qu e os cr it é rio s d e 
qualidade técnico /funcional teriam de 
ser universai s (para sector público e 
privado) , qu e os li ce nc iam e ntos 
seriam sempre em nome do Director 
Téc ni co (muito e mbora nas socie
dades, simultaneamente em nome da 
Administração), que os fabricantes e 
ve nde dores d e equipam e ntos ou 
reagentes não podiam ter laboratórios, 
que as sociedades só poderiam ter um 
laboratório no te rritório nacional 
(como em França também membro da 
U.E.). O texto por nós propos to foi 
reformulado pelo antigo Ministé rio e 

e nviado para D.R. , e felizmente 
suspensa a sua publi cação após a 
posse do novo governo. 
- Es tá o Colégio a acompa nhar a 
revi são da tabela de nomenclaturas 
na Comissão de Harmonização com 
todos os Colégios e como combinado, 
iremos também ouvir a APOMEPA. 
- Elabo rou tamb é m o pro grama 
mínimo de formação para a especia
lidade. 
-Está neste momento a terminar o pro
cesso de reconhecimento das Idonie
dades dos Serviços para a fmmação. 
- Resolveu o Colégio cons tituir um 
grupo de trabalho para o estabeleci
mento de normas de qualidade, em 
qu e tê m colaborado c ol egas da 
APOMEPA. 
-Perante a necessidade de informação 
do posicionarnento das Ordens Euro
peias face ao controle de qualidade e 
creditação, convidámos o Presidente 
Europe u da nossa es pec ia lidad e 
(UEMS) bem como o da Áustria, que 
deram a panorâ mica E urope ia das 
várias Ordens, ao Colégio e ao grupo 
de trabalho pam a qualidade. 
- Candida támo-nos a organizar em 
Portugal a próxima reunião da Espe
cialidade (UEMS), o que mereceu o 
melhor acolhimento do Presidente. 
- Efectuámos em 1995 uma assem-

bleia geral do Colégio para debate e 
a usc ultação dos colegas sobre os 
problemas da especialidade. 
- Em face d a te ntativa de acordo 
entre a Portugal Telecom e Patolo
gistas Clínicos, sem cumprimento de 
uma tabela (pedido de propos tas de 
preços a cada colega), e por aviso da 
APOMEPA, efectuámos uma Confe
rência de Imprensa com o C.N.E. e 
representantes da Ordem dos Farma
cêuticos, as Associações dos Farma
cêuticos e APOMEPA. Conseguimos 
travar essa tentativa e o compromisso 
de respeito por uma tabela negociada 
pelas associações. 
- Conseguimos qu e a Sra. Mini s tra 
da Saúde aceitasse a revisão do de
cre to de licenciamneto, que incluísse 
já as conclu sões do grupo d e tra
balho sobre controle de qualidade. 
- Defendemos junto do Ministério o 
prolongamento do vínculo dos jovens 
que obtêm a titulação a té à exis tên
cia de al ternativas profissionais, bem 
como a criação de concursos todos 
ex te rno s, não ex luind o n e nhum 
jovem colega da possibi lidade de 
concorrer. Tudo dependerá do Minis
tério das Finanças. 

Francisco Crespo 
Pres. Colégio de Patologia Cltnica 

~· Trabalho Independente - Deduções 

A
pó s aprec iação pelo Con
sultor .Fiscal vimos informar 
o segumte: 

1 -O valor da aquisição do compu
tador, se estiver exclusivamente adstri
to à actividade do médico em regime 
de trabal ho indepe nde nte (recibos 
"verdes") e, consequentemente, insta
lado no respectivo consultório, poderá 
ser deduzido ao rendimento ilíquido 
durante um período de 4 anos. 

A taxa de amort ização é de 25% 
ao ano e os e l e me ntos qu e a e l e 
dizem respeito devem ser menciona
dos no mapa de amortizações, códi go 
2240, desde o ano de iníc io da sua 
utilização. 

O valor da amortização é indicado 
no anexo B, do IRS, no Quadro 7, no 3. 

2 -A aquisição do veículo automó
vel através do Sistema de Aluguer de 
Longa Duração (ALD), permite que as 
res pec tivas pres tações possam ser 
deduzidas nos termos do art.o 26° do 
Código de IRS, desde que o mesmo 
esteja afecto à ac tividade de médico 
no regime de trabalho independente. 
A dedução é a correspondente a 50% 
do valor das prestações pagas e deve 
ser indicada no Quadro 7, no 2, do 
Anexo B, do IRS. 

3 - Os montantes suportados com 
as reparações efectuadas no veículo 
a utomóvel afecto à actividade d e 
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trabalho inde pendente, podem ser 
deduzidos ao respectivo rendimento 
ilíq uido, nos termos seguintes: 

3.1 - As despesas com a manu
tenção, como sejam as de revisão e 
lubrifi cação, e as pequenas repa
rações são integralmente dedutíveis 
(Quadro 7, no 5, do Anexo B). 

3.2 - As despesas com grandes 
reparações, entendendo-se como tais 
as que se originam o prolongamento da 
vida útil do veículo, são considerados 
em 50% do seu valor (Quadro 7, no 3, 
do Anexo B). 

Pel 'O Conselho Regional do Sul 
Rasiklal Ranchhod 



op n~ao . 

A Saúde dá que falar 
A. Lacerda Nobre 

Fim de semana comprido para os profissionais da saúde: 

20 horas de trabalho intensivo em cinco cursos promovidos 

pelo Departamento de Educação Médica da Faculdade de Medicina 

de Lisboa. De sexta-feira a domingo- do dia 1 ao dia 3 de Março -1600 

profissionais estiveram reunidos no Centro Cultural de Belém para participar 

nas seguintes iniciativas, englobadas pelo termo genérico «Encontros em Lisboa 

96»: Actualização em Cuidados Intensivos; I Encontro Internacional de Cirurgia 

e Anestesia Cardiovascular; Ambulatório: aposta do frm do século; 

Enfermagem em Anestesia e Cuidados Intensivos; Organizar 

e Gerir Medicina; três cut·sos práticos sobre Reanimação, 

Hemodinâmica e Ventilação e ainda mn Workshop-lnternet 

A 
coordenação e direcção 
d es tes c urs os es teve a 
ca rgo do Prof. J. Silva 
Ca rva lho e do Prof. 

Pinheiro de Almeida. 
É sobre o último curso refe-

rido, << Organizar e Gerir Medi
cina », que nos vamos debru
çar. Aqui es tiveram presentes 
190 profi ss ionai s e m qu e a 
grande fatia , 75%, eram médi
cos, muitos dos quais médicos
gestores hospitalares. 

A actual idade do tema, a di
vers idade das abord agens e o 
elevado nível das comuni ca
ções, tornam difícil a tarefa de 
apresentar, de uma forma resu
mida, a vastíssima área coberta 
por es te c urso. Serão, assim , 
focados apenas alguns aspectos 
ma is s ignifi ca ti vos, para agu
çar o apetite, pois fi ca desde já 
assumido o compromi sso de 
seguir e de desenvolve r cada 
tema abordado. 

A me todologia seguida foi 
ex tre ma me nte inte ress ante, 
uma vez que conseguiu reunir 
a spec tos tão dís pares co mo 
considerações filosóficas com 

aspec tos chave da área de ges tão , 
inserindo ainda toda a análi se num 
adeq uado co nt ex to eco nómi co , 
político e soc ial. Foi brilhante . É 
e vid e nte qu e não se descobr iu a 
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pólvora e qu e não se c hega ram a 
resultados perfeitamente definidos e 
lineares . Pelo contrário reconheceu
se a complexidade do tema , a difi
c uldad e ge neralizada mes mo e m 

relação aos países mais desen
vo l v ido s e m a bordar es tes 
ass unto s, ver ifi caram- se os 
pontos de vis ta di scordantes, 
as áreas polémicas, os pontos 
de c onflito mas também se 
identificaram áreas em que é ~ 
possíve l avan ça r , e m qu e é • 
possível aprender, quer com as 
ex pe ri ê ncia s pa ssada s d e 
outros pa íses, qu e r com as 
ex pe ri ê nc ia s rece nte s do s 
nossos profi ssiona is. 

Dois pontos essenciais: o pri
meiro diz respeito à necessidade 
d e d es pe rtar o inte resse da 
classe médica para os assuntos 
de ges tão - por um lado para 
promover médi cos-ges tores e 
por outro para consciencializar 
os clín icos da sua co-responsa
bilidade numa efi c iente gestão 
de recursos; o segundo aspecto 
é a indispensável multidiscipli
nari edade com que é necessário 
abordar este tema, bem patente 
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na escolha do divers ifi cado 
leque de oradores deste curso 
que abrangia ges tores, aca
démicos, sociólogos, econo
mistas e médicos. 

Subjacente à forma de fun
cionamento de um sistema de 
saúde, qualquer que ele seja, 
está um conjunto de referên
c iai s, d e ori e ntaçõ es e de 
limitações que vão definir as 
regras do jogo: estas regras, 
explícitas ou implícitas, vão 
criar incentivos, que podem 
servir os obj ectivos do siste
ma em s i, ou que, pelo con
trário , pod e m res ultar e m 
incenti vos perversos que vão 
minar o próprio s is tema. O 
estudo do desenho óptimo de 
um s is te ma , is to é, de um 
c onjun to d e re gra s qu e 
incentive a sua efi ciência, é o 
cerne da questão: organ izar e 
gerir medicina. 

Prof. Fernando Vale, moderador da mesa de "Farmacoeconomia" 
e o Dr. Joaquim Canas Mendes "Política do Rendimento no SNS" 

A Sessão de Abertura teve 
a prese nça da Minis tra da 
Saúde, Maria de Belém, em 
re la ção à qu a l for a m re 
conhecidas as qualidades de 
ponderação e de perspicácia. 
«Primeiro continuar e depois 
reconstruir>>, «uma boa tera
pêuti ca tem de ser precedida 
de um bom di agnóstico; sem 
um conhec i me nto profundo 
da s ituação actual da saúde 
e m Portuga l não é possível 
definir nova s políti ca s d e 
sa úd e >> foram a l gun s do s 
come ntá rios qu e lh e foram 
diri g ido s. Por s ua ve z, a 
Minis tra mostrou a sua di s
ponibilidade para o diálogo, 
sali e ntou a necess idade de 
aprofundar os conhecimentos 
nes ta área e refe riu o se u 
e norm e inte ress e e m se r 
informada sobre a s conclu
sões des te curso. 

Dr. Francisco Gomes "Avaliação Económica do Medicamento" e o 
Prof. Henrique Luz Rodrigues "Relação Custo Benefício dos 
Medicamentos" 

10 lojas 
e 1nais de 

5000 
clientes 

na Foz do Dottr·o 

!Oh!io,,·pora lllaisde 5000 
clientes de 11/J/O r(~f.J_iâo carente 

de OICIICOO. 
·' 
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Em plena Foz do Douro o 

Empreendimento Pinhais da Foz 

of erece-lhe uma oportunidade 

de comércio numa z ona cheia 

de potencialidades de consumo. 

São cerca de 

5000 p otenciais clientes para 1 O 

f elizes negócios.· 1 O lojas 

de 62 a 110 m2 que se 

adequam a qualquer 

actividade comercial 

ou outras. Faça um 

morador da Foz f eliz 

e u m investimento 

garantido. 

Ptvmuçâa· 

PINHAIS ela FOZ 
l' ltúi' Mlf.DA IHS . LOA 

Informe-se j á pelo te/.: (02) 610 83 04 / 6 10 50 09 ott t•fslfe o stmul t/(• t'l' IU itL\ 110 /oca/. 
t/(• 5(!1!, 11/Uia a Sálxulo das !O âs 20 boms e aos /Jomingos das 15 tis /H boms 



o p t n ão e form aça o 

Sobre a informação e a representação dos médicos em 

Formação pós-graduada 
em Portugal 
Paulo Alexandre Boto* e Alexandre Lourenço** 

A formação médica atravessa, actualmente , um período de importantes 
transformações a todos os seus níveis, em Portugal como no resto da Europa 

(e mesmo do Mundo). Estas transformaçõe s impõem-se, por um lado, 
por factore s intrínsecos à própria Medicina, como os constantes avanços 
da ciência, que exigem periódicas adaptações e actualizações no ensino, 

e pela necessidade, cada vez mais premente, de adaptar o ensino e a prática • 

médicas às exigências e necessidades das populações a servir. 

A
es tes moti vos, j á d e s i 
sufi cientes para jus tificar 
uma permanente evolução 
no seio da profissão médi

ca, juntam-se, por vezes, fac tores 
ex trín secos à mes ma , que contri
bu em para aprofund a r e ace lerar 
estas transformações. 

Como o cas o da forma çã o ela 
Comunidade Europeia, do conceito 
que es ta em si encerra de espaço 
comum, aberto à livre circulação de 
trabalhadores, e do esforço que exige 
aos seus membros no sentido , por 
exemplo, do reconhecimento mútuo 
de diplomas e de uniformização dos 
tempos e conteúdos do ensino. 

Por oposição ao que se nota , por 
exemplo, a nível pré-graduado, os mé
dicos em formação pós-graduada em 
Portugal (leia-se internos do Internato 
Geral e internos dos vários Internatos 
Complementares) pru·ecem um pouco 
alheios a es tas di versas alterações, 
sobretudo se de nível internacional. 

De facto, a reforma em curso no 
e nsino pré-gradu ado em Portu gal 
tem sido alvo duma ampla discussão, 
havendo o que podemos considerar 
uma pelo menos razoável informação 
de todos os envolvidos, e, em parti
c ular, dos principais visados pela 
mesma: os alunos! 

Não nos parece ser, de todo, o que 
se passa em Portugal quando se fala 

em termos de médicos internos; exis
tem estruturas próprias para os repre
sentar, como a Associação Nacional 
dos Jov ens Médi cos, A JM , e o 
Conselho Nacional do Médico Interno, 
CNMI, mas estas não es tão, a nosso 
ver, a ser correctamente utilizadas, até 
ao limite das suas possibilidades. 

E é pena, porqu e podia e dev ia 
ser de outra forma! 

A A JM é um a es trutura d e 
inscrição não obrigatória, representa
tiva dos médicos internos nela ins
critos, com eleições direc tas pelos 
seus membros. Tem intervenção junto 
do Ministério da tutela, o Ministério 
da Saúd e, junto da Ord e m do s 
Médicos, da qual é independente, e 
ainda assento no Fórum Médico. 

Atravessa, nes te momento , uma 
fa se d e ma ior v ita lid ad e, com 
implantaçã o c resce nte junto Jus 
internos que pretende representar. 

Pelo contrário, o Conselho Nacio
nal do Médico Interno é uma estmtura 
na qual todo s os inte rno s es tão 
automati camente representados (ao 
estarem obrigatoriamente inscritos na 
Ordem dos Médicos), sendo um orgão 
consultivo da própria Ordem; o CNMI 
era, até há doi s anos, designado pelo 
Conselho Nacional Exec utivo , mas 
com a democratização dos Colégios, 
passou a ser eleito directamente pela 
lista dos internos existentes. 
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A estrutura que congrega as orga
nizações representativas dos jovens 
médicos de cada país a nível euro
peu, é o Pennanent Working Group 
of European ]unior Hospital Doctors , 
vulgarmente designado de PWG. 

O PWG foi fundado em 1976, por 
iniciativa de 11 países europeus, dos 
quais Portugal não fazia parte , mas 
aos quais se viria a juntar em 1978. 

O PWG a ce ita ap e na s uma 
organização nacional por país, como 
membro de pleno direito; por princí
pio, pretende-se que seja a mais re
presentativa dos internos do país. 

Outras podem ser aceites como 
observadoras, com direito a interven- • 
ção mas, obviame nte, com poderes 

·reduzidos em termos de decisão 
É nomeadamente no seio desta or

ganização internacional que se têm 
discutido, ao longo dos seus 20 anos 
de hi s tóri a, temas de indiscutível 
interesse para os médicos em forma
ção pós-graduada dos países-mem
bro, como sejam: 

o e nsino pós -graduado e a s ua 
qualidade, 
as condi ç ões d e trabalho do s 
jovens médicos, nomeadamente, a 
carga horária a que estão suj eitos, 
a s hipót eses d e d es locaçõ es 
temporári as a outros países para 
fins educacionais, 
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a situação global em termos de 
recursos humanos de Saúde na 
Europa, 
o trabalho médico no futuro , em 
geral. 
Ambas as es truturas, ANJM e 

CNMI, tem acções de representação 
dos ·-ínternos a nível nacional, natu
ralm ente diferentes, a té pela sua 
diferente natureza estatutária. 

Em termos internac iona is, é ao 
Conselho Nacional do Médi c o 
Interno que tem cabido, durante os 
últimos anos, a · represe ntação de 
Portu gal no PWG. Aí, te m s ido 
desenvolvido um trabalho meritório, 
integrando os delegados portugueses 
diversas comissões, elaborando pare
ceres, estudos e projectos, que têm 
conduzido, no geral, a uma condigna 
representação da Ordem dos Médi
cos a nív e l inte rn acio na l e à 
melhoria da qualidad e global do 
ensino pós-graduado na Europa. 

A ANJM tem tido, a este nível um 
papel reduzido, até pelas restrições 
de representação internacional atrás 
referidas. 

E, até aqui, tudo bem. 
Então, o que falta? O que é que 

julgamos necessário acrescentar, o 
que é preciso mudar? 

A acção de ambas es truturas, a 
nível nacional, tem pecado, a nosso 
ver, pela falta de informação directa 
dada aos internos, e, mercê do pouco 
contacto mantido com os representa
dos, por uma defici ente representati
vidade dos mesmos. 

Esta é apenas uma constatação, 
relativamente óbvia, duma realidade, 
con s tatação qu e pod e ria ( e, se 
calhar, deveri a ) ter s ido feita por 
qualquer médico interno neste país. 

Fazemo-la nós, se calhar, porque 
estando mais dentro das estruturas e, 

por isso, mais próximos de toda esta 
actividade, vemo-la passar à frente 
dos nossos olhos, sem que as pess~as 
afastadas destes centros dela tomem 
conhecimento. 

Basta notar, por exemplo , que, 
pelo menos no decurso do último 
ano, não houve uma única menção, 
na Revista da Ordem dos Médicos, 
às actividades internacionais desen
volvidas no seio do PWG! 

Acreditamos que esta situação 
pode ser alvo duma mudança. 

O que fazer ? 
Parece-nos, por um lado, que os 

médicos em formação precisam duma 
maior i1úormação sobre as diferentes 
di scussões e resoluções internacio
nai s, europeias e/ou mundiais, por
que algumas têm efeitos práticos, a 
curto, médio ou longo prazo, no nosso 
país e, por isso, na formação e prática 
médicas de cada um! 

Por outro- lado, as questões deba
tidas nas re uniões de organi smos 
internacionais, em que a Ordem dos 
Médicos está representada, e em que 
são apresentadas posições em nome 
dos médi cos internos portugueses, 
devem ser objecto de uma adequada 
e atempada discussão prévia pelos 
organismos nacionais atrás referidos, 
que, em teoria, já nos representam! 

Para que as posições defendidas 
internacionalmente em nosso nome 
seja m, de facto, legítimas, e não 
ape nas o que se pensa ser melhor 
para os colegas. 

É, por isso, necessário ins tituir 
um maior intercâmbio de informação 
entre os representados e os represen
tantes . Em nome da informação em 
si, e em nome da representatividade. 

É necessário também assegurar 
uma coerência de posições, entre o 
que se defende em Portugal e o que 

se defende no estrangeiro, em nome 
de Portugal; e uma coerência tam
bém entre o que é defendido interna
cionalmente a vários níveis, nomea
damente no PWG e nos outros orga
nismos internacionais em que a OM 
se faz representar. 

Sali enta-se, no entanto , que as 
responsabilidades devem ser parti 
lhadas entre representados e repre
sentantes, exigindo-se aos internos 
uma maior intervenção em todo este 
processo e nas diferentes discussões. 

É neste contexto, e porque é dos 
médicos em form ação que nos pre
tendemos ocupar, que damos, com 
es te tex to , iníc io a um espaço de 
informa ção, d e co me ntário e de 
debate, desde j á aberto a todas as 
questões que julguem pertinentes. 

Publi caremos, ao longo dos pró
ximos meses, nos próximos números 
da revista da Ordem dos Médicos, uma 
série de artigos, especialmente dedi
cada aos médicos internos, mas obvia
mente aberta a todos os restantes, fo
cando essencialmente o que de mais 
importante se tem passado e se está 
actualmente a passar, a nível nacional 
e internacional (leia-se PWG ), em 
relação a esta fase da vida e do ensino 
médicos. 

Para uma melhor informação dos 
visados, e para uma representação 
inte rna c ional mai s legítima do s 
médicos internos portugueses! 

P.S . - À da ta do fecho des ta ed ição 
tomámos co nh ec imento da publi cação 
recente de um artigo sobre o PWG. Felici
tamos os Delegados pela sua iniciativa que 
protagoniza a mudança que pretendemos. 

* Antigo observador da I FMSA ao PWG, 
ao CP e à Ass. Med. Mundial 
** Presidente da Ass. Nac. dos Jovens 
Médicos, Membro do CRS da O. M . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Na continuidade do 1°, 2°, 3° 
e 4 ° Encontros de Clínica 
Cardi o Vascular - da Clí

nica Geral à Especialidade - que se 
.reali zaram , respec ti vamen te em 
Maio de 1988, Fevere iro de 1990, 

Março de 1992 e Maio de 1994, vai 
ter lugar em Lisboa, nos dias 17 e 
18 de Maio de 1996, o 5. 0 Encontro 
de Clínica Vascular - da Clínica 
Gera l a Especialidade. Este 5° 
Encontro à semelhança dos anterio-
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res, visa a permanente actuali zação 
dos clínicos ge ra is na área desta 
es pec ialidad e e a ind a a melhor 
inte rli gação en tre a Medicina de 
Clínica Geral e a Medicina Hospi
talar. 



o p i n nt e rnatos 

Acesso aos Internatos 
Augusto Carreira 

A Pedopsiquiatria, como especialidade médica autónoma, 

com carreira hospitalar definida, data de 1983. É pois uma especialidade 

jovem que tem procurado crescer, defmindo o seu campo de acção em 

articulação/relação com outras especialidades que lhe estão próximas 

atendendo ao objecto da sua intervenção:as crianças e os jovens 

dos O aos 18 anos e suas famílias 

Pedopsiquiatria * 

A Pedopsiquiatria, como especia
lidade médica autónoma, com carrei
ra hospitalar definida , data de 1983. 
É pois uma especialidade jovem que 
tem procurado crescer, definindo o 
seu campo de acção em articulação/ 
/relação com outras espec ialidades 
que lhe es tão próximas atendendo 
ao obj ec to da s ua inte rve nção: as 
cri anças e os jove ns dos O aos 18 
anos e suas famíli as . 

Nes te processo de crescimento é 
compreensível que surjam por vezes 
esbatidos os contornos da sua acção, 
nomeadamente no confronto com a 
Ps iqu a tria dos adultos em que se 
interpenetram determinadas áreas, 
como a psicopatologia da grávida, da 
relação pais-filhos e da psicopatologia 
fam iliar. No entanto é previsível que, 
co m o desenvol vim e nto da P edo
ps iqui a tri a , e a s ua progress iva 
autonomia , es tas front eiras se vão 
cada vez mais delimitando, permi
ti ndo uma arti c ulação/cola boração 
frutuosa com as outras espec ialidades, 
nomeadame nte com a Psiqui a tria. 
Cola boração a li ás j á largam e nte 
implementada e em franco desen
volvimento com a Pedriatri a, quer a 
nível assis tencial/hospitalar (Pedo
ps iq ui at ri a de li gação: co ns ultas 
externas) quer na formação conjunta 
de técnicos das duas especialidades 
em dete rminadas áreas como por 
exemplo a patologia psicossomática. E 
se neste momento faz parte da for
mação do interno de Pedopsiquiatria 
um estágio de 6 meses em Pediatria, 

desejável seria, em nossa opinião, que 
o P ediatra e m forma ção pud esse 
integrar no seu curriculum um estágio 
em Pedopsiquiatria. 

O "c urri culum" obri gatório do 
internato complementar de Pedopsi
quiatria, c~mpreende ac tualmente as 
seguintes áreas e períodos forma 
tivos: 

Seis meses em Pediatria 
Se i s meses e m P s iquiatria do 
adulto 
Três anos de Pedopsiquiatria, que 
deverão ser repartidos tanto quan
to poss ível pelas diferentes ida
des: 0-3 anos (psicopatologia da 
1" infância): 3-13 anos (psicopato
logia da 2" infância): 13-18 anos 
(psicopatologia da adolescência), 
um total de 4 anos. 
É opinião geral entre os pedopsi

quiatras de form ação recente, que 
de ve ria se r la rgado o pe ríodo do 
internato para 5 anos, pre mitindo 
uma melhor preparação em Psiquia
tria Geral (1 an o por exe mplo) e 
porque não, es tágios opcionais em 
Neuropediatri a e/ou genéti ca médi
ca. Os aCtuai s internatos decorrem 
nos recém cri ados "Departamentos 
de Pedosiquiatri a" de Lisboa, Porto 
e Coimbra (Ex . Ce ntro d e Saúd e 
Mental Infantil e Juve nil) o empe
nhamento nesta área é grande, com 
resultados que consideramos bons. 

Relativamente às saídas profissio
nais, a actual situação "obriga-nos" 
a se r optimi s ta s, uma vez qu e o 
''ratio" de pedopsiquiatras em Por
tugal está longe de corresponder ao 
desejável, e longe das médias euro-
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peias (mais ou menos 50% do núme-
ro mínimo ace itáv e l), o qu e não 
acontece com a maior parte d as . 
especialidades médicas e cirúrgicas. 

Por isso acreditamos que será ine
vitável o aumento de vagas para for
mação a curto prazo , bem como a 
ab e rtura d e va gas no s quadro s 
hospitalares e/ou Centros de Saúde, 
por todo o País. Recentes desenvol
vime ntos e proj ec tos em curso no 
Ministério da Saúde, reforçam es ta 
nova convicção. 

Já no qu e respe ita a prove ntos 
económicos, nomeadamen te com o 
exe rc ício da a c ti v idad e pri vada a 
nossa opinião é menos optimista, já 
que o estigma da "doença mental" e 
a recusa em aceitar que as crianças/ 
/adolescentes podem adoecer men
talmente, leva a que a grande parte 
das situações qu e merec iam uma 
int e r ve nç ão d e P e dop s iquiatria . 
sejam e ncaminhadas para outras 
áreas pretensamente menos estigma
tizantes, como a Psicologia. 

Concluiriamos di ze ndo qu e a 
Pedopsiquiatria oferece sem du vida 
àqueles que a escolhem e abraça m 
por vocação, a possibilidade de uma 
carreira estimulante (mesmo apaixo
nante), de descoberta permanente de 
nós e dos outros e sobretudo, duma 
se mpre re novada aposta na espe
rança. 

* Comunicação apresentada no 
Seminário de Ingresso ao Internato 
Complementar realizado pela Ordem 
dos Médicos 
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Comissões de Farmácia 
Diário da República 11 Série no 165 de 19/7/1995 
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde 

Desp. 2/95 -A reestruturação 
do Serviço Nacional de Saúde vem 
permitir um acompanhamento secto
rizado da s es pec ifi c idad es dos 
consumos de medi camentos, des te 
modo c riando co ndi ções para se 
obter uma maior racionalização nesta 
área, ten do e m con ta as ca rac
terísticas regionais desse consumo. 

Por outro lado, a expe ri ê nc ia 
muito pos itiva que, nes te mes mo 
âmbito, é possível colher do funcio
namento das comissões de farmácia 
e terapêutica hospitalares aconselha 
uma metodologia de int erv e nção 
semelhante no sec tor dos cuidados 
primários de saúde, criando órgãos 
de apoio técnico co m objectivos 
similares. 

O impacto financeiro do consumo 
de medicamentos a nível dos servi
ços pres tadores de cuidados primá
rios de saúde assume cada vez mais 
um peso significativo no âmbito das 
despesas de saúde. 

Nestes termos, determino: 

1 - São criadas, na dependência 
dos Conselhos de Admitústração 
das Admnústt·ações Regionais de 
Saúde (ARS), as comissões de 
farmácia e terapêutica das 
r egiões de saúde . 

2 -As comissões de farmácia e tera
r P. uti ca d as reg iões d e sa úd e, 
adia nte designadas por CFTS, são 
órgãos de apoio técnico dos conse
lhos de administração das ARS e de
se n vo l ve m a s ua ac tivid ade no 
âmbito do estudo da utilização e con
sumo do medi ca me nto na corres
pondente região, a nível dos serviços 
prestadores de c uidados de saúde 
primários, se m prejuízo das com
petências atribuídas às comissões de 
farmácia e terapêutica hospitalares. 

3 - As CFTS são constitufdas pelos 
seguintes elementos: 

a) O preside nte do co nselho de 
administração da ARS respec tiva; 

h) Um médico hospitalar vinculado 
ao Serviço Nacional de Saúde; 

c) Um médi co d e clínica geral 
vinculado à ARS; 

d) Um médico do sector privado com 
actividade liberal; 

e ) Um farma cê uti co vinculado à 
ARS; 

f) Um farmacêutico do sector 
privado. 

3.1 - Os elementos referidos nas 
als. b) c) e e) do número anterior são 
d es ign ados p e lo co nse lho d e 
administração da ARS respectiva. 

3.2 - Os elementos referidos nas als. 
d) e f) são designados, respec
tivamente, pela Ordem dos Médicos e 
pela Ordem dos Farmacêuticos. 

3.3 - O Presidente do Conselho de 
Administração da ARS assegura a 
presidênc ia da comissão, podendo 
delegar essa função. 

3.4. - Sempre que se revele conve
niente, podem ser agregado s às 
CFTS outros funcionários ou profis
s ionais espec ializados com funções 
exclusivamente técnicas em matérias 
específicas. 

4 - Às CFTS compete, designada
mente: 

a) Elaborar e pt•opot• superior
mente a criação de um for
mulário de medicamentos no 
âmbito dos se t·viços pt·esta
dores de cuidados primários; 

h) Proceder à divulgação de 
informação r e lativa a novos 
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medicamentos ou sobre fát·
macos já existentes; 

c) Dese nvolver rotina s de 
utilização de determinados 
grupos de medicamentos; 

d) Realizat• e divulgar estudos 
sobre a utilização racional do 
medicamentos; 

e ) E s tabelecer protocolos de 
tratatnento para cet·tas pa
tologias ou situações clúúcas; 

f) Proceder à r ecolha de infor
mação e subsequente avalia
ção dos consumos e d espesas 
d e medicamentos na região 
de saúde; 

g) Pt·omover a at·ticu~ação dos 
serviços clúúcos e farmacêu
ticos a nível da t·egião; 

h) Promove r e participar na 
educação e forn).ação do s 
profissionais de saúde e dos 
utentes na át·ea do medi
catnento. 

5 - As regras de fun cionamento das 
CFTS co n s ta m d e regulam e nto 
interno aprovado pelo conselho de 
administração da ARS respectiva, 
nomeadamente no que respeita ao 
seu quórum de funcionamento. 

6 - O apoio logístico necessário ao 
fun c ion a me nto d as CFT S será 
prestado pela ARS respectiva. 

7 - Os funcionários ou agentes que 
integram as CFTS co ns ideram-se 
di s p e nsa do s dos se us d ever es 
funcionai s na medida em que tal se 
revele necessário ao exercício das 
suas funções. 

l-6-95 - O Secretário de Estado 
da Saúde, José Carlos Lopes Martins. 
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O Departamento de Informática da Ordem dos Médicos 

iniciou em 1996 um processo de abertura aos Colegas. Pretende-se 

com este Gabinete criar um grupo de serviços, paramédicos, normalmente 

não contemplados nas actividades das Ordem dos Médicos. 

D 
esse serviço, c onsta a 
ligação à rede Internet (na 
qual a Ordem dos Médi
cos já tem uma página 

ligada à cidade virtual da Telepac 
com a poss ibilidade de e nviar e 
receber correio electrónico). 

A Ord em dos Médi cos iniciará 
disponib ili zação de informações 
re lat iv as aos se us reg ulam e ntos 
internos, aos seus estatutos, progra
mas de formação e actividades que 
realiza anualmente. Simultaneamen
te, a Ordem dos Médicos pretende 
iniciar acções de formação no campo 
da informáti ca abrange ndo os pro
grama s do Window s tal como o 
Word, Excel, Power Point e Access e 
ainda programas de formação para o 
uso da Internet, dirigidos especial
mente aos médicos. 

Os programas do W ord, Excel , 
Power Point e Access permitirão aos 
médicos utilizar uma ferramenta de 
trabalho muito útil no seu dia a dia, 
nomeadam e nte na elaboração de 
documentos, no aproveitame nto da 
folha de cálculos, na preparação de 
slides e co muni cações e ainda na 
organização da base de dados. Para 
além dos programas de formação, 
conta a Ordem dos Médicos prestar 
um conjunto de serviços que inclua o 
fornecimento de software específico 
para quem es teja interessado; faz 
parte também das nossas intenções 
cria r uma biblioteca de image ns, 
biblioteca essa informatizada, à qual 
os colegas terão acesso através da 
rede Inte rne t e /ou com a di s po
nibilização de títulos em CD ROM. 

Bases de Dados 
da Ordem dos Médicos 

A Base de dados da Ordem dos 
Médicos agrega todos os colegas 
contendo importantes informações, 
algumas das quais utilizadas para uso 
interno. Faz parte do programa actual 
da direcção da Ordem dos Médicos, a 
legalização e registo da base de dados 
no registo nacional de bases de dados 
de acordo com a lei que em 1995 
entrou en vigor; para tal, foram dados 
já passos para realizar essa regulariza
ção. Num futuro próximo , se rá 
necessário actualizar os fi cheiros e 
e nviar uma c ircu lar a todos os 
médicos, de preenchimento obrigató
rio, na qual se notificarão as vári as 
alterações e se obterá uma informação 
mais detalhada e completa sobre os 
registos informatizados. Este acesso é 
vital para o funcionamento da Ordem 
dos Médicos. Por esse motivo, e por
que é necessário fazer atempadamente 
este Registo de uma forma completa e 
exaustiva, deixou de ser possível à 
Ord em dos Médicos forn ecer d e 
qualquer forma aos nossos colegas e 
às organizações científicas lis tagens 
de médicos, que normalmente têm 
sido cedidas. O regular fornecimento 
des tas li s tage ns só será poss ível e 
exequível após o registo da base de 
dados; pedimos desta forma desculpa 
pelos incómodos que iremos causar 
durante os próximos meses. 

Bases de Dados 
de Consultórios 

Fomos alertados pela Com issão 
Parlamentar, que redigiu a Lei de 
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Protecção de Dados individuais que, 
tal como a nossa base de dados inter
na da Ordem dos Médicos, qualquer 
base de dados que contenha registos 
informa tizados, nomeadamente as 
existentes nos consultórios, terá que 
ser dev idamente legalizada e regista
da. Para esse motivo alertamos desta 
forma os colegas que deverão ler as 
leis n°S 10/91 e 28/94. O registo das 
bases de dados de cada consultório 
terá qu e se r enviado à Comissão 
Parlamentar e a quem tutele esse re
gi s to , co nt e ndo as informações 
rela ti vas aos campos das bases de 
dados, os fin s para as quai s foram 
reali zadas, bem como o regime de 
cOiú'idencialidade a que essa base de 
dados está obrigado. 

Informatização global 
da Ordem dos Médicos 

Ac tualmente os vários s is temas 
inform á ti cos ex is te ntes nas três 
Secções Regionais Norte, Centro e Sul 
não es tão harmonizados e não são 
compatíveis entre si. Foi nomeada no 
CNE do dia 24 de Fevereiro uma 
comi ssão de 3 el eme ntos de cada 
região que tem por missão detectar as 
necessidades informáti cas da Ordem 
dos Médicos e proceder à harmoniza
ção das várias estrutmas. Esta comis
são procederá à ela boração de um 
relatório e proporá medidas que visam 
ter um fi cheiro comum em todo o país, 
um acesso rápido por parte de todas as 
Distritais da Ordem dos Médicos e um 
melhor funcionamento com maior 
rapid ez de respos ta de parte dos 
serviços da Ordem dos Médicos. 

• 



a c u a da de • 

Saídas Profissionais 
Carta à Sr.!! Ministra da Saúde de um grupo de Médicos 

Junto enviamos o abaixo assinado 
do qual damo s também c onh e 
cimento às seguintes entidades: 

Ordem dos Médicos 
Federação Nacional dos Médicos 
Sindi c ato Ind e pe nd e nte do s 
Médicos 
Associação Portuguesa dos Médi
cos de Clínica Geral 
Administração Regional de Saúde 
do Norte 

Os abaixo-assinados Médicos In
ternos e Assistentes de Clínica Geral, 
vêm através deste expressar a V. Ex." 
a sua profunda preocupação relativa
mente à situação de trabalho precário 
em que se e ncontram e à falta de 
saídas profissionais condignas. 

Chamam parti cularmente a aten
ção de V. Ex." para a s ituação dos 
Ass istentes de Clínica Geral que re
centemente fi zeram o Exame de Ti
tulação Única e se encontram des
vinculados da funç ão pública desde 
o dia 8 de Fevereiro de 1996, suj ei
tos ass im a trabalho em part-time, 
temporário e precário, e impossibili
tados de exercerem as competências 
adquiridas no âmbito da Medicina 
Ge ra l e F a miliar.O s a b a ixo
a ss inado s al e rtam ainda para o 
prejuízo que os afecta, bem como ao 

E stado, quando após seis anos de 
formação pré-graduada e cinco anos 
de forma ç ão pó s -graduada, não 
pod e m exe rce r a s ua profi ss ão 
condignam ente , ao mes mo tempo 
que são conhecidas as carências de 
Médicos de Família nos Centros de 
Saúde, onde há milhares e milhares 
de utentes sem médico e há médicos 
c ujas li s ta s excede largam e nte o 
núm e ro d e ute nt es l egalm e nt e 
recomendado. 

Os abai xo-assinados vêm assim 
propôr a adopç ão da s seguinte s 
medidas: 

1" Prorrogação do contrato a todos 
os Assistentes Eventuais de Clínica 
Geral por, peló menos, 18 meses. 

2" Abertura de concursos externos 
d e provim e nto qu e abram a 
possibilidade de trabalho estável. 

3" R ees truturação dos quadros 
dos Centros de Saúde de acordo com 
as necessidades reais. 

4" Respeito rigoroso pela relação 
máxima d e 1 médi co para 1500 
utentes na actualização dos quadros 
dos Centros de Saúde. 

Porto, 15 de Fevereiro 1996 

Prémio Pfizer 
Prémios Pfize 1· de 1995 
distinguem investigadores 
po1·tugueses em pneumologia, 
I"emnatologia e cardiologia 

O s Prémios Pfizer, concedidos, 
todos os anos, pela Sociedade 
ci P. Ciências Médicas de Lisboa 

di stinguem, des ta vez, trabalhos de 
investigação médica em pneumologia, 
reumatologia e cardiologia. Os Prémios 
Pfizer (quatro no total, incluindo doi s 
para jove ns inves ti gadores) vi sam 
promover a investigação em todas as 
áreas da medicina e são considerados 
como os mais prestigiados no contexto 
da comunidade médica pottuguesa. 

O primeiro prémio Pfizer de 1995 
foi atribuído a uma equipa de médi
cos investigadores da área de pneu
mologia, que se candidatou com um 
trabalho multidi sciplinar intitulado 
"Pneumo-Angiologia de Equilíbrio. 
Uma Nova Técnica de Estudo Radio
isotópico da Circulação Pulmonar" . 

A equipa vencedora do primeiro 
prémio, constituída por oito investiga
dores, reúne médicos pneumotisiologis
tas e cardiologistas, biofísicos e profes
sores de elec trónica, além de estu
dantes ele medicina (João José Pedroso 
de Lim a, Mari a Filome na Rabaça 
Roque Botelho, José Albe1to dos Santos 
Rafael, António Macedo de Sá e Melo, 
Manuel Fontes Baganha, Lino Manuel 
Martins Gonçalves, Maria da Graça 
Calado de Oliveira e Castro e Luís 
Augusto Pires da Costa Providência). 

Conselho Distrital do Algarve 
Reuniões e convivias sociais que se têm efectuado na sede do Algarve, desde Janeiro de 1996 

Dia 17 de Janeiro realizou-se uma 
re união do Con selho Di s trital do 
Algarve da O. M. , com os membros 
actuais da Direcção. 

Dia 19 de Janeiro efectuou-se uma 
re união sobre a Organização d as 
Jornadas de Saúde Mental no Algarve; 

Dia 24. de Janeiro realizou-se uma 
reunião da A.P.S. I. 

Dia 13 de Fevereiro efec tuou-se 
uma reunião sobre Osteoporose cujos 
pre lec tores foram do Serviço d e 
Ortopedia do H.D.F. , onde esti veram 
presentes cerca de 20 médicos. 

Dia 28 de Fevereiro reali zou-se 
uma reunião do Colégio da Especia
lidade de Clínica Geral . 

Dia 28 de Fevereiro iniciou-se ·o 
3o Torneio de Snooker. 

Dia 25 de Março ini ciou-se um 
Curso de Patrão de Costa , com 30 
médicos inscritos, e que tem a dura
ção de 3 a 4 meses, sendo 2 vezes 
por semana. 

Dia 29 de Março reali zou-se mais 
uma reunião do Conselho Distrital do 
Algarve da Ordem dos Médicos, com 
os respectivos membros da Direcção. 
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Todas as 5 ." feiras são efectuadas 
reuniões com o Dr. Milheiras Rodri
gues, sobre "Geriatria". 

Dia 13 d e Abril um e nc ontro 
entre médicos do Barlavento e Sota
vento, para um torneio amigável de 
futebol. 

Dia 20 de Abril um encontro de 
médicos, para um torneio de Golf, 
inserido no Congresso Nac ional de 
Cardiologia. 

O Tesoureiro do ConselhoDistrital 
do Algarve da Ordem dos Médicos 

Dr. Brito Camaclw 



cultura . mecltc na 

u Morreu o Poeta, 
não morreu a poesia" 

José Poças, Mário Parreira 

A medicina moderna tem-se caracterizado ultimamente pela dependência, 

cada vez mais notória, da tecnologia, cuja evolução tem sido verdadeiramente 
vertiginosa. Decorrente directamente deste facto, o médico do tempo presente 

tem que demonstrar uma persistente capacidade adaptativa. Neste processo, 
deve saber conciliar duas realidades, aparentemente, antagónicas: 

A necessidade de acompanhar os constantes e complexos progressos 
técnico-científicos e a sensibilidade para saber estabelecer 

wna relação médico-doente, imbuída dos mais genuinos princípios 
humanísticos de que a sociedade contemporânea está tão carenciada. 

N 
a maioria dos hospitai s 
públicos portu gue ses, 
onde as condições hote
leiras são bastante precá

rias e envelhecidas, onde existe uma 
excessiva burocratização dos registos 
clínicos que cons titui obstáculo si
gnificativo à tão importante confi
dencialidade do acto médico, onde a 
formação profissional e humanitária 
da grande parte dos funcionário s 
auxiliares e administrativos é extre
mamente defi ciente, e onde se veri
fi cam ainda a coexistência de pro
blemas socio-económicos que ates
tam uma degratlante vivência quoti
diana de muitos dos doentes que 
recorrem aos denominados cuidados 
diferenciados de saúde, a possibili
dade de se estabelecer uma tal rela
ção com as característi cas já defini
das, torna-se pois muito mais difícil 
e exige do clínico uma permanente e 
d esgas tante pre ocupação nes te 
domínio. 

Não é por acaso que se assiste a 
um número cada vez maior de médi
cos, orientar as suas vocações para 

es pec ialidad es progress ivamente 
mais divorciadas do contacto directo 
com o enfermo, preferindo antes o 
refúgio na execução de técnicas auxi
liares de diagnóstico ou de activi
dades de carácter administrativo, o 
que constitui um reconhecimento de 
fa c to , muitas ve zes implícito e 
inconsciente, da dificuldade decor
rente des ta realidade e que, como 
seres humanos, estes não conseguem 
e laborar d e forma a sentire m- se 
realizados profi ss ionalmente no 
desempenho de actividades clínicas ! 

Um dos ava nços mai s notórios 
regis tado s nas última s décadas, 
cons is tiu precisamente na capaci
dade que o médico tem hoje em dia, 
e m alguma s circ unstância s, de 
interferir activamente na evolução 
clínica de certas doenças súbitas, 
invertendo o curso lógico dos aconte
cimentos que, a curto prazo, pode
riam conduzir in ev itáve lm e nte à 
morte do doente! 

A reanimação cárdio-respiratória 
é uma prática constante da generali
dade dos médicos que trabalham nos 
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serviços de urgência dos nossos hos
pitais e permitiu, com a sua vulga
rização, que o cidadão comum passa
sse a encarar o médico, não só como 
o amigo e conselhe iro de antiga
mente, mas também e acima de tudo, 
como alguém que tem poderes que, 
nas sociedades menos evoluídas e 
e m te mpo s mai s rec uado s, e ram 8l 
atributo exclu s ivo dos de uses ! E , • 
mais ainda, qu e as s uas famílias 
quase que lhe exigem que os exerça, 
praticamente de uma forma indis
criminada! 

Esta realidade conduziu igual
mente a uma importante mudança 
qualita tiva no processo de relacio
namento médico-doente família e, 
também, por sua vez, de todos estes, 
com o verdadeiro mistério simboli
zado pela dicotomia vida/morte . 

Também não é por acaso que se 
assi s te pro gress ivam e nte a um 
número cada vez maior de pessoas 
virem morrer ao hospital, por vezes 
em condições bem mais desumanas 
do qu e as que se verifi cariam no 
leito da sua própria casa. As famílias 



já não conseguem tolerar o processo 
d e acompanhamento dos doentes 
crónicos ou geriátricos com doenças 
em fase terminal, onde a única acção 
médica legítima é a do alivio da dor 
e do sofrimento físico e psicológico, 
na melhor tradição hipocrática. 
Quantas vezes o carinho da família e 
o calor humano do próprio lar, não 
seriam bem mais reconfortantes para 
o moribundo, do que a fri eza e a 
impessoalidade dos hospitai s que, 
neste contexto, se assemelham muito 
mai s a asi los, do que a unidad es 
pres tadora s do s tão ne cessá rio s 
cuidados de saúde personali
zados!? ... 

Contudo, a dita medicina 
defe ns iva qu e cada vez nos 
vemos na n ecess idad e d e 
prati car com mais frequência, 
prove ni e nte dos exageros da 
necessária e inevitável cons
cienc ialização dos doentes e 
respectivas famílias , relativa
me nte aos se us dire itos d e 
questionar a má prática médi
ca, co nduziram a s ituações 
que vulgarmente em nada di g
nifi cam o exercício da medici
na e não trazem nenhum tipo 
de conforto e dignidade à ge
ne ralidad e das pess oas, 
e nqu a nto do e nte s ou se us 
famili ares. 

É óbvio que toda s es ta s 
condicionantes não legitimam, 
em caso algum, a recusa cega 
e obstinada na utilização de 
tão nume rosas e necessárias 
armas te rapê uti cas e me ios 
tec nológicos d e diagnós ti co 
qu e r e ivindi camos, com 
ju s tifi caçã o, te r 
cons tantemente à nossa disposição, 
ou a submissão exclusiva do seu uso, 
a c rité rios puramente económicistas, 
que a hipocri s ia e o c ini smo dos " Big 
Brother" dos diversos poderes insta
lados nos pre te nde m conve nce r a 
assumir, contrariando as correc ta s 
normas deontológicas da nossa velha 
e ilustre profissão. 

A dec isão de se proceder ao início 
de manobras de reanimação cá rdio
respiratória é uma at itude que não é 
padron izável ou passível de ser pro
tocolada em todas as suas condic io
nantes e pormenores, devendo antes 

ser objecto de ponderação caso a 
caso e ser encarada, em primeira e 
última instância, como um dos actos 
médicos mais dignificantes e respon
sáveis. Deve tamb é m press upor , 
sempre, durante todo o seu curso, 
uma profunda conviccão nos mai s 
elementares direitos do Ser Humano 
e ser desprovida de qualquer falsa 
pretensão divina, eticamente conde
nável. 

Estes considerandos ini cia is 
servem apenas de pretexto para uma 
reflexão sobre um caso clínico viven
ciado pelos autores deste trabalho, e 

SOL - POENTE 
EDUARDO CARVALHO 

POE I 

que ilustra bem, pela sua raridade e 
conteúdo humanístico , os princípios 
préviamente já enunciados. 

Trata-se de um doente E. C., 85 
anos, sexo masculino , admitido no 
Serviço de Urgência do Hospital de 
S. Bernardo em Setúbal, num fim de 
manhã de um ce rto dia do ano de 
1991. 

Recorrera a este serviço, por um 
quadro cl íni co caracter izado por 
dispneia e desconforto pré-cordial de 
instalação progressivas. 

Referia, nos antecedentes pes 
soais, queixas compatíveis com lnsu-
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ficiência Coronária Crónica, Insufi
ciência Cardíaca Congestiva e HTA, 
desconh ece ndo- se na altura da 
admissão a medicação que efectuava 
e m ambulatório. Após uma obser
vação clínica inicial, foi conduzido à 
sala d e ECG onde, s ubitamente, 
entrou em edema agudo do pulmão, 
seguido d e parage m res piratória, 
volvidos alguns instantes. 

Alertados de imediato, os médicos 
responsáveis pelo SO e Reanimação, 
perante a ausência de outra alterna
tiva (a sala d e ECG era ex ígua , o 
doente bas tante pesado, e a sala de 

reanimação es tava oc upada 
co m outro do e nte ven
tilado! .. . ), arras taram a maca 
onde o doente se encontrava 
deitado, ao longo do corredor 
do SO, procederam rapida
me nte a uma entubação oro
traqueal e iniciaram de pronto 
as manobras de reanimação 
cárdio-respiratória. 

O monitor cardíaco mostra
va, primeira mente, uma assí
toli a e, poster iorm e nte, a o 
longo dos cerca de 60 m que 
duraram es ta s manobra s, 
pe ríodos d e taquicárdia e 
fibrilha ção ven tri cu lares, 
tratadas com êxito com tera
pê utica farmacológica e 
cardi oversão eléc trica , ade
quadas para estas circunstân
cias. Durante todo este tempo, 
foi ventilado c om amb u , e 
nunca apresentou sinais clíni
cos d e sofrim e nto cerebral, 
tendo s ido ligado ao ventila
dor, logo após o outro doente 
ter sido transferido para a UCI 
do hospital. 

Ass im que foi exequível, realizou 
os exames auxiliares de diagnóstico 
in e re ntes à circunstância, qu e 
evidenciaram: ECG cicatriz de EAM 
da parede anterior; Ecocardiograma: 
dilatação aneurismática da ponta do 
VE, com uma FE reduzida e dimi
nuição global da contractibilidade 
cardíaca ; Rx Tórax - dil a tação e 
calcifi cação da c rassa da aor ta, 
proeminência do arco VE e sinais de 
estase pulmonar; Análises: qu e 
excluíam a presença de um EAM . 

O doente evoluiu muito bem do 
ponto d e vista clínico, te ndo- se 



inclusivé auto-extubado ao fim de 
aproximadamente 12 h do episódio 
de paragem cárdio-respiratória. 

Foi transferido para a enfermaria 
de Medicina Interna II , onde 
permanece u uma se mana , te ndo 
realizado: T AC Torác ico que con
firmou a existência de um aneurisma 
da ao rta ascendente; Holte r qu e 
ev idenciou numerosos períodos de 
exlrasistolia ventricular; bem como 
uma prova de esforço positiva para 
doença coronária . 

Passou a ser seguido em consultas 
externas de Medici na Int e~·na e de 
Cardiologia , tendo vindo a fal ecer 
tres anos e meio mais tarde, com um 
bloqueio A V completo. 

Durante todo es te período não 
voltou a ter necessidade de ser inter
nado e teve uma qualidade de vida 
óptima, c umprido rigorosamente a 
medicação prescrita e comparecendo 
sempre às consultas médicas prévia
mente agendadas, tendo inclusivé de 
cuidar diáriamente da sua esposa, 
também de provecta idade e acama
da por sequelas graves de um A VC 
ocorrido cerca de dez anos antes. 

Para além da curiosidade clínica 
que representa es te caso, verdadeira
mente in vulgar, o que nos impres
sionou mais ainda, foram os condi
cionalismos de carácter humano que 
envolveram o mesmo. 

É que o Sr. E. C. era um simples 
mestre de obras, reformado por volta 
dos 75 anos, não tin ha fequentado 
seque r qualquer tipo de ins trução 
oficial, tendo aprendido a ler e escre
ver " na escola da vida" , como nos 
cos tumava dizer. Era frequentador 
assíd uo, nas poucas horas li vres que 
di spunha, de uma pequena tertúlia 
de café, que incluía, nomeadamente, 
alguns conhecidos poetas populares 
da cidade de Setúbal. 

Sempre se tinha se ntido atraído 
pelo mundo das letras, lamentando
se contudo, durante vá rias décadas, 
de não ler tido tempo para passar à 
esc rit a todos os po e ma s qu e 
guardava em sua magnífi ca memória . 
A s ua ma ior amb ição e ra poi s, 
c hegar à r eforma e poder , final
mente, dedi car-se à escrita! 

Quis o seu des tino, poré m, que 
sua adorada esposa adoecesse grave
me nte, te ndo fi cado de tal mane ira 

dependente de seu marido, que este 
teve que se conformar com um adiar, 
quase e terno , da concre ti zação dos 
seus sonhos. 

Ora o mais curioso da questão, é 
que foi prec isame nte após têr-se 
verificado a ocorrência do referido 
episódio de paragem cárdio-respira
tória , qu e o escritor parece t e r 
desabrochado definitivamente, tendo 
dado à es tampa três dos seus se is 
li vros d e poemas, intitulados por 
ordem c ronoló gica, " P é tala s na 
Corrente", "Alentejo" e, suges tiva
mente, "Sol-Poente", do qual foram 
ex traídos os poemas que a seguir 
transcrevemos, e dedicados aos auto
res deste texto: 

PARAGEM RESPIRATÓRIA 

Numa tarde fria do mês de Janeiro 

Descambava 'o Sol já pró Ocidente 

Cre io q'a vinte e um, não es tou bem c iente, 

Resolvi morrer de ixando a doente 

Mas não consentiram q'eu fosse primeiro. 

Uns homens de branco p'ronde me leva ram 

Fizeram barre ira em frente da morte! 

Que por fim um deles, num arranque forte 

Espancou a morte, que todos va ia ram! 

E assim foi que volte i e ainda cá es tou , 

Para aquilo que Deus me tem reservado; 

Mas lerei que ler com ela cuidado, 

Que se me descuido sou logo levado 

Não sei esse quando, mas sei bem que vou! ... 

RECONHECIMENTO 

Pelo acolhimento com que sou tra tado 

E o ca lor humano tão suave e doce, 

Dou ao sofrimento - q'em paga me trouxe, 

Graças que recebo e a que s lou ligado! 

Neste Mundo em crise d'amor semeado, 

Ainda nem ludo se pe rdeu, que fosse 

Irrecuperável, e meu ser curou-se, 

Dum mal que eu supunha não ser libertado! 

Dois Homens de 13em são o meu suporte , 

Qualquer de les pron to a lut a r c'oa so rt e 

Tudo em meu proveito, e em constante luta! 

Ambos são formados, bata co r de neve, 

Se um é a cabeça que pensa e prescreve ... 

O outro é o braço, lea l, que execut a! 
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A DIZER ADEUS À VIDA! 

Sinto que vou na descida 

em corrida ex tenuante, 

Como pobre agonizante 

A dizer adeus à vida ! 

Com a esp'rança assás pe rdida, 

Caindo de instante a ins tante ... 

Pedindo a quem me levante 

Sinto que vo u na descida! 

Pobre peregrino en·ante 

Sem recta preconcebida, 

Aos tombos como ave ferida 

Em corrida ex tenuante ! 

Como a vida é já di stante 

Tão longe e tão dolorida ... 

Assim eu na reca ída 

Sou um pobre agonizante ! 

Minha fé ao alto erquida, 

Va i comigo por garante! 

E eu vou indo na vazante ... 

A dizer adeus à vida ! 

Óbviamente que não é pela exce
lente qualidade lite rária , que não 
possuem, que resolvemos transcrevê
lo s ! Move-nos muito mai s, um 
sentimento de eterno reconhecimento, 
a es te gra nd e homem. Se nós 
médicos, não fizémos mais, de facto, 
do qu e a nossa di s tinta obrigação 
éti co-deontológica e profi ssional, ao 
evitar-lhe uma precoce morte cru el, 
ele constituirá sempre, para todos, um 
verdadeiro exemplo de estar na vida. 

As consultas que efec tuá va mos, 
eram porv e ntura mais importa ntes 
para nós próprios, do qu e para ele 
mesmo. Como é reconfortante recordar 
a sua entrada no consultório, ouvi-lo 
recitar os seus últimos poemas, vê-lo 
oferecer a todos os médicos que episó
dicamenle o observavam as suas derra
deiras publicações sempre com uma 
dedicatória sentida e personalizada. 

É com este tipo de memórias que o 
médi co e, e m espec ia l , o clínico, 
aprende a moldar o seu humanismo! 
Elas s imbolizam a motivação neces
sária que constitui , por sua vez, na ver
dadeira essência, o impagável prazer 
de exercer este inolvidável míster, de 
forma a honrar e perpectuar a fi gura 
dos nossos mais veneráveis mestres. 

Obrigado amigo. Até sempre! 

• 

• 



op nt ão . 

Enfrentar o Futuro 
Vivemos nmna sociedade em constante mudança, onde a influência 

das te cnologias de informação é marcante, a globalidade da e conomia 

com a inevitável concorrência do s m ercados a nível internacional é um facto, 

e onde o domínio da informação, o conhecimento e o sabe r fazer 

se tornaram recurso s fundamentais 

N 
esta aldeia global, os paí
ses da E uropa Ocidental 
são obrigados a concorrer 
com os outros es paç os 

económicos, cujos países não adop
ta ram o mes mo mod elo soc ial , o 
Estado-Providênc ia, sendo portanto 
me nor o peso do sec tor soc ial na 
ec onomi a . P a ra não pe rd e re m 
co mp e titi vid ad e, os re s pec ti vo s 
governos têm vindo a reconsiderar as 
suas políticas na esfera social redu
zindo orçamentos, o que implica res
tri ções com a consequ e nte impo
pularidade das medidas tomadas. 

Se nd o P ortu ga l um a pequ e na 
economi a aberta , membro de pleno 
direito da União Europeia, apostado 
em c um prir os critérios de conver
gê nc ia con s ignados no tra tado de 
Maastricht, mas como menos desen
volvido do que os restantes países da 
Uni ão E urope ia , assoc ia a inda o 
atraso estrutural das nossas Organi 
zações nos diferentes sectores quer 
económicos, quer sociais, o que torna 
ainda mais complexa a s ituação neste 
fin a l d e séc ulo , num mun do e m 
mudança, em que a única certeza é a 
aceleração desta própria mudança. 

É perante es te quadro P. dentro 
d es tes condi c iona li s mos, qu e é 
preciso equacionar o sector da Saúde 
e o exercício da Medicina em Portu
gal nos seus variados aspectos: téc
ni co-c ie ntífi co, es trutural, fin an
ceiro, cultural , e tc., e ass im de ntro 
de uma perspecti va global permi ti r a 
tomada das decisões apropri adas. 

Se é indiscut ível que numa pri 
meira fase a implementação do Ser
viço Nac ional de Sa úd e [S .N .S. ] 
melhorou as condições ass istenc iais, 
e que nos últimos anos se construí 
ram novos equipamentos, Hospitais 

José Ezaguy Manaças 

e Ce nt r os d e Sa úd e, ta mbé m é 
ve rd ade qu e a s ituação ac tu a l é 
preocupante e que nos encontramos 
perante um impasse , tornando-se 
necessário encontrar novas respostas 
para os novos problemas, de forma a 
que o sistema não entre em ruptura. 

É pois importante encarar a reali
dade e enfrentar o futuro como uma 
oportunidade e um desafi o a vencer. 
Torna-se para isso necessária a defini
ção de uma clara "estratégia assisten
cial" e ter a coragem para implemen
tar reform as de fund o, actuando em 
várias vertentes e de forma simultânea, 
e que se interiorize e se transmita que 
o sistema está desajustado às actuais 
realidades, pois com os mesmos recu
sos é possível fazer mais e melhor. 

Entre outras, considero importan
te que se tomem desde já as seguin
tes medidas: 

- O Mini s tér io da Sa úd e deve 
assumir sem ambiguidades as suas 
competências de direcção e planea
mento, ao mesmo tempo que se deve 
atribuir maior autonomia administra
ti va aos Hospitais e Centros de Saú
de de forma a torná-los mais opera
ti vos. Esta condição vai permitir que 
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se esvaz iem progress i va mente de 
fun ções os d iferentes organi smos 
intermediários da Administração. 

Redu z-se desta forma o peso da 
burocracia e cria-se uma cOJÚigura
ção organi zacional ma is flexível e 
ajustável. 

- Que se estimule o desenvolvi
mento do sec tor pri vado nas áreas 
onde este demonstre uma efecti va ca
pacidade de intervenção em termos 
de prestação de c uidados ele saúde 
em condições de maior eficácia e ren
tabilidade, o qual em art iculação com 
o S.N.S., irá permitir diminuir ele uma 
forma progressiva, toda uma pesada 
estrutura pública com os inerentes e 
elevados custos administrativos e de 
funcionamento. Mantem-se o contexto 
ele uma Rede acional ele Assistência 
e salvaguarda-se o próprio S. .S .. 

Com este obj ecti vo, o Minis tério 
da Saúde deverá estabelecer contra
tos com médicos e instituições priva
das, e assim, ao mesmo tempo que 
permitirá ganhos ele efi ciência, pos
sibilita rá aos doe ntes um a ma ior 
liberdade ele escolha . Os Cuidados 
Ambulatórios, nomeadamente os de 
Clíni ca Geral, são uma boa área para 
avançar desde já neste sentido. 

- Definição de um mapa hospita
lar e estruturação de uma rede hospi
talar fun cionando ele forma arti culada 
e actuando em complemento onde se 
es tabeleça uma hi erarquização dos 
serviços prestadores de cuidados. Só 
assim será possível utili zar de forma 
mais rac iona l , e port a nto ma is 
rentável, os recursos ex istentes, quer 
humanos, quer materi ais. 

Desta maneira, os hospi tais mais 
dife re nc iados, com pessoal ma is 
especiali zado, poderão ser utilizados 
no máximo das suas potencialidades, 



permitindo simultaneamente estabe
lecer uma estrutura de retaguarda, 
para onde possam ser transferidos os 
doentes que já não preci sam de 
cuidados complexos. 

É como estrutura de apoio que 
considero os antigos hospitais, sendo 
a alternati va encerrá-los gradual
mente. 

- Maior aproveitamento de todos os 
Serviços de .Saúde , nomeadame nte 
pondo os hospitais a funcionar de for
ma integral e a tempo inteiro, e não só 
de manhã, como actualmente acontece 
na maior parte deles, permitindo 
assim um aproveitamento máximo dos 
recursos. Para isto é, porém, necessá
rio reformular as carreiras profis
sionais, nomeadamente as Carreiras 
Médicas, que deverão ter um enqua
dramento adaptado a este objectivo. 

- Rees ti·uturação dos hospitai s 
públicos, já que na maioria dos casos 
a concepção, a orgânica e o funcio
namento dos serviços de acção médi
ca, bem como a respectiva articula
ção funcional, pouco se têm alterado 
ao longo das últimas décadas. Este 
facto tem impedido o seu progresso, 
qu e se refl e cte na pre s tação de 
c~idados de saúde, cada vez menos 
ajustados às actuais realidades . 

Neste sentido , importa portanto 
definir um plano de acção de modo a 
modificar esta situação e permitir a 
implementação de es truturas que 
possibilitem acompanhar a constan
te revolução científica e tecnológica 
a que estamos a assistir, por forma a 
que os nossos Serviços de Saúde, 
estejam em condições de praticarem 
uma medicina moderna e eficiente. 

Que se promova um debate alar
gado e sereno onde estejam repre
sentados as diferentes sensibilida
des e os vários grupos de interesse, e 
se congreguem esforços para, se pos
sível, encontrar uma plataforma de 
entendimento. Contudo, é essencial 
que os responsáveis por este sector 
não deixe m de tomar as dec isões 
adequadas e sobretudo demonstrem 
a capacidade e energia sufici entes 
para as executar, para assim não se 
fruqtrarem as justas expectativas e 
exigências dos portugueses. 

O dire itó à protecção da saúde 
terá de continuar a ser um dos gran
des objecti vos nacionais. 

in bctri 
Um risco para o Ambiente e para a Saúde Humana 

Foi recebida na Ordem dos Médi
cos pequena brochura inti
tulada: "Cianobactérias - Um 

risco para o Ambiente e para a 
Saúde Hmnana", editada pelo Insti
tuto da Água e pela Direcção Geral de 
Saúde e da autmia de Vitor Vascon
celos e Filomena de Oliveira Amújo. 
No trabalho são referidos os princi-

F oi c riada rece ntem e nte a 
Associação Nacional de Cui
dados P a liativos ANCP. É 

uma associação sem fins lucrati vos . 
Abrange todo o território nacional e 
todas os profissionais de saúde que 
intervenham junto de pessoas em fim 
de vida. 

Tem como finalidade promover o 
desenvolvimento, o estudo, a investi
gação e o ensino dos cuidados palia
tivos pres tados aos e nfermos com 
doença crónica avançada e progres
siva, com o objecto de obter a melhor 
qualidade de vida possível, integran
do os aspectos psicológicos, sociais e 
espirituais, considerando as necessi
dades da família tanto em vida como 
para além da morte do enfermo. 

A "ANCP" pretende desenvolver 
todas as ac tividad es necessárias 
para a prossecução dos seus fin s, 
nomeadamente: 

promover a abordagem multidi sci
plinar dos cuidados paliati vos e 
reunir os profissionais das várias 
áreas neles envolvidos - médicos, 
enfermeiros, assistentes Sociais, 

pais géneros de cianobactérias exis
tentes nos sistemas aquáti cos nacio
nais, bem como os meios de diagnós
tico e tratamento. É realçado o risco 
p a ra o ambi e nte e p qra a sa úd e 
públi ca resultante da produção de 
toxinas. Conclui -se pela necessidade 
de vigilância e tratamento adequado 
das águas de consumo e recreio. 

psicologos, fis ioterapeutas, reli
giosos e outros; 
promover ou apoiar inic ia tivas 
que visem o ensino, a difusão e a 
investi gação no âmbito dos c ui
dados paliativos; 
tratar dos problemas éticos rela
cionados com o tra tamento dos 
e nfe rmo s s uj e ito s a c uid a dos 
paliativos; 
contribuir para a formação dos 
profissionais que trabalhem ou se 
int e resse m p e lo s c uidado s 
palia ti vos; 
partic ipar, no país e no estra n
geiro , em ac ti vidades com inte
resse específico para os cuidados 
paliativos; 
divulgar estudos, documentação e 
inform ação sobre os c uidados 
paliativos, por me ios adequados, 
moneadamente através de publi
cação própria; 
fomentar as relações de intercâm
bio, ou ser membro, com socieda
des ou outras instituições, nacio
nai s ou es trange iras, dedi cadas 
aos cuidados paliativos. 

PROCURA DE UM MÉDICO ANESTESISTA 
O hospital de Obernai, sito na região da .Alsácia, a 25 km de Estrasburgo, procura um 
médico anestesista com certa urgência. E um hospital de dimensão modesta com 30 
camas no serviço de medicina, 15 em cirurgia e 30 em ginecologia- maternidade com 
600 partos por ano. Existem dois lugares de médicos anestesistas. A cidade de Obernai 
tem 10.000 habitantes e oferece todas as comodidades. Está situada junto aos Vosges, 
perto de Estrasburgo e do Vai do Reno. 

As condições financeiras propostas são bastante at raentes. 

Para informações, contactar o director do hospital (88 95 14 00) 
ou o Dr. Leissner (88 95 14 59) 
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é t i c a d s c p l n a 

Conselho Disciplinar Regional do Sul 

Dando cumprimento ao artigo 42° do Dec.-Lei 217/94 que determina: 
u 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. 

l. O Eng. J. R. queixou-se do mé
dico oftalmologista Dr. Luís Metzner 
Serra, acusando-o de negligência. 
2. Para se avaliar a conduta do mé
dico, atendeu-se aos factos narrados 
na patticipação, aos esclarecimentos 
do médi co visado e tamb ém aos 
pareceres elaborados pelo Colégio da 
Es pec ialidad e de Oftalmologia e 
pelo Conselho Nacional do Exercício 
Técnico da Medicina. 
3. A análise de todos esses elemen
tos permite-nos tecer as seguintes 
considerações: 
a) A E cografia é, na au sê ncia de 
transparência útil dos meios ocu
lares, o exam e comple me ntar de 
diagnó s tico aconselh áve l para a 
de tecçã o de um eve ntua l desco
lamento de retina. 
Foi , portanto , co rrec to o pedido 
desses exames. Repouso e vigilância 
são igualmente um procedimento 
correcto nestas situações. 
b) Diminuição da dens idade da 
hemorragia que se aco mpan ha de 
melhora subj ec tiva e "clareamento 
da visão" não são s in ón imo s d e 
possibilidade de visualização útil do 
fund o oc ular, nom ea dam e nte d e 
possibilidade de detecção de rasga
dura d a re tin a, e le me nto fund a 
mental para o tratamento dos desco
lamentos da retina. 
c) Pera nte novo agravame nto da 
situ ação com no va hemorrag ia , e 
embora o relatório da ecografia então 
realizada negasse ainda a existência 

de descolamento, foi proposta cimrgia 
para resolve r o hemovftreo e as 
membranas vítreo-retinianas e petmitir 
a verificação pré-operatória de lesões 
retinianas. É uma atitude terapêutica 
correc ta dado o agrava mento da 
situaÇão, que entretanto se arrastava. 
d) O Dr. Luis Metzner Serra justifi
cou a sua não rosposta, à carta que 
lhe foi enviada pelo doente, pelo 
facto de a conside rar redundante, 
visto que poucos dias antes tivera 
oportunidade d e d e morada e 
exaustivamente esclarecer pessoal
mente todos esses assuntos em con
versa entre ambos. 
4. Assim sendo, conclui-se que não 
houve negligência nem erro técnico 
na actuação médica. 
5. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente pro
cesso. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 
O RELATOR 
br. Franci sc o Manu el Can elh as 
Freire de Andrade 

ACÓRDÃO 
Acordam os Membros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Sul em que o presente 

processo seja arquivado nos 
tet·mos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 
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l. A Senhora J . A . q u~txa-se do 
Laboratório de Análises Clínicas da 
Clinica de Diagnós ti cos Dr. Fer
nando Teixeira. 
2. Tendo a participante feito aná
lises na referida Clínica, os resul
tados indicaram que ela sofria de 
anemia e de hepatite B. 
3 . O resultado quanto à hepatite B 
veio no entanto a ser desmentido por 
novas análises efectuadas, desta vez, 
no Instituto Ricardo Jorge. 
4. Tal discrepância de resultados é 
evidentemente lamentável, sobretudo 
se nos colocarmos na posição da 
doente, sendo petfeitamente compre
ensível qu e ela se ti vesse sentido 
muito angustiada. 
5. Isso não s ign ifi ca, porém, que 
tenha havido erro ou negligência por 
parte dos médicos que realizaram as 
primeiras análises, visto que a expe
riência mostra que a existência de 
"falsos positivos" é na verdado pos
sível e, por isso, só o uso de um teste 
confirmatório permite inferir da vera
cidade ou não do resultado em causa. 
6. Esta id e ia é c onfirmada pe lo 
Colégio da Especialidade de 
Patologia Clíni ca que, no se u 
parecer de 14.02.95, concluiu que 
não tinha hav ido má prá tica por 
parte dos Médicos da Cl ínica de 
Diagnósticos Dr. Fernando Teixeira. 
7. Atendendo ao exposto propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivamento do presente pro
cesso por não ter fi cado demonstrada 



a prá ti ca d e qualqu er infracção 
disciplinar. 
8. Para total esc larec im ento da 
queixosa, envie-se-lhe, junto com este 
parecer, cópia do Parecer do Colégio 
da Especialidade (folhas 31) e cópia 
da carta enviad a pelo Direc tor 
Técnico da Clínica de Diagnósticos 
Dr. Fernando Teixeira (folhas 3 a 6) . 

Lisboa, 4 de Abril do 1995 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Manuel Braz 
Nogueira 

ACÓRDÃO 
Acordam os Membros do 

Conselho Disciplinat· Regional 
do Snl em que o presente 

pt·ocesso seja arquivado nos 
tertnos e pelas razões expostas 

pelo Vogal R elator no seu 
parecer. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 

l. Em 24.01.92, uma fun cionária 
dos CTT apresentou à Junta Médica 
do Instituto das Obras Sociais dos 
CTT um relatório clínico elaborado 
pelo médico Dr. Janeiro Neves . 
2. O Dr. Nápoles Sarmento, Presi
dente da Junta Médica, considerando 
que o conteúdo desse relatório "lhe 
deixava as maiores dúvidas, para não 
dizer perplexidades", enviou-o para 
o Col ég io d a Especialidade d e 
Cirurgia Geral "para os efeitos tidos 
por convenientes". 
3 . E m 10.01.95 o Colégio da 
Especialidade emitiu o parecer soli
citado, cujas principais conclusões 
são as seguintes: 
"a) O relatório aJJresentado pelo Dr. 
Janeiro Neves é um pou co vago e 
impre ci so, não permitindo com 
clareza que a Junta Médica tenha 
uma visão clara do percurso clínico 
da doente. 
h) O Presidente da Junta Médica 
podia - e devia - ter pedido esclare
cimento ao au tor do relatório, privi
legijmdo a relação médico-a-médico, 
pela?qual devemos pugnar. 
c) Finalmente, cons id era -se não 
haver qualquer matéria in crimi
natória em relação ao procedimento, 

quer técnico quer deontológico, do 
médico assistente, cuja actuação 
parece globalmente correcta". 
4 . Pela nossa parte , concordamos 
inteiramento com o teor do referido 
parecer do Colégio da Especialidade, 
visto não vi slumbrarmos qualquer 
comportamento censurável por parte 
do Dr. Janeiro Neves. 
5. Atendendo ao exposto, propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
Sul o arquivam e nto do prese nte 
processo. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 
O RELATOR 
Dr. Francisco Manu el Canelhas 
Freire de Andrade 

ACÓRDÃO 
Acordam os Memht·os do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Snl em que o presente 

processo seja arquivado nos 
termos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 

l. No dia 2.03.88 faleceu no Hospital 
Distrital de Santarém o Sr. B. 
2. A família do falecido atribuiu a 
re sponsabilidade dessa morte ao 
Hospital de Santa Maria , onde o 
doente, no dia 22.09.87, tinha sido 
assistido no Serviço de Urgência de 
uma forma que os queixosos conside
raram negligente e muito deficiente. 
3. Por essa razão, a mulher e os 
filhos do falecido intentaram no Tri
bunal Administrativo do Círculo de 
Lisboa uma acção judicial pedindo a 
condenação do Hospital de Santa 
Maria no pagamento de uma indem
nização. 
4. No decurso dessa acção, vários 
médicos do Hospital de Santa Maria 
foram c hamado s à autoria ou à 
demanda. 
5. Na sua sentença, o juiz condenou 
o Hospital de Santa Maria a pagar 
um a ind emnizagão aos autores e 
co ncluíu também qu e dos vários 
médicos qu e inte rvi e ram no pro
cesso, apenas em relação ao Dr. José 
António Dinis Saraiva, especialis ta 
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em Otorrinolaringologia, "se provou 
a omissão de cuidados e condutas a 
qu e estava obrigado, integrando 
culpa do agente em serviço que foi 
con causa da lesão de bens juridi
camente protegidos". 
6. Atendendo ao teor dessa senten
ça, decidiu o Conselho Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos enviar 
para es te Conselho Disciplinar 
Regional do Sul o processo em cau
sa, a fim de se apurar se o médico 
Dr. José Dinis Saraiva terá ou não 
praticado uma infracção disciplinar. 
7. Perante estes factos, começamos 
por sali e nta r qu e a família do 
falecido nunca apresentou queixa à 
Ordem dos Médicos, o que explica 
porque só agora, decorridos 8 anos, o 
pro cesso chega a es te Con se lho 
Disciplinar. 
8. Em consequência de tal demora, o 
direito de ins taurar qualquer pro
cedimento disciplinar já está há muito 
prescrito (vide art0 9 no 1 do Estatuto 
Disciplinar dos Médicos de 1994 e 
vide também o arl 0 3 do anterior 
Regulamento Disciplinar de 1957). 
9. Mesmo qu e assim nã o fosse, 
qualquer eventual processo di sc i
plinar já estaria amnistiado pela Lei 
n° 23/91 de 4/7. 
10. Para além destes argumentos de 
ordem formal, cabe ainda referir que 
a decisão do Tribunal Administrativo 
do Círculo foi objecto de recurso, o 
que significa que a apreciação que o 
Tribunal fez da conduta do Dr. José 
Dinis Saraiva ainda é susceptível de 
ser alterada. 
11. Atendendo ao exposto propomos 
ao Conselho Disciplinar Regional do 
s ul o arquivamento do prese nte 
processo. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 
O RELATOR 
Prof. Doutor José Miguel Ramos de 
Almeida 

ACÓRDÃO 
Ac01·dam os Membros do 

Conselho Disciplinar Regional 
do Snl em que o pt·esente 

processo seja arquivado nos 
tertnos e pelas razões expostas 

pelo Vogal Relator no seu 
parecer. 

Lisboa, 4 de Abril de 1995 



cultura . 

A Outra Cidade Eterna 

PETRA 
I lreneu Cruz 

"A povoação moderna, na periferia de Petra chama-se Wadi Musa, 
ou seja, o Vale de Moisés. O lugar onde "Moisés levantou a mão 

e com a vara feriu o rochedo por duas vezes: a água jorrou abundantemente 
e a comunidade e os seus animais puderam beber." 

Q 
uando pela primeira vez 
falám os naquela cidade 
esquecida e remota ou do 
que dela restava e que fora 
explorada pela indústria 

cin ema tográfi ca , houv e entre os 
amigos reticências, vagos planos mal 
tecidos e raras aderências. As expe
culações sobre um desconhecido 
povo nómada , os Nabate us, 
misteriosos beduinos do Médio 
Ori ente, desaparecidos havia 
muito , mai s aguçou o nossa 
curiosidade. 

Os verões passaram, as visitas 
de férias divergiram, submetidas 
a economias, a regras de se
gurança e a Ásia mediterrânica 
sucessivamente adiada. Até que 
chegou a altura, quando a Teresa 
me confessou o desejo de rever a 
longínqua Tena Santa, de limites 
disputados e mal definidos, mas 
um apelo constante aos povos no 
mundo cristão. 

Jerusalém vasta, desenvolvi
da, tem um coração, é a Cidade 
Velha, e nvolta por muralhas 
antiquíssimas e que guardam 
mistérios de fé, testemunhos de 
pedra cinzenta , mu·çulmanos, 
cristãos, judaicos. Um coração 
atorm entado , mas re s is te nte, 
sólido nos seus 3000 anos de existên
cia. O seu movime nto constante, a 
azáfama, es tá e nvolta por sombras, 
passagens estreitas, semblantes carre
gados, aparenta es tar esc urecida. 
Respira-se, por vezes, a paz buliçosa 
no seu comércio agitado do mercado 
mile nário onde há de tudo . Outras 

As águas de Meriba -Números 20: 11 

vezes, aviva-se a memória de lutas, 
desavenças, disputas, guen·as, frontei
ras, nos controlos militares por jovens 
rumados e com dedos no gatilho. Mas 
sombrio, mais sorribrio ainda, é o Santo 
Sepulcro, não muito longe do túmulo 
de David. Passa-se sob as arcadas 
antigas , espessas, pesadas, a lu z 

mortiça e atinge-se a rocha discreta, 
cinzenta, elevada - o Golgata - onde 
"Ecce Homo" foi ilagelado e crucifi
cado . As almas vibram de facto, as 
pessoas vergam-se e beijam essa pedra 
em silêncio e comoção. 

Ao sair dali por ruas estreitas, per
corremos aos encontrões uma parte da 

31 

Via Dolorosa, ouvem-se comentários 
e preces, confundem-se louros bri tâ
nicos com negros etíopes, com russos 
e gregos, castelhanos, filipinos e fran
cos e entrevê-se no coração de cada 
um, o peso da sua "V era Cruz" . 

A caminho da Porta de Jafia, em 
alguns minutos, descobre-se a grande 

cúpula de ouro da mesquita 
que cobre a rocha sagrada onde 
Abraão esqueceu o alfange e 
Mahomé foi arrebatado para os 
céus. A dois passos, ali ao lado, 
um Mu se u tem à e ntrada 
ex po s tas numa vitrin e, as 
cami sas ensanguentadas das 
vitimas muçulmanas do último 
atentado fundam e ntalista 
hebreu. 

A caminho de Amman, mes
mo em Dezembro, não chove, o 
sol é radioso. Depois de passru· 
a fronteira na Ponte de Allen
bey, sobre o rio Jord ão qu e 
sepru·a montes calvos, despidos 
e secos, fomos guiados por um 
jovem poli glota qu e mostrou 
sentimentos acolhedores para 
com os portugueses. Levou-nos 
de seguida a um sítio altaneiro 
e relembrou citações bíblicas, 
ao chegarmos a Monte Nebo 

donde se avista muito ao longe Jericó e 
mai s para s ul, o Mar Morto . Uma 
basílica imponente mas de discretas 
dime nsões lá tem asse nto , com 
pavimento de mosaicos bizantinos e 
pequenos vitrai s ao fundo , que en
cantam. Lá fora, uma estatueta elegan
te em ferro fmj ado aponta de braços 



abertos o vale verdejante do Jordão, 
como outrora Moisés fizera e aí se que
dara para sempre, olhando a Terra 
Prometida sem nunca lá chegar , 
depois de caminhar 40 anos pelos 
desettos. 

Amman, a capital de hoje , fi ca 
petto, talvez a uma hora de caminho, 
por boas esh·adas. Durante a idade do 
Ferro foi chamada Rabbat - Ammon, 
cidade dos Ammonitas e que depois, 
j á greco-romana passo u a se r 
Philadelphia. Tem agora uma apa
rência modema, branca e luzidia, com 
colinas como Lisboa. Só que conserva 
mais ruinas romarias entre elas 
um anfiteah-o no cenh·o, na parte 
ba ixa, que ainda hoj e, vinte 
séculos depois, abriga artistas e 
acolhe milhares de espectadores. 

Por auto-estrada, virados a 
sul , a caminho do Golfo de 
Aqaba no Mar Vermelho, passa
dos uns duzentos quilómetros 
cmta-se à direita. Passa-se Wadi
Musa, onde Moisés fez brotar as 
águas que ainda hoje correm pelo 
vale. De enti"e cabeços redondos 
e secos, outros se levantam emu 
gados e agrestes, que escondem a 
outra c idad e e terna - Petra. 
Estamos a entrar nos domínios do 
antigo Reino dos Nabateus. Na 
idade do bronze, essas terras 
foram povoadas pelos Edomitas 
que deixaram marcas nas cerâ
micas e que são referidos no 
Antigo Testamento como maus 
cons trutores, mau s pedreiros. 
Depois deles, vieram os Naba
teus, mais hábeis, tribos nómadas 
da Arábia que aí se começaram a 
fixar pelo VII Século A.C .. 
Atraídos pela abundância de água e 
pela posição estratégica envolvida por 
montanhas inexpugnáveis, ter-se-iam 
integrado nos Edomi tas e, pelo II 
Século A.C., teriam também transfor
mado este local numa próspera e 
respeitada capital de um Reino que 
chee;ava a Bosh·a, hoje rta Síria. 

E uma encruzilhada: as caravanas 
que traziam de Aqaba as sedas da 
China, as especiarias da Índia ou os 
arquitectos do Egipto cruzavam-se 
com as que carregavam betume do 
Mar Morto para os embalsamentos do 
Vale do Nilo ou as que traziam asa
bedoria de Roma e da Grécia, mata-

vam a sede e pagavam a segurança 
com tributos para aquela cidade. Por 
isso, a pujança, a riqueza bafejou o 
Povo Nabateu. Os beduínos sedenta
rizaram, os deuses alegraram-se e os 
reis e os votos foram gravados na 
rocha de uma forma singular, até à 
anexação Romana. 

Quando se percorrem uns dois qui
lómetros pelo desfiladeiro denomi
nado Siq, o deslumbramento faz-nos 
esquecer a poeira, a secura. Há túneis 
e canais abertos a ziguezaguear pelas 
vertentes para a água preciosa, nichos 
corroídos pela erosão dos séc ulos 

pintados pela Natureza Mãe de azul 
escuro, de amarelo ou rosa matizados 
pela luz coada por centenas de meh·os 
da fraga, com uma nesga de céu claro 
aqui e um punhado de verdura além. 
De súbito, o desfiladeiro entreabre-se 
e surge a imponência de uma constru
ção rosa pálido, escavada na rocha, 
helenística ou romana ou egípcia, que 
afinal foi eri gida por Nabateus. É o 
Khazneth - o Tesouro - que data do 
séc. I A.C. e que mede 40 por 30 me
tros. O túmulo do rei Nabateu, foi 
mais tarde transformado em templo, 
cuja fachada muda de cor consoante a 
incidência da luz. 
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Percorre-se a seguir um caminho 
fresco e pedregoso entre túmulos ou 
ruínas d e túmulos nas vertentes 
alcantiladas, desgastadas pela erosão 
mas ainda solenes e brilhantes pelo 
in édito e pelo so l intrépido que 
reflecte por vezes a magia da seda 
nas paredes de pedra. Depois surge 
um anfiteatro esculpido, enorme e a 
seguir a calçada romana com colunas 
verticais, os restos dum pórtico que 
deram o nome à "via colunata". 

Do outro lado, mais habitações ou 
túmulos sobrepostos, encimados por 
doi s ou três travessões horizontais, 

relevados, assírios. E ainda 
nec rópoles reais, sobrepos tas 
também, com bases em ruína, 
esburacadas, mas ainda nobres, 
soberbas, belas. 

Quando o vento sopra de fei
ção e a inclinação da lua propi
c ia , dizem, dos fundos d as 
câmaras funerárias e de entre as 
coluna s assimétricas e do s 
capite is co rínteos, ainda se 
podem ouvir longíquos cânticos 
cerimoniais e aspirar os odores 
de fumos da mirra. 

O Mosteiro Aldeir, no alto da 
serra, foi provavelmente utiliza
do por c ri s tão s no período 
Bizantino. Foi local de peregri
nação e pelo caminho há cruza
dos no meio da paisagem rocho
sa, magnífi ca. O Mosteiro tem 
majestosas dimensões e foi tam
bém esculpido na rocha de uma 
forma tal que dela sobressai não 
se deixando por ela dominar. 

Ao regressar, depois de 
ma tar a sede no bem provido 

restaurante, reparamos uma vez mais 
que as so mbras modifi cara m as 
cores, que há outros reflexos róseos. 
O fascínio de Petra também é isso, a 
muta ção d as cores d a e te rna 
Natureza. Ao partir, fica-nos o desejo 
de voltar a trás, de subir e descer 
outra vez e de tocar a terra de novo. 
Foi por isso que não nos admirámos 
de ver um casal de jove ns louros, 
junto ao túmulo de Urna, ajoelharem 
reverentes e beijarem também estas 
pedras, num simples gesto de amor 
pela Arte que conseguiu fazer este 
casamento único entre a espécie 
humana e a Terra Mãe. 
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Contribuição para a História da Medicina Portuguesa (V) 

Médicas (?) dos séculos 
XVI e XVII 

I Carlos Vieira Reis 

Após os primejros quatro artigos sobre médicos célebres portugueses, 
pareceu-me interessante dar notícia de algumas. médicas (?) 

dos séculos XVI e XVII, que embora o não sendo exerceram a medicina, 
com Carta passada para o exercício dessa actividade 

no seu conjunto ou parte dele. 

sto é tanto mais curioso quanto 
é certo que se tem por correcto 
que a primeira mulher que se 
li ce nc iou e m Medicina em 

Portugal foi Amélia Cardia dos Santos 
Costa, no ano de 1891 pela Escola 
Médico Cirúrgica de Lisboa e que 
para além de ter esse invejável título 
de primeira médica portuguesa aliou à 
sua actividade profissional que parece 
ter desempenhado de forma honrosa, a 
não me nos importante faceta de 
escritora médica, em que se destacam 
as obras "Na atmosfera da terra", 
"Visionário", "Pecadori a, Alforria, 
Episódios da Guerra (1914-1918)". 

Mas, de Améíia Cardia havemos 
de falar bas tante mai s ta rde e em 
artigo próprio, com o pormenor que a 
sua vida merece. Hoje pareceu-me 
importante falar destas treze mulhe
res que exerceram legalmente a me
dicina, sem nunca Lerem frequentado 
a Universidade, algumas delas sem 
mesmo saberem ler ou escrever. 

Não espante isto a quP.m lê, por
quanto é certo que o mesmo se pas
sava com a grande maioria dos ho
mens que exerciam a medicina nesse 
tempo, muito especialmente os cimr
giões, que na sua maioria eram ile
trados, o que não os impedia contudo 
de serem exímios na arte da cirurgia. 

A notícia da primeira mulher que 
exerceu a medicina nos séculos XVI 
e XVII, reporta-se a MARIA ANES, 
moradora e m Portel, a qu em por 
Carta de 29 de Ab ril de 1517 foi 
concedida licença "para usar da arte 

e sc iência da c irurgia por todo o 
Reino "(Chancelaria de D. Manuel, 
Doações, Livro 10, Folha 30 v.) . Se 
exe rceu estE} profissão capazmente 
nunca o saberemos, mas é legítimo 
pensar que sim, pois doutro modo 
não se vê como lhe foi concedida a 
Carta R égia. Não se rá abusivo 
pensar que esta só lhe foi concedida 
por ser notório o desempenho capaz 
da cirurgia. 

Em 14 de Setembro de 1521 foi 
concedida autorização a IZABEL 
FERNANDES e a Diogo Pires, seu 
marido , para "curar de boubas as 
pessoas que dellas forem doentes ". ( 
Chancelaria de D. Manuel, Livro 18, 
Folha 17). Tudo indica que Iza bel 
Fernandes e o seu marido deviam ter 
qualquer mézinha para o tratamento 
da sifilis e só para isso, pelo que a 
autorização só a isso respeitava. É 
ainda lícito admitir que se tratassem 
outras doenças o não fari am igual
mente bem, dada a res tri ção auto
rizadora ao tratamento das boubas. 

Nem de todas es tas mulheres se 
pode dizer que exerceram a medi 
cina, pois algumas houve que apenas 
exerceram como bruxas ou curan
de iras, como é o caso de JO ANA 
MARTINS e de CATARINA AFON
SO. o caso da primeira o Poder 
Régio não lhe deu autorização para 
exe rce r l egalm ente essas be nze 
duras, tendo-se limitado a perdoá-la 
de o ter feito em troca do pagamento 
de 500 ré is ao Padre capelão. A 
Catarina Afonso transformou-lh e a 
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pena de degredo para Áfri ca a que 
tinha sido condenada, para residên
cia fi xa no Sabugal, sendo ela resi
dente em Barcelos. 

Por ser um documento interessan
te vou transcrever a Carta de Perdão 
datada de 13 de Outubro de 1522 e 
referente a Joana Martins, moradora 
na Freguezia de Santa Maria dos 
Olivais e qu e "c ura va a raiva". 
(C hancelaria de D. João III , Livro 
46, Folha 144 v.). 

"Dom Y oham etc. saude, sabede 
que Joana Miz, viuva morador na 
freguisia de Santa Maria dos 
Olivaes, nos emvyou dizer que 
imdo o ora o corregedor Masacote, 
tiramdo devasa per o termo desta 
cidade, tiramdo a dita devasa a 
madar premder, dizemdona 
culpada em bemzer, e que he 
verdade que ela sopricamte he 
jemea e lhe diziam que 
aproveitava bemzer os mininos de 
boca danada e elas os bemzia sem 
mais dizer que somem te lhe 
bafijava na boca com o nome de 
Jesus e os bemzia por assy ser 
jemea e dizerem que aproveitava, 
e que porquamto eia era pobre e 
muito velha e nom tinha outra 
mamtemça senã a que lhe davam 
os fi ees de Deus nos enviava 
pedir por mercee que lhe 
perdoasemos a nosa justiça se nos 
a ela por rezám do caso sobre dito 
em alguma maneira era teuda e 
obrigada, e nos vemdo o que nos 
ela asy dizia e pidir emvyou, se 



asy he como ela diz e hy mais 
nom ha, vis to hum prazme com o 
noso pase, e queremclolhe fazr 
graça e mercee temos por bem ele 
lhe perdoar como ele feito a vemos 
por perdoada Joana Martinz elo 
dito caso de asy ser culpada na 
dita clevasa que bemzia os 
mininos ela boca danada comtanto 
que ela pagase a Piaclacle 
quinhentos réis e mais que nom 
bemzia sem licença elo prelado e 
por quamto ela ja pagou eis ditos 
dinheiros a Marques Es tevez noso 
capelom que tem careguo de os 
receber, segumdo vimos per huu 
asy nado e per outro de Francisco 
Roi z, que tem carguo ele esprivam 
da nossa esmolaria que hos sobre 
ela asemtou em receita vos 
mamdamos etc, em forma. Dada 
em Lixboa aos XIIJ doutubro 
El-Rey o mandou per o bispo do 
Fumchall Diogo Velho a fez ano 
de mil bc XXI] anos". 

Vale igualmente a pena, por ser 
diferente, e por ser signifi cativa ela 
form a como as Cartas Régias eram 
escritas, transcrever a Carla ele Per
dão referente a Catarina Afonso, cu
rand e ira, res id e nte e m Barcelos. 
(C hance laria de D. João III, Legiti
mações e Perdões, Li vro 18, Folha 
87 v.). 

"Dom J o &c a todolos 
corregedores, ouvidores, juizes e 
justi ças, oficiaes e pesoas de 
meus Reynos e senhorios, a que 
esta minha ca rta de perdam for 
mostrada e o conhec imento della 
com direito perlemcer, saude, 
faço vos saber que C. na A0

, a 
cas telhana dall cunha, veuva, 
morador na villa de Barcelos, me 
enviou dizer per sua pityção que 
ella fora ac usada pella jus tiça a 
fallecimen to de parle por se dizer 
que se fa zia mestra não ho semeio, 
e que curava de muitas 
infi rmidades, pri nci pallmenle 
destes malles de boubas, as quai s 
curas fazaia com beberageis que 
cla va aos doentes e que com hua 
beberaj em que dera a hun Ali va ro 
Dorido, da freyguesya de Dardegã 
falecera dahi a certos dias, e que 
asy morera doutra bebe rajem que 
lhe ella dera huu Grigorio Anes, 

de Poyares, e que curava outras 
muitas pesoas nã lendo provisã 
para iso, pelos quais casos ella 
fora presa na dita villa de 
Barcelos e fora por elles 
condenada em Relação em tres 
anos de degredo pera cada hun 
elos lugares dallem com baraço e 
pregão pela dita villa e fora feyta 
execução nella e dados os dous 
meses parase avyar e 1r copnr seu 
degredo, e por ser pobre e se não 
poder avyar lhe foram dados 
outros dous meses, os quaes 
pasados erão e mais quatro anos 
aliem porque a sentença fora 
pubricada no mes clabrill de jbc 
Rb, e que todo es te tempo ella 
supri cante estava omiziada no 
couto de Caminha, e que era 
muito pobre e molher velha, ele 
setemta anos poquo mais ou 
menos e muito doente, 
pecl imdome que sem embargo ele 
não i·r coprir o dito degredo nos 
IIIj meses que lhe foram dados e 
asy depois pasasem IIIj anos, 
ouvese por bem de lhe perdoar o 
dito degredo, avemdo res peito a 
sua idade e ao mais coteudo em 
sua petyção, no que receberá 
esmolla e merce .............. . .. 
E eu vemclo o que ella sup.te asy 
dizer e pidir me envyou, 
queremdolhe fa zer graça e merce, 
se asy he como ella di z e hi mais 
não ha, visto huu parece com huu 
meu pase, tenho por bem e me 
praz de ha relevar da culpa que 
tem em não ir comprir os tres 
anos de degredo em que foy 
comdenada e ira comprir o 
degredo ao couto elo Sabugall da 
data desta minha ca rta a dous 
meses, e portanto vos mando que 
daquy em diamte duramle os ditos 
dous meses a 
nã premdais nem mãdais 
premder, nem lhe façai s nem 
comsymtais fa zer mail nem outro 
allguu desaguysado .......... .. .... .. 
Dada na cidade de Lixboa 
................... El-Rey o mãdou 
pellos doutores Sebastyam de 
Matos e dom Gonçalo Pinheiro, 
bi spo de Tãgere, ambos do seu 
com se! h o e seus desembargadores 
do paço e petyções. 
Jo Lui s Folgueira a fez escrever. " 

Em 20 d e Agosto d e 1550 foi 
passada Carta autorizando IZABEL 
DE DUETES, res idente em Pader
neira, a "usar ela sciência da cirurgia 
por todos os Reynos e senhorios de 
Portugal" (C hancelaria el e D. João 
III, Doações, Li vro 56, Folha 70 ). 

A pro va qu e Izabel el e Du e tes 
exe rc ia be m a s ua ac ti vid ade de 
cirurgia es tá comlemplada na Carta 
Régia , que a autoriza " por qua mto 
fuy certo" . 

"Dom Joam &c a quamtos esta 
mynha carta for mostrada faço 
saber que cõfiamdo eu ele Isabel 
ele Duetes, morador na vi la ele 
Pederne ira, que nisto me servira 
bem a servyço de Ds e meu e 
provey to do meu povo, e por lhe 
fazer graça e merce, ey por bem 
que ela posa usar e praticar da 
cyemcia ela solurgia por todos os 
meus Reynos e senhorios por 
quamto fuy certo .. ..... Feyta em 
Lixboa aos XX di as dagosto - Luis 
da Costa a fez de mill bcjta anos." 

Todos sabe mos que a medi c in a 
nes tes te mpos e ra má e pou co ou 
nada c ie ntífi ca . Isso permite- nos 
entender melhor a posição dos Rei s 
que tai s Carta s pass avam , pois é 
certo que o faziam por conhecimento 
directo dos interessados e por teste
munho provado da sua actividade até 
aí ilegal . 

Repare-se que D. João III quando 
passou a Carta que autori zava ISA
BEL RODRIG UES, res id e nte e m 
Vila Nova de Anços a usa r da sua 
art e de c irurgia, nela decla ra que 
"confiando Eu de Isabel Rodri gues 
que ni sto me servirá bem ... ", dando 
prova que assim era e que só passava 
a Car ta porqu e Isa bel Rodri gues 
sabia o que fa zia. 

Veja mos o que tal Ca rla (C han
celaria de D. João III, Doações, Livro 
68, Folha 72 v. ), da ta da de 5 de 
Fevereiro de 1552, diz: 

" Dom Joham &c a quamtos esta 
minha ca rta virem fa ço saber que 
cofi ãdo eu de Isa bel Roiz, 
moradora em Vi la Nova dAmços, 
que ni sto me servirá bem, a 
servi ço de Ds e meu, e prove ito do 
povo, e por lhe faze r graça e 
merce, ey por bem que ella posa 
curar de solorgya per todos meus 



Reynos e senhorios ...... .. ... Feyta 
em Almeirim aos b di as do mes 
de fevereiro M.el Vaz a fez - era 
de jbc lij anos . " 

A mesma forma de confi ança usa 
D. João III, como cons ta da Ca rta 
datada de 1 de Abril de 1552 que se 
e ncontra nas Doações da Chance
laria daquele Rei no Livro 56, Folha 
49 e res peitante a HELENA GON
ÇALVES, morad ora no c ou to d o 
Concelho de More ira de Rey e em 
que a autoriza a exercer a Cirurgia . 

No entanto, es ta carta é diferente 
porqu e para a l é m da co nfi a nça 
manifestada e que nela de pos ita e 
que lhe ve m do conhecime nto qu e 
dela tinha, houve a inda a gara nti a 
que lhe era dada pelo seu Cirurgião 
Mór, Mes tre Gil, qu e a examinou. A 
Carta é do seguinte teor: 

"Dom João &c a quamtos es ta 
minha ca rta virem faço saber q ue 
cõfiamdo eu de llena Giz, 
moradora no cou to do comcelho 
de Moreira de Rey, que ni sto me 
servirá bem a se rviço de Ds e 
meu, e proveyto do povo, e por lhe 
fazer graça e merce, ey por bem 
que ela posa curar de solurgia per 
todos meus Reynos e senhorios 
por quãto fu y serto pello dou tor 
Mestre Gil, meu solurgiam mor, a 
quem ha mãdey examynar e a 
examynou e achou aula e 
sufi ciente pera curar da dita 
solurgia, e portamto mãdo ..... 
Feyta em Lixboa ao prime iro dia 
de Abril - M.el Vaz a fez, era de 
jbc e dous anos." 

A 22 de Junho de 1553, D . .João 
III autori za ISABEL GONÇALVES, 
res ide nte na Bata lha a "curar pes
soas mordidas de cães damnados". 
Embora o processo usado para tratar 
a raiva fosse a benzedura, os resulta
dos deviam ser bons, poi s nes te caso 
não se tra ta de uma Carla de Perdão, 
mas s im de uma carta autori zadora 
da benzed ura . E ncontra-se registada 
nas Doações da Chancela ri a de D. 
João III, no Li vro 44, Folha 83. 

Veja mos o que di z e como o d iz: 
" Dom ]0 &c faço saber a todas 
myn has justi ças a que ho 
conhec imento deslo pertemcer, 
que os ofic iaes e povo da villa da 

Batalha memviarã dizer per sua 
pitiçã que jumto da dita villa no 
lugar das brãcas esta hua mulher 
beata da ordem de sam Domingos 
per nome Isabell Giz que per 
esperyemcia se tem visto ter 
vertud e pera o mall da rayva e 
que as pesoas que bemze se 
acham bem de maneira que de 
muitos annos a esta parte o faz e 
todos os que benze recebem 
saude e que tynha pera yso 
licença do Vigro de Leyrya e do 
pryor do mosteiro da dita villa 
segundo vy per hun estormento 
pubrico que me foy apresemtado, 
pedimdome ouvese per bem que 
podese benzer como ora faz sem 
por yso emcorrer em pena alguma, 
e visto seu requerimento, ey por 
bem, temdo ella licença pera yso 
do prellado e pera fyrmeza di so 
lhe mandey pasar esta carta per 
mim asynada e asellada. J o Roiz a 
fez em Lixboa. Bastiã da Costa o 
sobesc revi. " 

Do qu e se leu pod e talvez con
c luir- se qu e não e ram os bon s 
resultados das benzeduras que terão 
levado D. João III a autorizá-la, mas 
sim o facto de ela ser beata da Ordem 
de S. Domingos, a pe ti ção te r sido 
apresentada pelos oficiais e povo da 
Batalha e a inda o j á have r a uto
ri zação prévia do Bispo de Leiri a. 

Ainda em 1552, com data de 30 
de Agos to, a uto ri za D. João III a 
ISABEL ÁLVARES, mora dora na 
vila do V imi e iro, ao exe rc íc io da 
c irurgia. Esta Ca rta é curiosa porque 
pe rmit e ve r qu e D . Jo ão III , ou 
melhor, quem por ele escrevia, usa
va m uma grafolo gia dife re nte para 
esc reve r a palavra c irurgia. Em 
ca rtas ante ri ores a palavra ap;uer;e 
esc rita como solurgia ou solorgia e 
agora aparece como çururg1a. 

O que terá levado D. João III, no 
caso de Isabel Álvares a autori zá-la 
a exercer a a rte da c irurgia apenas 
na vi la do Vimieiro e seu termo? Se 
ela era capaz , porquê limita r a sua 
acção a tão pequeno raio? Se o fazia 
de form a menos capaz, porque é que 
se rvia pa ra o faz e r nas ge ntes do 
Vimieiro e não se rvia para os outros? 
São dúvida s qu e não co ns igo 
esc la rece r, mas q ue não d e ixo de 
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c olo ca r , para que outro s ma is 
capazes que eu possa m algum di a 
deslindar es te mistéri o. 

.Tá no tempo de D. Sebastião e D. 
Henrique foi au torizada ANTÓ NIA 
DA MOTA, residente em Lisboa , a 
" tratar de doidos" depoi s de le r sido 
examinada pelo Fosoco Mór de El
Rei, Dr. Se ba s ti ão Rodr igues d e 
Azevedo. A Carla, da tada de 1575, 
cons ta das Doações da Chancelari a 
de D. Sebas ti ão e D. Henriqu e no 
Livro 34, Folha 73 v. 

"Dom Sebastiam &c a todos os 
corregedores, ou vi dores, juizes, 
justiças de meus Reynos e 
sennõrios, a que esta minha carta 
de licença for apresentada e o 
conhec imento della pertencer, 
saude, façovoa saber que a mim 
enviou di zer Anton ia da Mota , 
molher de Domingos Correa, 
morador nesta c idade de Lixboa, 
ao Moynho de Vem to, que el la 
curara te o presente de doudi ce, 
no que fizera mu yto proveyto, e 
porque ella nã pod ia curar sem 
minha licença me pedi a lhe dese 
pera curar da dita desposição, e 
receberi a merce, e visto por mim 
seu di zer e pedir e o que as 
tes temunhas di zem no es tromento 
que apresentou, e ao que constou 
do exame que lhe fez o dou tor 
Sebasti ão Roiz dAzevedo, meu 
fí sico moor, lhe dou licença para 
que ella possa curar da dita 
imiirmidade de doudi ce 
soomente, e de outra a lguma 
imfermidade não, a qual Antonia 
da Mota jurará na chamcelaria 
e tc ... Manuel de Barros a fez anno 
de nascymento de nosso Senhor 
lhuu xpo de mil e bc Ixxb." 

Mais uma vez o Rei limita o exe r
c íc io d a Medicin a a um ca mpo 
limitado e só a esse . 

em os Reis es panhó is se isenta
ram de passa r este tipo de Cartas a
utori zadoras e a prova di sso encon
tra-se na Chance ia ri a de D. F ili pe 11 , 
Doações, Li vro 20, Folha 318. 

Trata -se da Ca rla datada de 18 de 
Setembro de 1611, e rn que é au tori 
zada ANA MARQUES, res idente no 
luga r de Se ira, le rmo da c idade de 
Coimbra , a " tratar de ce rtas emfer
midades com alguns remedi os qu e 



ella sabia ", aJ)ós ter sido examinada 
p e lo Físico Mór de El-Rei, Dr. 
Baltasar de Azeredo, Cathedratico de 
prima jubilado em a univercidade de 
Coymbra, que achou que " taes reme
dios podiam aproveitar". 

" Dom Felipe &c faço saber que a 
mym enviou di ser Anna Marques, 
morador ......... que ella aprendera 
e sabia alguns remedios para 
certas emfermidades de que fazia 
méção por escrito em hum 
regimento que 
presentava, de que tinha por 
muito tempo usado coin sobcesso, 
pedimdome por merce que lhe 
desse licença para os poder 
continuar e curar com elles, o que 
visto por mym mãodey que o 
doutor ...... . a examinasse e 
porque a examinou e os remedios 
de que fazia méção podião 
aproveitar mandey passar a 
presen te pelo que .... dou licença 
a dita Anna marques para que no 
di lo conselho ele Sei ra e seus 
arredores, não semeio para a parle 
de Coimbra nem omde aya fi sico 
le trado ou examinado ...... não se 
emtremetemdo em mais cousa 
alguma nem ordenar de 
beberagens nem outras mezinhas 
sob pena de se proceder contra 
ella ....... " 

Ainda no te mpo elos es pan hói s, 
mas já com D. Filipe III a reinar, foi 
autori zada ISABEL DE MENDONÇA, 
espanhola de nascimento e residente 
em Li sboa , a usar " da sua arte de 
clestiladora que aprendeu em Nápo
les" d epo is d e exa minad a pe lo 
Cirurgião Mór, Dr. António Francisco 
Milheiro, servindo de Físico Mór. No 
e ntanto na Carta data da d e 12 d e 
Maio d e 1631 (C hance la ri a de D. 
Fi li pe III, Livro 26, Folha 52), pode 
verificar-se que Isabel de Mendonça é 
autorizada a tra tar de vá rias doenças. 

"Dom Phelipe &c fa so sa ber que 
clona Izabel de Mendonça , natural 
ela c idade de Guadaxa ra, reino ele 
Castella, e moradora nesta cidade, 
me enviou dizer que ell a queria 
uzar ele estilar agoas pera 
abrandar peitos e dores e fazer 
huu ingoento para sa ra r chagas e 
postemas e hus oleoa pera 
frialdad es e inchações elo 

estomago, por quamto tinha 
aprendido na cidade de nápoles 
com mes tres aprovados e 
examinados e de tudo foi 
examinada na dita cidade como 
constava ela carta que apresentava 
de sua aprovação escrita emlinoa 
italiana e visto seu dizer mandei 
ao cloctor ...... que elle a 
examinasse .... o qual a examinou 
com o meu boticario, e por ser 
apta e sufi ciente para usar do que 
dito he, lhe mandei passar a 
presente ....... ella posa usar em 
todos os meus Reynos e 
senhorios .. ...... 

E , finalmente, e a inda no tempo 
de Filipe III, foi autorizada MÓNICA 
DE CASTRO, residente na cidade elo 
Porto, a trata r vá ri as doe nças com 
umas pílulas ou bolinhos que usava 
um médico estrangeiro, muito douto, 
com quem ela tinha aprendido e lhe 
tinha confi ado o segredo. 

Fez exame prévio perante o Dr. 
António Francisco Milheiro, que como 
já vimos exercia o lugar ele Físico Mór 
por este não estar preenchido. 

A Carta Rég ia datada de 18 de 
Agosto de 1632 ( Chancelaria de D. 
Filipe III , Livro 32, Folha 15 v.), diz 
o seguinte: 

"Dom Phellippe faço saber que 
Monica de Castro .... me envyou 
dizer que ella, por a ver 
comunicado com hum medi co 
cloc to es tranj eiro que veio a dita 
cidade, sabia fazer huas pirolas 
ou bolinhos com que tinha por 
experi encia herão mais 
proveitozas pera muitas doenças e 
assim tinham sarado muitas 
pessoas a que as tinhão applicaclo 
as ditas pirolas com suarem e por 
outras vias comforme as 
calliclades das emfe rmidades e as 
mais clellas já incuraveis como a 
ella lhe tinha acontecido curando 
muitos doentes de imfirmidades 
mui pmgozas e sararem com as 
ditas pirolas como tão bem vio por 
ex peri encia ao dito mestre que 
lhe comunicou e emsinou o 
segredo das ditas pi rolas e porque 
queria usa;· cl ellas e fazellas me 
pedia lhe desse para isso licença, 
o que vi sto por mim mandei ao 
doutor ...... a examinasse na forma 

36 

de seu Regimento e porque elle a 
examinou ha achou aupta e 
sufi ciente para poder fazer as 
ditas pirolas e usar clellas e 
appllicallas pello proveito que 
constou aver fe ito .... lhe mandei 
passar a presente ...... pera poder 
fazer ...... e applicallas a doenças 
de mal boubatico e de 
incolhimento de nervos e 
frealdades e chagas imcuraveis, e 
dar suadouros na forma que 
costuma applicar ...... na ditta 
cidade do Porto como em 
quaesquer outras partes do meu 
Reyno ...... " 

Não pode passar despercebido a 
quem esta carta lê, que muito deve 
ter pesado na decisão real o facto de 
Mónica de Castro usar o segredo "de ~ 
um douto médico es tra nj e iro" . É 
também um documento bem repre
se nta tivo da hi s tór ia das "mes i
nh e iras po rtu guesas", como dizia 
Sousa Vi terbo a este respeito. 

Pode discutir-se o interesse que o 
conhecimen to destes factos pode ter 
para os médicos ac tuais, uma vez que 
nenhuma des tas mulhe res se pode 
chamar verdadeira mente médica. 

Mas , quem ponha em causa esse 
inte resse não o pod e rá d e ixa r el e 
faz e r igualme nte, no que respe it a 
àqueles que era m médicos de ver
dade ou que eram aceites como tal. 
De umas a outros não ia uma grande 
diferença, sobretudo na obtenção de 
bons resultados e de curas aceitáveis. 

A Históri a da Medicina fa z-se de 
uma s e d e outro s. Esca motea r os 
fac tos e o que e ra a realidade médica 
daq ueles tem pos é falta r à verdade e 
ler uma visão defeituosa do passado. 

A História é já de si falível no que 
respeita à verdade inte ira dos factos 
e sobre tudo à sua inte rpre tação. Se 
a lé m dessa na tural co ntin gê nc ia, 
ac rescentarmos a amputação volun
tári a de fa c tos me nos honrosos ou 
presti giantes, mais escurece remos o 
valor da Históri a. 

Dar not íc ia dos facto s qu e se 
conhecem é obrigação de quem sobre a 
Hi stóri a escreve. Aos leitores e interes
sados cabe a crítica e a análi se desses 
factos e da forma como são narrados. 

Eu cumpri a minha parte. Que os 
leitores cumpram a sua. 


