Ficha Técnica
REVISTA

Ordem dos

Médicos

S U M Á R I O
4

EDIT
ORIAL
EDITORIAL

6

INFORMAÇÃO
Posição do CNE sobre
medidas legislativas
anti-tabágicas

Ano 22 – N.º 70 – Julho/Agosto 2006
PROPRIEDADE:

9

Centro Editor Livreiro da Ordem
dos Médicos, Sociedade Unipessoal, Lda.
SEDE: Av. Almirante Gago Coutinho, 151
1749-084 Lisboa • Tel.: 218 427 100
Redacção, Produção
e Serviços de Publicidade:
Av. Almirante Reis, 242 - 2.º Esq.º
1000-057 LISBOA
E-mail: celom@omcne.pt
Tel.: 218 437 750 – Fax: 218 437 751

10

ERS vista por vários
médicos

14

OM assina protocolos com
instituições bancárias

ALID
ADE
16 ACTU
CTUALID
ALIDADE

Directora Executiva:
Paula Fortunato
E-mail: paula.fortunato@omcne.pt
Redactores Principais:
Miguel Guimarães, José Ávila Costa,
João de Deus e Paula Fortunato

20

Médicos e Indústria
Farmacêutica

32

Declaração conjunta
emitida pela CPME e
EFPIA em relação a:
Colaboração entre a Classe
Médica e a Industria
Farmacêutica

Dep. Comercial:
Helena Pereira

Dep. Gráfico:
CELOM
Impressão:
SOGAPAL, Sociedade Gráfica da Paiã, S. A.
Av.ª dos Cavaleiros 35-35A – Carnaxide
Depósito Legal: 7421/85
Preço Avulso: 1,6 Euros
Periodicidade: Mensal
Tiragem: 32.000 exemplares
(11 números anuais)

João Cardigos: 23 anos
como o único médico do
Corvo

28

Secretariado:
Miguel Reis

Dep. Financeiro:
Maria João Pacheco

Inauguração do
restaurante da Ordem dos
Médicos
O prazer da degustação

44

Seminário Luso-Galaico
Segurança, Higiene, Saúde
no Trabalho e Controlo de
Infecção Hospitalar

46 OPINIÃO
Proibido Proibir
(Reflexões a propósito do
ante-projecto sobre a
prevenção do tabagismo)
por Luís Fonseca

TÓRIO
48 CONSUL
CONSULTÓRIO
JURÍDICO

Primeira visita de um
bastonário a várias ilhas
dos Açores

Director:
Pedro Nunes
Directores-Adjuntos:
José Moreira da Silva
José Manuel Silva
Isabel Caixeiro

www.ordemdosmedicos.pt
O novo portal da Ordem
dos Médicos

40

36

38

Tomada de Posse dos
membros dos Colégios da
Especialidade
Fórum Médico

Questões Ético – Jurídicas
no contexto da Violência
Doméstica
A relação médico/doente e
o Segredo Médico

52 C O N T O S
O derradeiro beijo
por Luís Lourenço

TURA
54 CUL
CULTURA
Isabel Symonds expõe na
Ordem dos Médicos

A
56 AGEND
GENDA
2º Curso Breve de
Pós-graduação em
Consentimento Informado
+ Notícias

58

2º Curso Breve de
Pós-graduação em
Responsabilidade Médica

Nota da redacção: Os artigos de opinião e outros artigos assinados são da inteira responsabilidade dos
autores, não representando qualquer tomada de posição por parte da Revista da Ordem dos Médicos.

EDITORIAL

A poupança

A

proxima-se a grandes passos a “silly season” ou não fora ela, por adesão às mais modernas técnicas de
gestão, um nicho em expansão que desponta aqui e ali em todos os momentos da vida nacional.
Condicionados pelos ritmos de parqueamento de crianças, recentemente desenvolvido pela transformação

em curso dos professores em “baby siters”, os Portugueses vão, por obrigação, a banhos em Agosto.
Solidários que somos, também em Agosto encerramos a nossa revista e imergimos em águas atlânticas na
tentativa de algum refresco e alguma bruma que oculte a realidade circundante.
A “reentrée” advinha-se de alguma tormenta já que, antes de partir antecipadamente para férias, o Senhor
Ministro anunciou uma alteração (eufemismo que, em governês, significa redução) no pagamento das horas
extraordinárias.
É matéria sobre a qual a Ordem não deve, e como tal não o fará, pronunciar-se.
Não é credível uma instituição defender os interesses dos doentes e o seu direito a uma medicina de qualidade
e, simultaneamente, o interesse dos médicos e o seu direito a remunerações compatíveis com o seu
desenvolvimento intelectual e esforço.
Por vezes tais interesses conflituam e, em democracia, interesses conflituantes devem ser geridos por entidades
autónomas e igualmente com transparência, conflituantes.
Em matéria salarial cabe aos Sindicatos defender os médicos, como em matéria de medicina livre e convencionada
cabe às Associações negociar tabelas.
À Ordem, como reguladora, cabe estar atenta, garantir o suporte técnico, exigir as condições adequadas, enfim,
defender a qualidade qualquer que seja o enquadramento económico.
E é precisamente neste âmbito que os tempos não auguram nada de bom. A obsessão económica de conter o
“déficit” a todo o custo, por vezes resvala para o mais fácil e, nestas alturas, ter a responsabilidade do poder
amiúde se transforma na discricionariedade do dito.
Há uma ânsia do encerrar que se nota no discurso. Há uma fome de não gastar que não hesita mesmo perante
o óbvio, podendo o óbvio ser aldeias isoladas a horas de qualquer médico em “escala de urgência”.
Alguém disse que “é muito caro não ter dinheiro”. Tomar decisões condicionado pela “folha de caixa” é a
consequência inevitável da negligência com que se delapida em tempos de “vacas gordas”.
Apesar de óbvias verdades que não desmereceriam a Lapalice, é sempre com tristeza que ao erro se acrescenta
agora a persistência no mesmo. Se antes se abria ao sabor de cada pequenino poder autárquico e da sua
capacidade de lobby, agora encerra-se (de preferência atribuída a culpa aos médicos) ao mero sabor da encomenda
das Finanças.
Ao tempo em que se poupa na farinha gasta-se alegremente no farelo, lançando campanhas ridículas para
ensinar os médicos a lavar as mãos (como se não tivéssemos sido nós a ensiná-los), e criando estruturas inúteis
mas modernaças tipo Entidade Reguladora da Saúde.
Está na altura de perguntar em cada hospital, em cada ARS, de quanto foi a contribuição para este clube.
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EDITORIAL
Pedro Nunes

É que, quando se pedem sacrifícios, quando se incentivam os médicos a
colaborar no desígnio nacional da poupança, é importante que se dê o
exemplo e não se imputem ao sistema gastos com iniciativas inúteis.
Quando fecham um SAP do interior, que, com todos os defeitos que
universalmente se lhe reconhece, assegura uma referência amiga em
quilómetros de isolamento, é importante perguntar se o sacrifício pedido
às populações teve qualquer utilidade.
No momento em que se encerram estruturas que prestam reais e efectivos
serviços é necessário, por uma questão de ética politica, justificar a utilidade
de cada cêntimo que se gasta.
É imprescindível ter a percepção de que os Portugueses percebem quando
se lhes pede sacrifícios (já estão por natureza habituados) mas não toleram
decisões arbitrárias e a desfaçatez do poder.
Médicos, mas igualmente Portugueses, pautamo-nos por padrões de
semelhança. Quem nos vier pedir sacrifícios é bom que saiba explicar
para que servem certas campanhas, qual o fim de certas Entidades
Reguladoras (?) De Não Se Sabe o Quê.
Quem conta connosco em momentos difíceis para advogar a racionalidade,
não pode perder de vista que, no momento seguinte, essa mesma
racionalidade nos possa levar a contestar.
Tanto mais que há matérias que se inscrevem no domínio da ética e essa,
como estatutariamente e moralmente nos cabe defender, é inegociável.
Para boa compreensão da postura da “reentrée” e para que o remanso
quente do Verão permita alguma reflexão, aqui se deixa a todos os
interessados a cópia de dois artigos interessantes do Código Deontológico
dos médicos:
Artigo 6º “Princípios Gerais”, n.º 2 - O médico não deve considerar o
exercício da Medicina como uma actividade orientada para fins lucrativos,
sem prejuízo do seu direito a uma justa remuneração, devendo a profissão
ser fundamentalmente exercida em benefício dos doentes e da comunidade.
Artigo 28º - O médico deve procurar exercer a sua profissão em condições
que não prejudiquem a qualidade dos seus serviços e da sua acção, não
aceitando situações de interferência externa que lhe cerceiem a liberdade
de fazer juízos clínicos e éticos.”
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2006
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Presidente

Posição do CNE sobre medidas
legislativas anti-tabágicas

A
Sua Excelência
O Ministro da Saúde
Ministério da Saúde
Av. João Crisóstomo, 9
Lisboa
Excelência,
Não pode a Ordem dos Médicos através do seu Conselho
Nacional Executivo deixar de se congratular com todas as
medidas que contribuam para o correcto esclarecimento
da população portuguesa quanto aos malefícios para a saúde decorrentes do consumo de tabaco. É desejável a adopção de políticas que visem desincentivar esse consumo, através da promoção da educação para a saúde, da divulgação
de informação técnica adequada, da garantia de acesso universal a cuidados médicos especializados, da protecção e
defesa dos direitos dos cidadãos face a exposições indesejadas provocadas pelo consumo abusivo e irresponsável. São
demasiado graves e encontram-se cientificamente demonstrados os riscos para a saúde individual e colectiva decorrentes do consumo activo ou passivo de tabaco. É nesse
propósito que a Ordem dos Médicos se associa a toda a
sociedade civil, preconizando a sua urgente e correcta
mobilização no sentido da promoção do esclarecimento
informado junto de não fumadores e fumadores, de forma
intensiva, de modo a promover estilos devida saudável e a
permitir a livre e esclarecida opção pelos programas de
desabituação tabágica.
A Ordem dos Médicos não pode, no entanto, ignorar os
factores políticos, culturais, sociais e económicos que estão
na génese deste problema e que assumiram, durante anos,
formas mais ou menos sofisticadas de incentivo ao consumo colectivo de tabaco, com total apoio e permissividade
das elites políticas da nossa sociedade, já então suficientemente esclarecidas sobre os malefícios que tais procedimentos acarretavam para a saúde pública.
Assim, não pode a Ordem dos Médicos deixar de mostrar
preocupação pela rigidez contida nalgumas das actuais medidas restritivas preconizadas pelo legislador e passíveis de
contribuir para um indesejável clima de intolerância e discriminação social para com os fumadores, mais parecendo,
querer transformá-los em bodes expiatórios de erros alhei-
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os do que reconhecê-los como vítimas de um processo
que os capturou.
Esta preocupação é tão ou mais pertinente, quanto se constatam o número de casos de êxito sustentado obtidos com
as actuais terapêuticas de abstinência, as dificuldades de
acesso de grande parte dos utentes a consultas multidisciplinares de especialidade e os custos elevados e não comparticipados da maioria das terapêuticas disponíveis para a
desabituação. Tudo isto, configura uma clara atitude discriminatória à qual o legislador parece insensível, comparativamente como que acontece no nosso país, com os portadores de outras formas de adição. A situação torna-se ainda mais preocupante e difícil de entender quando ocorre
num país em que os seus responsáveis permitem através
do adequado enquadramento jurídico e legislativo, o cultivo, importação, transformação, comercialização e exportação de tabaco para consumo.
A Ordem dos Médicos, através do seu Conselho Nacional
Executivo, chama a atenção para a necessidade de se encontrar um equilíbrio legislativo, que permita não repetir
erros que experiências anteriores sobre esta matéria já
revelaram. A adopção de medidas socialmente
discriminatórias, promotoras de mal estar social, assumidas
com argumentos hipócritas e fundamentalistas, configuram
um verdadeiro atentado aos direitos e liberdades dos cidadãos, por mais correctos, nobres e filantrópicos que sejam
os ideais que lhes estão subjacentes. Os que as preconizam
configuram uma preocupante intransigência, que a sociedade democrática nos ensinou a rejeitar.
Atentos os princípios enunciados, a Ordem dos Médicos
considera positiva a publicação da legislação preconizada e
incentiva o Governo ao seu melhoramento e correcção na
tentativa de uma efectiva promoção de saúde pública.
A Ordem dos Médicos manifesta a sua disponibilidade para
o debate técnico adequado.
Certos do bom acolhimento desta nossa proposta,
subscrevemo-nos com respeito e apresentamos os melhores cumprimentos e elevada consideração pessoal.
O Presidente
Pedro M. H. Nunes

INFORMAÇÃO

www.ordemdosmedicos.pt
O novo portal da Ordem dos Médicos
No seguimento do deliberado em
Conselho Nacional Executivo de 15
de Março de 2006 quanto à remodelação do site da Ordem dos Médicos, e no cumprimento do calendário apresentado e aprovado pelos membros do CNE, a partir do
dia 1 de Agosto, estará online e em
funcionamento o novo portal da Ordem dos Médicos.

dem dos Médicos (Revista da Ordem dos Médicos, Acta Médica Portuguesa, e alguns livros), links úteis,
as notícias mais importantes para a
actividade médica, legislação, etc.
Haverá igualmente espaço para fazer sugestões e comentários, colo-

tínuo deste espaço.
Em www.ordemdosmedicos.pt haverá áreas e conteúdos para os médicos, mas igualmente para os estudantes de medicina, jornalistas, o
público em geral. Cada área com
conteúdos específicos e especial-

Já devidamente remodelado, o site
terá diversas áreas reservadas onde
se disponibilizará informação com
interesse específico para os vários
perfis de utilizadores registados.
Pretende-se que este projecto continue sempre em desenvolvimento
com vista a prestar aos utilizadores
do site serviços diversos e cada vez
mais abrangentes.
Pretende-se igualmente fornecer informação útil e, naturalmente, validada pela Ordem dos Médicos.
À medida que formos criando novas funcionalidades e prestando serviços mais diversificados, especialmente a pensar na classe médica,
daremos conta das mesmas na revista para que os médicos possam
estar sempre a par dos serviços que
lhes disponibilizamos online.
Este será o espaço virtual onde poderá sempre encontrar as posições
oficiais do Conselho Nacional Executivo, pareceres jurídicos e técnicos, normas técnicas, as publicações
do Centro Editor Livreiro da Or-

car questões pertinentes para o desenvolvimento da actividade médica, etc.
Apesar de estarmos num período
de férias, contamos ser igualmente
uma fase em que os médicos, não
único mas principal destinatário do
portal da OM, terão maior disponibilidade para consultar o site e ajuizar de alterações que considerem
úteis. Contamos com as sugestões
de todos para o melhoramento con-

mente pensados para a classe em
causa.
Mais do que um site, num futuro
breve, este será um portal de referência.
A partir de 1 de Agosto, visite, descubra e deixe os seus comentários e
sugestões ao novo portal da Ordem
dos Médicos.
www.ordemdosmedicos.pt
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2006
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ERS vista por vários médicos
Passamos a transcrever
algumas cartas que foram
dirigidas à Ordem dos
Médicos, nas quais alguns
Colegas expressaram a sua
opinião sobre a Entidade
Reguladora da Saúde e as
dificuldades que têm
sentido no contacto com tal
entidade. A identidade dos
autores das cartas foi
omitida por razões de
critério editorial. A juntar a
estas cartas haveria muitas
outras informações que
foram sendo recebidas
telefonicamente,
nomeadamente sobre a
impossibilidade de entrar
no site da ERS.
Carta 1
Bom dia,
Tenho uma pequena clínica numa Freguesia no Norte do Pais. Com muitas
dificuldades ternos mantido as portas
abertas e com maior dificuldade ainda
ternos conseguido médicos.
A nossa função é um complemento ao
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Centro de Saúde que infelizmente para
todos nós não dá “conta do recado”.
Vimo-nos confrontados esta semana
com uma notícia que nos deixou surpreendidos e indignados.
Segundo nos informaram até ao final
do mês teremos de pagar á ERS uma
fortuna.Temos uma facturação anual de
cerca de 12 mil euros e segundo a ERS
teremos de pagar 900 euros + 25 euros/especialidade. Como temos 10 especialidades teremos de pagar á ERS a
módica quantia de 1150 euros o que é
um absurdo.
Pior que a quantia é não termos a mínima noção para que serve a ERS e em
que nos será útil tal entidade. Não entendemos como é possível criarem
entidades, institutos que servem á primeira vista para ocuparem cargos e
cobrarem impostos paralelos aos portugueses.
Gostaria de saber até que ponto seremos obrigados a pagar este imposto,
se pode ser passível de reclamação e a
vossa opinião sobre a entidade.
Atentamente
(...)
Carta 2
Assunto: Novo Imposto para a ERS
Ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Pedro Nunes, o meu total apoio
e solidariedade bem como de todos os
colegas com quem tenho conversado,
no repúdio de mais este imposto que
se destina exclusivamente a manter uma
entidade com fins discutíveis, Estaremos
todos unidos, para impor a “morte à
nascença” de mais esta afronta aos Médicos Portugueses.
(...)
Carta 3
Exm.º Senhor Doutor Pedro Nunes
Bastonário da Ordem dos Médicos
Lisboa
Exm.º Bastonário
A propósito da ERS, queria sinteticamente transmitir-lhe os seguintes co-

mentários pessoais.
Sou aposentado da função pública desde Janeiro de 2003, mantenho saudavelmente uma pequena actividade no
consultório privado, 2 tardes/semana,
e neste 1.º semestre tive um total de
honorários de 3.600 euros.
É razoável que para além do IRS tenha
que ser tributado novamente?
Abstenho-me de quaisquer outros comentários já explicitados por V. Ex.ª e
por outros colegas.
Com as minhas mais cordiais saudações.
(...)
Carta 4
Exm.º Senhor
Bastonário da Ordem dos Médicos
Dr. Pedro Nunes
Acabo de receber pelo correio azul um
comunicado da Ordem referente ao
diferendo com a ERS.
Desde já agradeço o seu envio.
Tenho porém a comunicar o seguinte:
1.º - Há quarenta e seis anos que pago
a minha cota à Ordem dos Médicos
Portuguesa.
2.º - Há 39 anos que sou membro da
Ordem dos Médicos Sul Africana, onde
pratiquei durante mais de 20 anos.
3.º - Há 20 anos que sou membro da
Ordem dos Médicos Ingleses, da British
Medical Laser Association e da International Society oh Laser Surgery and
Medicine.
As ordens dos Médicos são para mim
a única entidade a quem me devo dirigir e a quem tenho de prestar contas,
pela minha actividade profissional.
Não reconheço e nem permito a mais
nenhuma entidade que interfira com o
atrás exposto.
Considero esta atitude uma humilhação para Ordem dos Médicos Portuguesa e um insulto a todos os colegas
portugueses.
Trata-se de além do mais um imposto
numa forma vil e baixa da desconsideração da classe médica a que pertenço.
Não tenciono inscrever-me na ERS E
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procurarei apoio jurídico para o facto.
També devo dizer que dei conhecimento às outras Ordens estrangeiras do
que se está a passar em Portugal.
Sem mais, atenciosamente
Saudações cordiais
(,,,)
o Colega
Carta 5
Exm.º Senhor Bastonário da Ordem
dos Médicos
Junto envio cópia do Email enviado e
que foi rejeitado, bem como cópia por
via Fax que não é recebida.
Estes são os comprovativos das tentativas efectuadas para liquidação da quota de 200 euros que me foi estipulada
pela ERS.
O Médico
(...)
Email
Para: geral@ers.pt
Assunto: Nota de Liquidação
Exm.os Senhores
Conforme conversa telefónica havida
ontem com uma colaboradora vossa,
tentamos hoje tirar a nota de liquidação, para proceder ao pagamento nos
ctt, em nome de (...) e tal foi impossível.
Tentamos também falar com alguém
pelo telefone a fim de nos ser prestada
ajuda para imprimir a referida nota de
liquidação, mas não fomos atendidos.
Assim vimos informar que qualquer
atraso no pagamento não será culpa
nossa.
Também agradecemos nos informem
através desta via como proceder à impressão da respectiva nota de liquidação.
Sem mais, agradecemos desde já a atenção que nos possam dispensar, somos
(...)
Carta 6
Lisboa, 30-6-2006-07-17
Ao Bastonário da Ordem dos Médicos,
Caro Colega,
Envio este fax no sentido de protestar
pela forma com o tem decorrido o processo de registo na ERS.

Após várias horas de tentativas foi-me
completamente impossível realizar o
dito registo, não só pelo facto de a Net
estar entupida, mas também pelo facto
de o sistema solicitar informações para
o qual não disponibilizava campos de
preenchimento adequados.
Aguardo a posição da Ordem sobre a
forma de ultrapassar esta situação.
(...)
Cédula Profissional n.º (...)
Carta 7
À Entidade Reguladora da Saúde
Venho por este meio participar que
desde ontem tenho tentado o pedido
de senha para inscrição na V.ª Entidade,
através do vosso site de Internet, o que
tem sido sempre impossível, por prováveis problemas aos quais sou alheia.
Uma vez que o prazo acaba hoje, agradeço a consideração (...)
(...)
Médica
Carta 8
(...), 3 de Julho de 2006
Exm.º Senhor Doutor Pedro Nunes
Digníssimo Bastonário da Ordem dos
Médicos
Junto envio a Vossa Ex.ª cópia do fax
enviado na presente data, para o presidente da Entidade Reguladora da Saúde, a fim de dar conhecimento das minhas diligências e obter protecção jurídica da nossa Ordem, da qual Vossa Excelência é mui digno Bastonário.
Com os melhores cumprimentos, subscrevo-me com a máxima consideração
e estima.
(...)
Médico
Fax
(...), 3 de Julho de 2006
Exm.º Senhor Presidente da Entidade
Reguladora da Saúde
Recebi no passado dia 29 de Junho uma
carta da ORDEM DOS MÉDICOS, informando que deveria proceder à inscrição na vossa entidade, como proprietário do consultório sito na Rua (...),
até ao dia trinta, sob pena das coimas
inerentes à não inscrição.
Tentei durante todo o fim-de-semana
até altas horas da madrugada ter aces-

so ao vosso site (www.ers.pt), só conseguindo com êxito tal operação, às 4
horas da manhã de hoje, dia 3 de Julho.
Procedi ao preenchimento do formulário apresentado, fazendo em nome
individual, já que sou o único médico
a utilizar o meu consultório. Fiquei surpreendido quando verifiquei que a importância a pagar era de mil euros, contrariando as informações que me tinham sido prestadas pela Ordem dos
Médicos, informação baseada na portaria publicada no diário da república
no dia 23 de Junho com a portaria
639/2006. Em vão, tentei preencher o
formulário com a quantia de duzentos
euros, como determina a referida portaria, mas não foi aceite.
Acabei por preencher utilizando: Importância a pagar mil euros, para não
ser penalizado pelas coimas ameaçadoras do ofício emanado da ORDEM
DOS MÉDICOS.
Pergunto:
1 – A que se destina a importância que
tenho forçosamente que pagar e quais
as regalias que daí vou usufruir.
2 – A importância de duzentos euros
estipulada pela portaria 639/2006 de
23 de Junho não foi aceite pelo site. A
importância de mil euros contraria as
decisões da referida portaria. Não entendo.
3 – Quando proceder ao pagamento
que deverá ser feito entre 10 e 15 de
Julho de 2006 deverei pagar mil euros
ou duzentos?
4 – De que modo serei compensado
pelos três dias e três noites perdidos
lutando com um site que verifiquei ser
completamente inadequado e impróprio?
Nota: com nervosismo em vez de colocar como nome da entidade – (...),
escrevi: (...). tentei proceder à respectiva rectificação sem que o tenha conseguido.
Agradecendo uma resposta tão rápida
e elucidativa quanto possível, subscrevo-me.
(...)
Médico
Carta 9
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2006
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Clínica (...)

(...)

(...), 30 de Junho de 2006-07-17

Carta 11

Exm.os Sr.s

Assunto: inscrição na ERS

Após várias tentativas para fazermos a inscrição conforme portaria
38/2006, vimos que o vosso site não
permite preencher a inscrição. Apenas obtivemos a senha.

Após várias tentativas de inscrição
no dia 30/06/06.

Já tentamos contactar os serviços,
e nem o site funciona nem o vosso
contacto telefónico.

Solicito prolongamento do prazo.

Vimos assim, questionar se o prazo
é prorrogado ou como se ultrapassa esta dificuldade!
Sem outro assunto de momento,
(...)
N.º de cédula da Ordem dos Médico (...)
Carta 10
Exm.º Senhor
Bastonário da Ordem dos Médicos
(...), inscrito na Ordem dos Médicos com o n.º (...) comunica a V.ª
Ex.ª que fez a inscrição por Fax na
Entidade Reguladora de Saúde.
(...), 3 de Julho 2006
(...)
Fax
Exm.º Senhor Presidente da Entidade Reguladora da Saúde
(...), médico e inscrito na Ordem dos
Médicos com o n.º (...), portador do
B. I. (...) do Arquivo de Id. de Lisboa,
na impossibilidade de o fazer por
outro meio, como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, pretende inscrever-se
nessa Entidade Reguladora da Saúde, solicitando ainda que lhe seja enviado por fax a confirmação da mesma.
(...), 3 de Julho 2006
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E por estar o programa completamente bloqueado.

Com conhecimento á Ordem dos
Médicos.
Carta 12
Assunto: Pagamento de inscrição à
ERS
Exm.º Sr.,
No seguimento do contacto efectuado para a Ordem dos Médicos
solicitando esclarecimento quanto
ao valor do pagamento de inscrição
na ERS venho pelo presente expor
ao Exm.º Sr. Bastonário a minha situação.
Dei início ao meu processo de resisto na ERS no passado dia 29 de
Junho, contudo por indisponibilidade de acesso ao site desta entidade
não foi possível concretizar o registo da Sociedade Médica da qual
sou gerente. Nesse mesmo dia e no
dia seguinte foram feitas tentativas
sucessivas de contactos para a ERS
por forma conseguir esclarecer a situação.
Visto não ter obtido qualquer esclarecimento, a 1 de Julho foi efectuado o registo, contudo com surpresa verifiquei que o valor atribuído pela ERS para concretizar o registo seria de 1000 euros. A propriedade do consultório médico onde
exerço é a Sociedade Médica (...) ,
Lda, da qual sou sócio gerente. Visto que sou o único médico a exercer naquele consultório e em regime parcial (6h/semanais), numa pri-

meira análise e ao abrigo do artigo
9.º da Portaria 639/2006 de 23 de
Junho considerei que o valor a pagar de inscrição seriam 200 euros.
Perante esta situação enviei por
email à ERS um pedido de esclarecimento (anexo), bem como um fax
(anexo). Até ao momento ainda não
obtive qualquer resposta, aproximando-se a data para efectuar o pagamento, pelo que caso não haja resposta terei que o fazer.
De qualquer forma considero importante a OM ter acesso a esta informação acerca da incapacidade de
resposta por parte da ERS bem
como ao facto de situações semelhantes à relatada não terem sido
acauteladas pela ERS na altura de
regulamentar o registo. Existem certamente muitos colegas nesta situação que devido ao facto de exercerem em regime de pessoa colectiva, pesar de o fazerem em tempo
parcial, não terão direito ao regime
de excepção (artigo 9.° da Portaria
639/2006 de 23 de Junho).
Sem outro assunto apresento os
meus melhores cumprimentos,
(...)
Médico
Email
Assunto: Pagamento taxa inscrição
ERS
Exm.os Sr.s
Acabei de submeter a inscrição da
Sociedade Médica (...), e verifiquei
que curiosamente o valor a pagar
pela taxa de inscrição é de 1000 euros.
Na referida sociedade apenas trabalha em regime parcial (6 horas semana) um médico que é simultaneamente sócio gerente, Dr. (...).
Assim, ao abrigo do art.º 9 da Portaria 639/2006 de 23 de Junho, e
face ao cariz esporádico (6 horas /
semana) da actividade exercida neste consultório, agradeço a redução
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gamento correspondente à inscrição.

De V. Ex.as, Atentamente
(...)
Carta 14

Fax

Sem outro assunto apresento os
meus melhores cumprimentos,
(...)
Médico

Assunto: Pagamento de inscrição

Carta 13

Exm.os Sr.s

Para: ORDEM DOS MÉDICOS
Exm.º Sr. Doutor Pedro Nunes
Assunto: Pedido de informação
Exm.º Sr. Doutor,

Para não ser vítima da Entidade Reguladora da Saúde do nosso democrático Governo, no passado dia 26
de Junho fechei o meu consultório
onde exerci 52 anos.

No seguimento do email enviado no
passado dia 3 de Julho para o qual
ainda não obtive resposta (segue em
anexo), venho pelo presente solicitar que me seja enviada uma nova
guia de pagamento com o valor correspondente a 100 euros dado que
a actividade exercida no consultório médico para qual foi pedido o
registo, ser em regime parcial (6h/
semanais).
Agradeço uma resposta com a
maior brevidade para o email: (...)
por forma a poder efectivar o pa-

Agradeço informação actual da inscrição na Entidade Reguladora da
Saúde, dada a total impossibilidade
dos senhores não terem tempo para
atenderem os telefonemas. Só hoje
foram três tentativas e o telefone
desligou-se.

M.I. presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos

Não estava cansado de ser médico
mas demasiado velho para aturar
economistas e gestores que, para
mal de muitos e proveito de poucos, invadiram a área da saúde em
Portugal.
Com elevada consideração
(...)

A telefonista ficou de me ligar, o que
poderá ainda fazer para o n.º (...).
Aguardando as V. prezadas notícias
e com os melhores cumprimentos,

Jornal Público 11 Jun 2006

da taxa para 100 eur., conforme referido na portaria, e consequente
envio de novas guias para pagamento com o valor corrigido.
Atenciosamente, (...)
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OM assina protocolos com
instituições bancárias
A Ordem dos Médicos celebrou
recentemente dois protocolos
com instituições bancárias – Banco
Popular e BES - com um diversificado
conjunto de serviços através dos quais
os seus associados poderão obter
condições vantajosas em situações tão
diversas como o crédito à habitação
ou o crédito para Pós-Graduação,
Mestrados e Doutoramentos.
O protocolo com o Banco Popular
foi assinado a 13 de Janeiro e a 18 de
Abril foi assinado com o BES.

14
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No âmbito do Protocolo entre o Banco Popular Portugal, S.A. e a Ordem dos Médicos foi estabelecida uma
cooperação cujos efeitos se estendem a todos os médicos inscritos e aos colaboradores efectivos da OM.
O Banco Popular proporcionará aos beneficiários deste protocolo o acesso a uma diversidade de produtos e
serviços que se traduz num conjunto de vantagens, tais
como: condições preferenciais na abertura de conta,
condições preferenciais em serviços prestados, condições preferenciais em produtos comercializados pela
instituição bancária, isenção das despesas de manutenção em depósito à ordem, cartão de desconto em combustíveis, cartão de débito com oferta das primeiras
anuidades, domiciliação de pagamentos gratuita, adesão
ao serviço de banca à distância igualmente gratuita, oferta dos primeiros cinco cheques, na abertura de conta,
50% de redução no preçário em módulos de 20, 59 e
149 cheques, condições especiais no acesso ao crédito
habitação como reduções em taxas de juro, comissões
de processo, e muitas outras vantagens. Nas palavras
de António Pujol, presidente da comissão executiva do
Banco Popular, «a instituição pretende, através do acordo, chegar mais próximo da classe médica, dos seus interesses e necessidades e proporcionar um serviço ver-
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dadeiramente adequado».
O protocolo de cooperação estabelecido entre a OM
e o BES proporciona um conjunto de serviços especialmente concebido para os membros da Ordem e pretende possibilitar aos seus membros o acesso a serviços bancários em especiais condições de mercado. Os
destinatários deste protocolo são os membros da OM
cujo salário esteja domiciliado numa conta BES 360º ou
360º Platinum. Neste âmbito, os membros da OM têm
acesso gratuito ao Mapa 360º, um inovador serviço de
planeamento financeiro, apoiado nos mais avançados
suportes tecnológicos, que faz um diagnóstico de toda
a vida financeira do investidor, para encontrar as estratégias e investimentos financeiros mais adequados a cada
caso, isto é, de acordo com a aversão ao risco, prazo do
investimento e expectativas do cliente. Os beneficiários terão acesso aos serviços prestados pela Europ
Assistance, nos termos que estiverem previstos, a cada
momento, no contrato celebrado entre o BES e a Europ
Assistance e que neste momento correspondem a serviço de assistência médica ao domicílio (extensivo a
familiares que coabitem com o beneficiário), que abrange
deslocação gratuita de médicos e enfermeiros, envio
de medicamentos e de ambulâncias, serviço de assistência ao lar para pequenas reparações. Os membros
da OM poderão ainda ter acesso a condições mais favoráveis às estabelecidas para o público em geral para
a contratação de Crédito à Habitação, Crédito Individual e Soluções de Leasing. De salientar que, no âmbito
deste protocolo o BES disponibiliza condições vantajosas de acesso ao crédito para Pós-Graduação, Mestrados
e Doutoramentos.
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Primeira visita de um bastonário
a várias ilhas dos Açores
Entre o dia 3 e 8 de Julho,
o bastonário da Ordem dos
Médicos, Pedro Nunes,
acompanhou a visita do Conselho
Regional do Sul ao arquipélago
dos Açores onde teve contacto
directo com a realidade vivida
pelos colegas que exercem
a medicina em condições muito
específicas dada a insularidade
desta parte do território nacional.
Pedro Nunes foi o primeiro
representante máximo da Ordem
dos Médicos a visitar a ilha
do Corvo e das Flores. A visita
incluiu ainda Faial, Pico e São Jorge,
três ilhas que também nunca
tinham recebido a visita
de um bastonário e Terceira.
Ainda este ano, está prevista
uma visita às restantes ilhas
do arquipélago. Neste número
da ROM daremos conta da
primeira parte desta reportagem
que continuará na próxima edição.
16
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Perante os constrangimentos geográficos e as limitações em
termos de evacuação de doentes, tantas vezes condicionada
pelas condições atmosféricas, equipamentos disponíveis, etc. o
arquipélago dos Açores apresenta características únicas no
contexto do nosso país. Pedro Nunes quis contactar directamente com essa realidade e conhecer os problemas específicos dos médicos que aí lutam diariamente pela saúde dos portugueses que povoam essa parte do território nacional. Com
esse intuito, deslocou-se às ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico e
São Jorge, acompanhado por uma delegação da Secção Regional do Sul da OM composta por Isabel Caixeiro, presidente do
Conselho Regional do Sul (CRS), João de Deus, vice-presidente
do CRS, Manuela Santos, tesoureira do CRS, Eduardo Santana,
vogal do CRS e Ricardo Mexia, secretário adjunto do CRS.
Esta visita foi igualmente acompanhada por Eduardo Pacheco,
Aida Paiva, José António Sousa e Rego Costa do Conselho
Médico da Região Autónoma dos Açores.
No Centro de Saúde (CS) das Flores, pelas palavras da especialista em Medicina Geral e Familiar (MGF) Emiliana Dias,
apercebemo-nos logo de algumas especificidades da região autónoma: «como não temos hospital nas Flores e, por vezes, as
condições atmosféricas não permitem a rápida evacuação de
doentes, temos uma enorme necessidade de efectuar formação e treino contínuos para estarmos preparados para resolver todas as situações até que seja possível transferir os doentes». Mas para efectuar essa formação contínua os médicos
têm sempre que se deslocar pois não existem muitas acções
desse tipo que decorram nas ilhas (em algumas ilhas nunca há
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qualquer tipo de acção de formação). Questionada quanto à
frequência de partos que ocorriam nas Flores, Emiliana Dias
explicou que não é comum. «As grávidas são transferidas com
a devida antecedência – cerca de 15 dias ou mais - e transportadas para a Horta. Quando está mau tempo ou em caso de
emergência, são transportadas num helicóptero que tem uma
equipa preparada. Já aconteceu um parto no helicóptero, mas
o último que aconteceu um nascimento nas Flores foi em
Dezembro. Não é de facto, comum e a capacidade de resposta
em termos de evacuação tem melhorado muito».
Luís Borges, especialista em MGF do mesmo CS, explicou que,
apesar da telemedicina não funcionar, o e-mail permite estabelecer pontes onde não existem: «nós tiramos fotografias,
com as nossas máquinas pessoais, e enviamos por e-mail aos
colegas do hospital do Faial e o colega lá analisa e falamos
sobre o doente». Esta situação sucede, nomeadamente com
as radiografias pois no CS das flores existe equipamento de
raio-x. Na verdade, nas Flores encontrámos um CS com quatro especialistas em MGF, nove enfermeiras, duas especializadas em saúde comunitária, uma psicóloga, e muito bem equipado, o que se justifica pelo facto de ter sido o antigo hospital
que servia a base francesa que existiu nessa ilha, sendo que,
quando os franceses se foram embora, deixaram ficar o equipamento. Este CS tem acompanhamento de grávidas e condições e equipamento para efectuar ecografias (deslocando-se
um obstetra à ilha, uma vez por mês) e internamento de pediatria. Não se tratando aqui de falta de equipamentos, o principal problema desta ilha é o transporte de doentes como explicou o especialista em MGF, transporte esse que, mesmo
quando não é impedido pelas condições do tempo, pode demorar mais de três horas a chegar: «são questões incontornáveis nas ilhas: a culpa não é dos médicos, nem dos meios,
nem do Governo. No caso das Flores, se quisermos atribuir
culpas teremos que dizer que a culpa é do mau tempo que
por vezes se faz sentir». Das vantagens que encontra enquanto médico a exercer nas Flores, Luís Borges refere a calma da
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ilha: «aqui até consegui controlar algumas maleitas pois de
uma maneira geral não se sente stress». Mas existem, naturalmente, outras vantagens: «um turista oriundo do norte da
Europa que foi aqui tratado a uma fractura, demonstrou a sua
surpresa por ser possível efectuar-lhe um raio-x ao fim-de-semana, algo que, segundo referiu, no seu país não é comum».
O serviço de radiologia do CS das Flores tem um técnico de
raio-x em permanência.
Rogério Ascensão é um caso peculiar: especialista em MGF de
Santa Comba Dão, exerceu medicina em diversos países, nomeadamente tendo trabalhado em plataformas petrolíferas
no Cazaquistão (trabalhou durante 12 anos ao serviço de
companhias petrolíferas). Quando resolveu recomeçar a exercer em Portugal nem sequer ponderou a hipótese de ficar no
continente. Já tinha um colega e amigo a trabalhar no CS das
Flores e foi essa a sua opção.Apesar de ter passado por países
como Angola, onde teve na prática contacto com o tratamento de doenças tropicais afirma que é nas ilhas que se «tem que
ser tudo: um pouco de cardiologista, médico de família,
dermatologista, etc.Trabalhar nas Flores é mais um desafio na
minha vida».
Nesta visita ao CS das Flores encontrámos Teresa Taylor Kay,
uma médica que desenvolve projectos de investigação na área
genética e que faz apoio, em todas as ilhas, à consulta de ginecologia.Teresa Kay faz parte de um grupo de trabalho sobre a
doença de Machado-Joseph, grupo esse que é coordenado
pelo ex-director do serviço de neurologia do Hospital de Ponta
Delgada, e que, apesar de estar reformado não quis deixar
este trabalho de acompanhamento das famílias com esta patologia tão prevalente nas Flores. Nas ilhas onde não existe
hospital, como é o caso das Flores, os CS têm, além do serviço
de urgência, internamento. Algo que foi referido por vários
colegas foi a necessidade de todos os médicos que trabalham
nos Açores terem formação em suporte básico e avançado de
vida e em trauma (sendo também referido que nem todos
têm essa competência).

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2006

19

ACTUALIDADE

João Cardigos: 23 anos como
o único médico do Corvo
A exercer medicina, sozinho no Corvo, desde 1983, João Cardigos não é das ilhas
e fez o curso em Lisboa. Esteve em neurocirurgia mas como nunca gostou do
ambiente hospitalar e conhecia bem o arquipélago ofereceu-se para ir para as
Flores. Quando abriu uma vaga no Corvo resolveu concorrer. E ficou. Já lá vão 23
anos. «Existe uma ligação já física. Há um conhecimento muito grande da ilha e
já faz parte de mim, tal como eu faço parte do Corvo». Esta ligação não impede
que em alguns momentos João Cardigos lastime a opção que fez à 23 anos atrás
e que confesse que está desejoso por ver chegar a reforma. Para esse
sentimento contribuem com certeza as dificuldades que sente, nomeadamente,
devido à falta de equipamentos de que nos foi falando ao longo desta entrevista.
O Centro de Saúde do Corvo tem um médico, João
Cardigos, e uma enfermeira, Goretti Melo, que servem
uma população de cerca de trezentas pessoas. Sendo uma
ilha pequena e com poucos habitantes, quando existe
um conflito torna-se impossível evitar encontros menos
desejáveis. Perante estes condicionalismos típicos da
insularidade, João Cardigos faz questão de manter uma
postura extremamente profissional o que se revê no facto
de perseverar em deixar quaisquer problemas pessoais

20
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fora do Centro de Saúde. «Há mais de 20 anos nesta ilha
é normal que existam pequenas questiúnculas que acabam por tomar uma dimensão muito maior dadas as circunstâncias geográficas. Não sou amorfo. Sou uma pessoa enérgica e discuto quando tenho que discutir mas
quando entro a porta do CS tudo passa».
Repositório de histórias da ilha, João Cardigos afirma
que a ideia que se faz do Corvo é muito deturpada e
exemplifica com uma breve história: «conta-se que Leite
de Vasconcelos andava a fazer uma recolha de arqueísmos
para o cancioneiro e que veio ao Corvo, convicto que o
isolamento ilhéu lhe traria grandes contributos para a
sua recolha. Contudo, ao desembarcar, teve uma surpresa que deitou por terra as suas expectativas… Uma velhinha que estava no cais dirigiu-se-lhe, questionando-o
se vinha de Lisboa. Leite de Vasconcelos respondeu que
sim, ao que a velhinha perguntou: ‘então sabe me dizer a
como está o dólar?’». Se esta história é representativa
do contacto que o Corvo sempre teve com o exterior,
outras há que são paradigmáticas da forma como se deturpam notícias: «Em tempos saiu num jornal uma notícia onde se podia ler que o único carro do Corvo tinha
tido um acidente com outro carro! O pior é que na notícia original começava por se falar numa perna partida e
quando a informação chegou à Madeira já havia um mor-
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to…»
Se conhece e conta muitas histórias da ilha, em relação
ao Centro de Saúde, João Cardigos conhece todas as
histórias que há para contar e começa por nos falar de
um equipamento de reanimação que poderia ser muito
útil… se estivesse completo: «Muito equipamento que
temos aqui veio sem acessórios, como é o caso do equipamento de reanimação que veio sem garrafas de oxigénio e continua assim… Há 10 anos! O carrinho de emergência funciona ligado à electricidade, contudo, tem constantemente um apito a indicar «check battery»… Nada
aqui sou eu que defino e estas situações caricatas dos
equipamentos repetem-se em cada objecto».
Mas existem outras situações que lamenta: «Em 1972 foi
elaborado o projecto do CS dimensionado para a ilha.
Contudo o projecto não foi devidamente acompanhado
pelo arquitecto nem por ninguém e o resultado não foi
o esperado. Além disso, o computador nunca chegou ao
CS, o laboratório veio mas está empacotado há dois anos
porque não há espaço onde o montar e todas as salas
têm ligação para computador e há router mas não há
qualquer terminal. Nem sequer sei se há intenção de
pôr qualquer terminal».
As incursões políticas na ilha também recebem algumas
críticas: «Sempre que há visitas políticas pedem-me que
faça uma lista das necessidades do CS. Já faço copy-paste
da lista do que falta. É sempre igual». Como nos pudemos aperceber, cada objecto/equipamento que existe
neste CS tem de facto uma história, muitas vezes pitoresca: «De uma dessas vezes em que me pediram a tal
lista de necessidades para o CS, de toda a lista, reclamaram do pedido de uma marquesa com capacidade obstétrica. Consideravam que, não sendo eu obstetra, não
precisava de uma marquesa com essas condições. Depois de reclamar e explicar que a marquesa era o único
equipamento rentabilizável o que sucedeu foi que a única coisa da lista que me mandaram foi precisamente a
marquesa. Mas, é claro, que vinha sem acessórios como
as guardas»…
O CS tem um local onde estava previsto ser o interna-
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mento. Mas as condições não permitem que assim seja e
o internamento é no domicílio: «quando bate o sol deste
lado o calor torna-se insuportável. É impossível internar
aqui alguém».
No CS do Corvo fazem-se electrocardiogramas e este
serviço está equipado com um computador para envio
dos exames. À semelhança dos outros equipamentos já
referidos, também aqui o sistema não funciona exactamente como seria desejável: «este computador envia o
electrocardiograma para o Porto e só daí é que segue
para um computador na Horta. Se eu confiasse no sistema poderia estar três a seis semanas à espera de uma
resposta. Para ser mais rápido tenho que telefonar para
um colega. Claro que me foi dito ‘se não serve, compra-se outro’. Ironicamente esta frase foi-me dita há dois
anos atrás. Sinto-me muito apoiado… Ninguém se preocupa com as condições do edifício ou com as condições
técnicas. O que se faz é um aproveitamento político e
refere-se sistematicamente que temos que ter todas as
especialidades. Cada político que por aqui aparece fala
sobre saúde. Mas nunca falam de melhores condições
para o médico ou de melhorias na estrutura do centro».
João Cardigos dá cerca de 2400 consultas por ano e os
seus doentes têm um tempo de espera entre 0 e 15
minutos. A sua tentativa de agilização do sistema já lhe

22
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trouxe dissabores: «já tive uma queixa por sonegar um
direito dos doentes: o direito de marcarem a consulta. É
que eu proibi a marcação de consultas porque… aqui,
quem vem ao CS, é sempre atendido».
Deixando transparecer um sentido de dever e honra,
explica que todo o dinheiro que ganhou no Corvo foi aí
investido, nomeadamente na construção de uma casa.
Querendo contribuir mais para o desenvolvimento da
‘sua’ ilha fez uma passagem pela vida política pois «havia
coisas a mudar». «Fui para a Câmara Municipal (CM)
num momento em que a mesma estava estagnada e sem
projectos, sem qualquer dinamismo. Durante quatro anos
realizei o programa quase todo e muitos outros pontos
que não estavam inicialmente contemplados. Estabeleci
as bases para a CM funcionar bem, formei pessoal, etc.
Esta foi a primeira CM dos Açores a ter um Plano Director Municipal. Quando cheguei à Câmara nem uma máquina de escrever tínhamos, quando saí era a mais informatizada do arquipélago. Na minha área específica, a
medicina, tomei decisões fundamentais ao nível da saúde
pública como garantir a sanidade da água, os esgotos e
toda uma série de infraestruturas básicas essenciais».
«Mesmo agora que já estou longe da política, ainda me
angustio com algumas situações», continua, «a população também não me percebe. Aliás, de uma maneira geral, as populações estão acefalamente exigentes. Claro
que a hostilização declarada por parte de políticos não
ajuda a resolver qualquer problema. Todas estas situações relativamente aos equipamentos e outras dificuldades que temos, podem ter muita graça… em Lisboa. Não
aqui». Essa foi a única incursão política deste médico que
confessa não ter jeito inato para essa área: «não me considero nada um político. Não é da minha natureza rir
apenas por conveniência ou sorrir às pessoas certas, no
momento certo. Só sei sorrir quando de facto tenho
vontade. Sou portanto um péssimo político até porque
tenho má memória para nomes e caras e isso é fundamental quando se faz uma campanha. Como médico tenho muito mais a fazer por esta ilha».

Curiosidades
Ao lado do CS do Corvo existe uma escola para cerca de 40 alunos. A escola possui salas de pequenas
dimensões, adequadas às pequenas turmas que tem
pois só existem três ou quatro crianças por sala. Contudo, os corredores foram elaborados de forma a
terem capacidade para evacuar 600 crianças em caso
de emergência…
Na ilha do Corvo existem mais de 1000 cabeças de
gado o que leva João Cardigos a demonstrar a sua
boa disposição: «a veterinária tem uma clientela muito maior do que a minha».

24

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2006

ACTUALIDADE

Médicos
e Indústria Farmacêutica
Decorreu no dia 12 de Julho, no auditório da Ordem dos Médicos em Lisboa,
uma reunião temática intitulada «as relações entre os médicos e a indústria
farmacêutica». A reunião, uma organização conjunta da Ordem dos Médicos
e da Apifarma, foi composta de várias intervenções a que se seguiu uma
mesa redonda moderada por Manuela Arcanjo, professora do ISEG,
e nela participaram Pedro Nunes, bastonário da OM, Fernando Leal
da Costa, hematologista e oncologista, secretário-geral da Sociedade
de Ciências Médicas de Lisboa, João Gomes Esteves, presidente da direcção
da Apifarma, Isabel Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul
da OM e presidente eleita da União Europeia dos Médicos de Clínica Geral
e Vasco Maria, presidente do Infarmed.
Leal da Costa falou especificamente sobre o conflito de interesses, tendo destrinçado o conflito real do aparente.
Sendo certo que o conflito pode não
ser exclusivamente financeiro, as raízes
do problema são profundas: informação
assimétrica, incerteza dos mercados e
complexidade das questões que têm a
ver com os sistemas de saúde. Os
pontos-chave desta relação são a investigação, o registo, a selecção, a procura/
aquisição, a distribuição e a prestação
de serviços. Em qualquer desses pontos
se podem encontrar situações que podem gerar conflito de interesses. Leal
da Costa citou vários exemplos de referências, em imprensa especializada estrangeira (JAMA, BMJ, etc.) ao problema dos conflitos de interesses na relação médicos/indústria farmacêutica (IF).
Conforme foi referido, todos os intervenientes (prescritores, alunos, investigadores, patrocinadores/investidores
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etc.) beneficiam com o marketing e o
problema do conflito de interesses. «Se
não houvesse todo o potencial económico desta área não haveria inovação
tecnológica. As próprias agências reguladoras estão muito dependentes da indústria. A quantidade de estudos de segurança que têm que ser feitos antes de
ser aceite o registo de um medicamento, representa custos que encarecem o
fármaco». Explicando que os conflitos
de interesse se estendem a todas as áreas, Leal da Costa deu como exemplo o
conflito que pode existir entre as associações de doentes e a indústria e questionou onde se pode estabelecer a fronteira da motivação legítima ou ilegítima.
A resposta que o próprio interlocutor
deu, surgiu sob a forma de adaptação de
uma frase de Séneca:‘O espírito de quem
dá e a atitude de quem recebe, define o
valor da dívida’. Neste contexto colocam-se outras dúvidas: «deverão os
médicos aceitar as ofertas dos doentes?
E deverão os médicos oferecer prendas
aos doentes? É lícito a um médico, por
exemplo, dar dinheiro para um doente
para o autocarro? Onde está o conflito
e o interesse?». Referindo a sua visão de
que a medicina é uma espécie de ‘grande capacete azul’ que resolve conflitos,
Leal da Costa citou aquele que é para si
o maior conflito de interesses actual: «o
interesse individual do doente vs a agenda da saúde pública» e acrescentou que
todas as questões desenvolvidas nesta
reunião temática se prendem com essa
questão de fundo. Considerando que
conflitos e interesses não se conseguem
eliminar, Leal da Costa defendeu que o
que se deve fazer é procurar os interesses comuns e não esconder os conflitos, mas antes resolvê-los, transformando conflitos em cooperação. E citando

João Lobo Antunes, acrescentou:
«ignorá-los, escondê-los, mistificá-los,
apenas serve para tornar mais palpável
a sua existência». Esta necessidade de
falar abertamente sobre os problemas
e os resolver evita que se possa usá-los
para denegrir a imagem dos médicos e
da indústria.
Ao introduzir a mesa redonda, Manuela
Arcanjo, ex-ministra da saúde, referiu que
este é «um problema sem solução que
tem a ver com o país, a sociedade e as
pessoas». Referindo-se especificamente
aos problemas das instituições universitárias e da sua dependência económica
de ‘sponsors’, a moderadora questionou
se essa dependência poderá pôr em causa a credibilidade do trabalho cientifico
desenvolvido. Sobre quem ganha e quem
é mais lesado, Manuela arcanjo não tem
dúvidas: «todos podem ganhar e perder
um pouco, mas quem sai mais lesado é
o doente. E é precisamente por existir
este terceiro vértice, o doente, que se
têm que encontrar regras que rejam os
conflitos de interesse». Gomes Esteves
confirmou esta ideia ao afirmar que a
reflexão sobre este tema deve ter sempre como ‘pano de fundo’ o doente. «A
indústria farmacêutica tem a obrigação
social de partilhar aquilo que investiga e
desenvolve, uma obrigação que os profissionais de saúde também têm», continuou.Ao triângulo IF, médicos, doente, o
presidente da Apifarma acrescenta o Estado, «enquanto prestador de cuidados
ao doente, regulados da IF e empregador dos médicos. (…) A verticalidade
da IF e a consciência ética dos médicos
devem ser acompanhados pelo cumprimento dos deveres do Estado».
Neste encontro, Gomes Esteves referiu-se à assinatura de um novo proto-
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colo entre a IF e a OM, ao que o bastonário da Ordem dos Médicos respondeu estar, naturalmente, a OM interessada em que se estabeleça um novo
protocolo, ainda mais eficaz. Realçando
a capacidade de auto-regulação das duas
instituições, o interlocutor acrescentou
que só será necessário aperfeiçoar os
instrumentos já existentes e demonstrou o seu cepticismo em relação à possibilidade de ter o Estado como signatário do protocolo, dado o seu
alheamento do papel de apoio à investigação. Pedro Nunes defendeu precisamente que as questões de conflito
de interesses, inerentes ao ser humano, devem ser discutidas abertamente
pois só assim se poderá encontrar caminhos para a resolução dos problemas que possam surgir. «A relação dos
médicos com a IF tem sido, de uma
maneira geral, correcta, não se tendo
ultrapassado os limites da ética. Nas
poucas vezes que isso aconteceu, o problema foi discutido e foram aplicadas
sanções. Acredito sinceramente que
apesar de os seres humanos, sejam de
que área profissional forem, procurarem atingir os seus objectivos pessoais,
na maioria das vezes comportam-se de
uma forma ética, razão pela qual acredito na auto-regulação. É a interiorização dos valores que nos vai determinar o caminho. A ética é isto: agir de
acordo com esses valores que
interiorizámos. É neste sentido que me
tenho manifestado contra a desregulação social, contra a tentativa de desregulação total da sociedade e da busca
incessante de lucros. A OM irá sempre
combater essas formas de desregulação». Consciente de que haverá sempre algumas pessoas que irão violar
esses códigos, Pedro Nunes realça a
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necessidade de criação e/ou aperfeiçoamento dos mecanismos de controlo
e resolução dessas situações. «Acredito que o progresso tecnológico e económico da humanidade não são incompatíveis com a prevalência dos valores
éticos. A saúde de um cidadão e a sua
capacidade de educar os seus filhos será
sempre mais importante que o conjunto de bens materiais que poderá ter e
usufruir ao longo da vida». Num sistema em que os Estados se demitiram

«O espírito de quem
dá e a atitude de
quem recebe, define o
valor da dívida»
do seu papel regulador e financiador
do desenvolvimento e investigação é
normal que esses mesmos Estados se
sintam condicionados pela IF que de
facto investiga e divulga as suas descobertas, mas o bastonário da OM está
convicto que os Estados encontrarão,
com o apoio dos médicos, formas de
resolver esse condicionalismo. Durante esta mesa redonda, Pedro Nunes,
referiu-se aos médicos não como meros prestadores de serviços mas antes
como «compradores por conta de outrem». «Foi a nós médicos, compradores devidamente informados, que o doente/consumidor incumbiu dessa tarefa», explicou, realçando o papel dos médicos que trabalham na IF no sentido
de interiorizarem e transportarem para
dentro da IF este debate ético. O presidente da Apifarma concordou com

essa visão e acrescentou: «Há 10 anos
havia relativamente poucas companhias farmacêuticas em Portugal que tivessem departamento médico. Hoje
não há nenhuma que não tenha. O papel dos médicos na IF tem sido fundamental».
Pedro Nunes destacou que, enquanto
que a lei tem que traduzir os valores
da sociedade em determinado momento, há grupos profissionais, como os
médicos que se pautam por quadros
de valores próprios. «Os profissionais
de saúde têm um elo comum que os
une: põem no topo da sua hierarquia
de valores o ser humano, valor esse que
irá enformar todos os outros. A sociedade/Estado nem sempre procede desta
forma e muitas vezes preocupa-se mais
com os interesses económicos em
jogo». Uma preocupação económica
que acaba por se reflectir na organização e forma da gestão hospitalar. «Há
cerca de 15 anos escrevi um texto que
foi publicado no jornal Expresso onde
referia o seguinte: ‘para gerir um hospital é necessário ser médico e ter umas
noções de economia. Bastará agora
definir se é mais fácil ensinar medicina
a um economista ou economia a um
médico’».
Pedro de Freitas (pedro.freitas@
apifarma.pt), director jurídico da
Apifarma, fez uma intervenção sobre o
código deontológico dessa instituição
(o qual pode ser consultado em: http:/
/www.apifarma.pt Default.aspx?
parentid=962) na qual explicou os principais pontos a ter em conta, nomeadamente que na informação a transmitir ao médico não se deve exceder os
limites dos dados garantidos pelas provas cientificas, que a mesma deve ser
muito clara e correcta, as regras para a
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realização de eventos como sejam o
princípio da territorialidade (os eventos devem realizar-se no país de origem da empresa titular de AIM ou promotora do medicamento), suas excepções, regras relativamente à entrega de
amostras a médicos, etc. E que em caso
de haver diferenças entre as regras
deontológicas e a lei, Pedro Freitas é
peremptório: «devem aplicar-se sempre as mais restritivas».
Isabel Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul da OM e presidente eleita da União Europeia dos Médicos de Clínica Geral falou aos participantes desta reunião sobre o acordo
entre a EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations) e o Comité Permanente
dos Médicos Europeus (publicamos em
seguida esta declaração). Nesta intervenção a presidente da SRS realçou que
o que se pretendeu com esta declaração conjunta foi assegurar a independência (quer da IF quer dos médicos),
e reforçar, para lá do quadro legal, a
adesão aos respectivos princípios éticos quer por médicos quer pela IF, realçar e salvaguardar a autonomia clínica do médico e o dever ético de praticar a medicina sempre em defesa do
doente. Isabel Caixeiro realçou ainda
que se tratou apenas de arrumar numa
declaração escrita ideias que já são
postas em prática pelos intervenientes
desta relação.
Deste debate concluiu-se que todos os
intervenientes concordam que se deve
divulgar alguma jurisprudência que
elucide o que é ou não correcto nesta
área, tendo ficado como ideias chave
da mesa redonda: bom senso, transparência, profissionalismo, elevação permanente dos padrões de ética, auto-

-regulação e credibilidade da actuação
de todas as partes envolvidas.
A última intervenção foi de Vasco Maria, presidente do Infarmed, que foi convidado a encerrar a reunião temática.
Considerando que a informação obtida através de revistas e das idas a congressos é a mais importante, Vasco
Maria realçou que, em seu entender, a
indústria farmacêutica e os delegados
são também importantes pelo seu papel informativo. «As relações entre indústria farmacêutica e médicos continuarão sempre a suscitar debate. De
louvar esta e todas as iniciativas que
visam encontrar uma plataforma comum». À semelhança dos outros intervenientes, o presidente do Infarmed
realçou que se dá demasiada importância ao valor das ofertas quando, na realidade, o gesto de dar e o elogio, marcam muito mais a diferença. Como resumo do seu entendimento desta questão, referiu sobre a transparência das
relações que a mesma tem que englobar os doentes, que a fronteira entre
informação e publicidade é por vezes
difícil de traçar mas que é importante,
que deve imperar o bom senso nas relações médicos/IF, que as questões éticas devem estar acima desta problemática pois essa é a dimensão que tem
que ser valorizada («o simples facto de
reflectirmos sobre e reforçarmos a dimensão ética durante a formação dos
médicos é de importância fundamental»), mencionando para finalizar que
«sendo este processo dinâmico, deve
continuar a merecer a preocupação das
partes envolvidas pois o Código Deontológico não é uma solução, é um instrumento e a dimensão ética deve continuar a ser a preocupação base da IF e
dos médicos».
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Declaração conjunta emitida pela CPME e EFPIA
em relação a COLABORAÇÃO ENTRE A CLASSE
MÉDICA E A INDUSTRIA FARMACÊUTICA
Introdução
1. A classe médica, representada pelo Comité Permanente
dos Médicos Europeus (CPME), e a indústria farmacêutica,
representada pela Federação Europeia das Indústrias e Associações Farmacêuticas (EFPIA), cientes das suas responsabilidades perante os pacientes e a sociedade, consideram essencial estabelecer um enquadramento que oriente, a nível Europeu e nacional, as relações entre a classe
médica e a indústria farmacêutica.
2. A colaboração entre a classe médica e a indústria farmacêutica é importante e necessária em todas as etapas do
desenvolvimento e utilização de medicamentos, para que
se salvaguarde a segurança dos pacientes e a eficácia das
terapias.
3. É de importância vital que a colaboração entre a classe
médica e a indústria farmacêutica seja baseada em princípios comuns que assegurem o respeito de elevados padrões
de ética, protejam os direitos dos pacientes e considerem
as expectativas da sociedade, garantido, em simultâneo, a
independência de ambas as partes na condução das suas
actividades.
4. A independência e credibilidade de ambas as partes dependem da total transparência dos processos; assim, qualquer relação da qual resultem – ou que possa ser interpretada como resultando em – eventuais conflitos de interesse deverá ser divulgada publicamente.
5. As autoridades competentes estabeleceram o enquadramento legal que regulamenta a colaboração em determina-
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das áreas. Para além das disposições legais, a CPME e a
EFPIA consideram necessário reforçar a adesão de ambas
as partes aos respectivos princípios éticos.
Os princípios enunciados nesta declaração conjunta foram
estabelecidos sob reserva das disposições emitidas pela Comunidade Europeia, e sem prejuízo das diversas legislações
e regulamentações nacionais. Por exemplo, as regulamentações nacionais podem obrigar a que, os médicos empregados por conta de outrem informem e/ou solicitem, quando
aplicável, a aprovação prévia dos seus empregadores relativamente à celebração de acordos com uma empresa farmacêutica ou à aceitação de patrocínio empresarial.
A classe médica e a indústria farmacêutica adoptaram, de
forma independente, determinados princípios éticos aplicáveis à condução das respectivas actividades. A presente
declaração conjunta identifica a ambas as partes os princípios comuns a implementar em qualquer colaboração.
6. As áreas abrangidas por esta declaração são as seguintes:
1) Informação sobre produtos e promoção de medicamentos aprovados
2) Encontros organizados ou patrocinados pela indústria
farmacêutica
3) Pesquisa clínica
4) Consultoria e acordos de colaboração
***
INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS E
PROMOÇÃO DE MEDICAMENTOS
APROVADOS
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7. A informação prestada aos médicos pela indústria farmacêutica é essencial à boa gestão dos medicamentos administrados aos pacientes. A independência clínica do médico
no momento da tomada da decisão médica tem que ser
assegurada. O conteúdo da informação e dos materiais promocionais deve ser verídico e exacto.
Assim, ambas as partes deverão respeitar os seguintes princípios:
8. Por parte da indústria farmacêutica:
a) providenciar informação honesta e actualizada em relação aos seus produtos, descrevendo com precisão as respectivas vantagens e desvantagens, com base em evidência
científica genérica;
b) assegurar que os delegados de informação médica e os
funcionários que prestam informações são qualificados e
recebem formação adequada;
c) divulgar informação clinicamente relevante sobre os seus
produtos, após o lançamento do medicamento no mercado
e apresentar sem demora aos médicos quaisquer conclusões importantes;
e) abster-se de publicitar medicamentos antes de obterem
as respectivas licenças de comercialização;
f) não oferecer deslocações injustificadas. As ofertas aos
médicos devem ser de baixo valor e relevantes para a prática da medicina.
Por parte da classe médica:
a) não solicitar quaisquer ofertas à indústria farmacêutica;
b) não aceitar deslocações injustificadas. As ofertas recebidas da indústria farmacêutica devem ser de baixo valor e
relevantes para a prática da medicina;
c) reportar reacções adversas aos medicamentos.
***
ENCONTROS ORGANIZADOS OU
PATROCINADOS PELA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
9. As empresas farmacêuticas poderão organizar ou patrocinar encontros / reuniões para médicos. Tais eventos deverão apresentar um conteúdo pedagógico claro. A informação transmitida em qualquer encontro ou reunião deverá ser baseada em dados científicos e médicos relevantes.
10. Actividades desenvolvidas no âmbito do desenvolvimento
profissional sistemático e contínuo (CPD) devem ser revistas e certificadas pelos organismos relevantes
11. Ao ser anunciado o evento, deverá especificar-se de
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forma clara o respectivo objectivo. Quando apropriado,
deverá indicar-se também se o evento foi objecto de revisão e/ou certificação.
12. A localização do encontro deve adequar-se ao objectivo científico do encontro, não devendo obrigar a deslocações desnecessárias.
13. A indústria farmacêutica poderá responsabilizar-se pelo
pagamento de oradores, material de estudo e instalações
necessárias à realização do encontro. Poderá igualmente
pagar as despesas de deslocação e alojamento dos participantes, mas não as dos acompanhantes.
14. A estadia em unidades hoteleiras durante os encontros
deverá, em termos genéricos, ater-se ao aceitável e razoável, e limitar-se estritamente ao objectivo do evento. É proibido o patrocínio ou organização de eventos desportivos
ou de entretenimento.
15. Os princípios desta declaração aplicam-se igualmente
às actividades que tenham lugar fora dos territórios da UE,
EFTA e EEA quando estejam envolvidos médicos provenientes dos territórios da EU, EFTA e EEA.
***
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA
16. A colaboração entre a indústria farmacêutica e a classe
médica na condução de ensaios clínicos e de estudos
fármaco-epidemiológicos e fármaco-genómicos é essencial
ao desenvolvimento de medicamentos, ao conhecimento
aprofundado dos mesmos e à optimização do seu uso no
melhor interesse do paciente.
17. Os seguintes princípios devem ser respeitados em todos os ensaios clínicos:
a) Os agentes envolvidos no ensaio clínico deverão seguir
os princípios e orientações éticos e profissionais, tais como
os estabelecidos na Declaração de Helsínquia1 e os emitidos pela ICH relativamente à Boa Prática Clínica2;
b) O ensaio deverá perseguir objectivos científicos e terapêuticos. Não deverão realizar-se ensaios que tenham por
principal propósito a promoção de produtos. O ensaio destinar-se-á sempre ao aperfeiçoamento da terapia, dos métodos de diagnóstico e/ou do conhecimento médico tendo
em conta o melhor interesse dos pacientes;
c) O objectivo do ensaio deve ser estabelecido previamente. Devem-se elaborar protocolos de pesquisa, de modo a
assegurar a prossecução do objectivo e a validade das suas
conclusões;
d) Os pacientes recrutados para o estudo serão informados da identidade do patrocinador;
e) Os médicos não receberão quaisquer remunerações ou

outros benefícios por terem apenas referenciado pacientes destinados aos ensaios clínicos;
f) Os médicos podem ser remunerados por trabalho
desenvolvido no ensaio.A remuneração, de qualquer tipo
que seja, estará relacionada com o trabalho executado, e
será divulgada à comissão de ética responsável pela revisão do protocolo do estudo. A remuneração não dependerá do resultado expectável do ensaio;
g) A eficácia e segurança dos medicamentos em comercialização deverão ser publicados de forma honesta e
independente de quaisquer consequências, pelo menos
de forma sumária na Internet, no prazo de um ano após
a emissão da respectiva licença de comercialização. Outros resultados de importância clínica deverão ser igualmente publicados;
h) O patrocinador do estudo deverá ser divulgado em
publicações, conferências e outras apresentações;
i) Os médicos podem ser remunerados pela sua participação em conferências relativas ao ensaio e respectivos
resultados;
j) No decurso de apresentações relativas a ensaios, o
médico divulgará as suas ligações a todas as empresas
que actuem no campo terapêutico em causa.
***
CONSULTORIA E ACORDOS DE
COOPERAÇÃO
18. A indústria farmacêutica poderá convidar os profissionais médicos para actuarem como consultores. Nesta qualidade, os médicos poderão prestar serviço ou
aconselhamento especializado à indústria farmacêutica.
19. Ligações deste tipo à indústria farmacêutica não deverão comprometer a autonomia clínica do médico consultor ou colaborador, que deverá ter sempre presente
o dever ético de decidir de forma independente e de
praticar medicina em benefício dos pacientes.
20. A remuneração dos trabalhos de consultoria relacionar-se-á directamente com o trabalho desenvolvido.
21. Uma declaração de interesse deverá ser emitida com
o objectivo de assegurar a transparência do processo
sempre que os consultores médicos apresentem, a terceiros, pareceres ou resultados relativos à área médica-farmacológica do trabalho de consultoria.
(Footnotes)
1
A “Declaração de Helsínquia” emitida pela Associação
Médica Mundial
2
Documento emitido pela Conferência Internacional
para a Harmonização dos Requisitos Regulamentares sob
o título “Directivas para a Boa Prática Clínica”
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Tomada de Posse dos membros
dos Colégios da Especialidade
Decorreu no passado dia 19
de Julho a cerimónia de
tomada de posse dos recém
eleitos membros dos
Colégios da Especialidade,
sub-especialidades,
competências e Conselho
Nacional do Médico
Interno.
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A cerimónia, que foi presidida por
Pedro Nunes, bastonário da Ordem
dos Médicos, decorreu num auditório da OM praticamente lotado. O
bastonário realçou que o papel dos
Colégios da Especialidade é também
pugnar pelo prestígio dos médicos
e pela anulação das divergências que
possam surgir. «É fundamental unificar as perspectivas dos 45 colégios. Se há algo mais importante que
qualquer especialidade é a condição
de ser médico. Queremos uma única Ordem e juntos teremos sempre que procurar encontrar o melhor caminho para os médicos.»
Referindo o papel essencial dos colégios numa formação pós-graduada
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de qualidade, realçou que o fim último dessa actividade é a prestação
de cuidados de qualidade. Na sua intervenção, o presidente da OM fez
um apelo para que os Colégios tenham especial atenção à nomeação
de peritos e à formulação de pareceres, actividades que a OM desenvolve muitas vezes a pedido de entidades externas e que devem ser
encaradas com toda a diligência possível. José Manuel Silva, presidente
da Secção Regional do Centro da
OM, Marlene Lemos, representante
da Secção Regional do Norte da
OM, Isabel Caixeiro, presidente da
Secção Regional do Sul, dirigiram
igualmente algumas palavras de incentivo aos Colégios e disponibilizaram-lhes o apoio de cada uma das
Secções para um bom desempenho
das suas funções.
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Fórum Médico
Realizou-se no dia 19 de Julho, na biblioteca da Ordem dos Médicos, em Lisboa,
um encontro de várias entidades representantes da classe médica. Nesta reunião à porta fechada estiveram presentes: Pedro Nunes, bastonário da Ordem
dos Médicos, José Manuel Silva, presidente da Secção Regional do Centro da OM,
Fernando Gomes, membro do Conselho Regional do Centro da OM, Marlene Lemos, representante da Secção Regional do Norte da OM, Isabel Caixeiro,
presidente da Secção Regional do Sul,
Ricardo Mexia, secretário adjunto do
CRS, Mário Jorge Santos da Associação
Nacional de Médicos de Saúde Pública,
Acílio Gala da Associação dos Médicos
Portugueses da Indústria Farmacêutica,
Mário Jorge Neves, Merlinde Madureira
e Nídia Zózimo da Federação Nacional
dos Médicos, Carlos Canhota e Eduardo Mendes da Associação Portuguesa de
Médicos de Clínica Geral e Armando
Gonçalves, Armando Rocha e Carlos
Almeida da Associação Portuguesa dos
Médicos da Carreira Hospitalar.

A SAÚDE NOS MEDIA - III
QUANDO A NOTÍCIA NOS BATE À PORTA
Hotel Vila Galé — Ericeira - 20 a 22 de Outubro de 2006
O curso destina-se a médicos que pelas suas funções clínicas, científicas ou administrativas contactam frequentemente com os meios de comunicação social. O Curso é certificado pela Ordem dos Médicos e resulta de um acordo de
parceria com o Observatório de Imprensa e a Merck Sharp & Dohme. O número de formandos é limitado. As
inscrições serão analisadas dando prioridade às funções acima indicadas e data de recepção. A inscrição obriga ao
pagamento de um valor de 200 euros.
Contactos: Departamento de Formação da Ordem dos Médicos: Av. Almirante Gago Coutinho, 151, 1749 – 084
Lisboa
Telf: 218 427 100 - Fax: 218 427 101
Com o apoio:
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Inauguração do restaurante da Ordem dos Médicos

O prazer da degustação
A inauguração oficial do novo
restaurante da Ordem dos Médicos,
‘Na Ordem com… Luís Suspiro’,
teve lugar no passado dia 28 de Junho.
O restaurante tem 40 lugares e uma
área ao ar livre, nos belíssimos jardins
do nº 151 da Gago Coutinho, onde
se podem realizar eventos para 300
pessoas. Foi precisamente nesse
espaço privilegiado que teve lugar
a recepção para os convidados
de Luís Suspiro na inauguração
do seu novo espaço.
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Os convidados…
Representantes, dirigentes e ex-dirigentes da Ordem dos Médicos e das suas várias secções, ministros e ex-ministros da
saúde, bastonários e ex-bastonários de várias ordens, figuras
públicas e amigos aceitaram o convite de Luís Suspiro para a
festa de inauguração do seu novo espaço, desta feita na capital
de Portugal. À mesa, nos jardins da Ordem dos Médicos, conviveram e partilharam os prazeres da degustação e parabenizaram Luís Suspiro, entre muitos outros, Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos, Manuela Santos, tesoureira Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, Isabel Caixeiro, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos
Médicos, João de Deus, vice-presidente do CRS, José Manuel
Silva, presidente do Conselho Regional do Centro, Fernando
Gomes do CRC, António Gentil Martins, Carlos Ribeiro e
Gemano de Sousa, ex-bastonários da OM, Rui Guimarães, coordenador do Conselho Nacional do Médico Interno, José
Pereira Miguel, Alto Comissário da Saúde, Correia de Campos, ministro da saúde, Manuela Arcanjo, ex-ministra da saúde,
Maria Augusta Sousa, bastonária da Ordem dos Enfermeiros,
Fernando Santo, bastonário da Ordem dos Engenheiros, Maria Belém Roseira, presidente da Comissão Parlamentar da
Saúde, Francisco Ventura Ramos, secretário de estado da saúde e Carmen Pignatelli, secretária de estado adjunta e da saúde, Francisco George, director geral da saúde, Rui Gonçalves,
secretário geral da saúde, Serafim Guimarães, presidente do
Conselho Nacional do Internato Médico. Luís Suspiro convidou ainda diversos meios de comunicação social médica e
generalista que marcaram presença e outras individualidades,
nomeadamente Luís Filipe Pereira e Maria de Belém Roseira,
os quais não puderam estar presentes por razões profissio-
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nais. No dia anterior o Chefe ofereceu um almoço na Ordem
dos Médicos, almoço para o qual convidou todos os funcionários da instituição.

Os sabores…
Os jardins da Ordem dos Médicos assistiram a um fim de
tarde mágico em que as criações gastronómicas de Luís Suspiro desfilaram perante os seus mais de 200 convidados.A ementa
foi apresentada em três actos que passamos a descrever:
• 1º Acto: Degustação de cozinha portuguesa contemporânea
em miniatura (incluindo cerca de 18 entradas diferentes das
quais citamos apenas a título de exemplo a ‘sopa de farinheira
com farófia de espinafres’, as ‘empadinhas de cogumelos silvestres’, o ‘fricassé de cogumelos silvestres com línguas de
bacalhau’ e os ‘rolinhos de presunto de Barrancos recheados
de figos com molho de vinho do Porto’);
• 2º Acto: Sentados à mesa… O prato principal – este era
constituído por lombos de bacalhau com molho de queijo de
Serpa e frutos secos na companhia de batatinha a murro
lagareira e miga de espinafres com broa de milho;
• 3º Acto: As sobremesas em buffet (‘pão-de-ló de citrinos’,
‘cremoso de chocolate preto com chocolate branco’, ‘chocolate amargo com compota de laranja e menta’, ‘queijo doce’,
‘bolo de mel e noz’, compotas caseiras, entre muitas outras
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iguarias).
Quem teve o prazer de estar presente sabe que muito melhor que nomes são os sabores e quer voltar. Quem ainda não
teve oportunidade de degustar os sabores preparados pelo
conceituado e galardoado Chefe, não deverá perder a oportunidade de o fazer.

Um restaurante para todos
O Restaurante já está aberto todos os dias, excepto ao Domingo, funcionando exclusivamente com reservas, que devem
ser efectuadas através do número aqui indicado. O pedido
poderá ser à carta e os preços dos menus fixos disponíveis
variam entre 30 e 60 euros. O espaço interior tem capacidade
para cerca de 40 pessoas e os jardins poderão receber eventos de várias naturezas para cerca de 300 pessoas.
Na Ordem com Luís Suspiro é um restaurante aberto a todos os apreciadores da boa comida tradicional portuguesa, não sendo exclusivamente para médicos.
TELEFONE PARA
RESERVAS
21 8406117
HORÁRIO
De Segunda a Sábado
Das 12.30 h às 15.30 h e
das 19.30 h às 22.30 h

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Julho/Agosto 2006

43

ACTUALIDADE

Seminário Luso-Galaico
Segurança, Higiene, Saúde no Trabalho e Controlo de Infecção Hospitalar
Realizou-se nos passados dias 24 e 25 de
Março de 2006 no
Auditório da Castelo
de Santiago da Barra
em Viana do Castelo
o Seminário Luso-Galaico de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho e Controlo de Infecção
Hospitalar e Segurança nos Hospitais
como factor de qualidade. Durante o
seminário foi apresentado o Programa
Nacional de Educação para a Segurança e Saúde no Trabalho (o novo modelo de intervenção do Programa Nacional de Educação para a Segurança e
Saúde no Trabalho: actividade em parceria com Escolas Superiores de Educação/Institutos Politécnicos), foram realizados debates sobre a promoção da
segurança, os contributos do Programa Nacional de Saúde Escolar na prevenção dos acidentes, a promoção a Segurança e Saúde no Trabalho – Educar
para o Futuro, o papel das instituições
de ensino na construção de uma Cultura de Prevenção, o papel das Escolas
Superiores de Educação no desenvolvimento da Educação para a Segurança
e Saúde, intervenção na Política Educativa das Escolas Superiores de Educação. Na sessão de encerramento do seminário, presidida por uma mesa em
que tomaram assento o Presidente do
Instituto para a Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho, o Vice-Presidente da
Agência Europeia para a Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho, o Vice-Presidente da Associação Portuguesa
de Infecção Hospitalar, o Presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Minho, e o Director do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Gestor de
Risco do Centro Hospitalar do Alto
Minho, Álvaro Durão, o Relator do Seminário, leu e submeteu à considera-
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ção dos participantes uma proposta de
conclusões que foi aprovada por aclamação e que passamos a divulgar.
«Os participantes não podem deixar
de reconhecer a importância dos temas que a Comissão Organizadora fez
desenvolver por técnicos nacionais em
conjunto com técnicos espanhóis e o
grande mérito de terem sido apresentadas e discutidas áreas de grande interesse no contexto actual da vida nos
Hospitais e outras Unidades de Saúde.
Também reconhecem que:
Nunca como hoje a capacidade dos
Hospitais e outras instituições de saúde foi tão grande;
O desenvolvimento técnico e científico, e novas tecnologias e produtos
químico-farmacêuticos aplicados no diagnóstico, tratamento e reabilitação, cada
vez mais específicos e eficientes, contribuem de forma extraordinariamente notável para o prolongamento da esperança média de vida. Porém, como
consequência deste desejável desenvolvimento, resultou que:
Alguns riscos de desumanização dos
cuidados podem chegar a dificultar o
contacto humano desejado com os pacientes;
A percentagem de idosos frágeis e vulneráveis e de cidadãos com incapacidade, que se tornam dependentes em absoluto de cuidados continuados de saúde, vem aumentando imenso;
Factores de risco emergentes relacionados com o recurso a procedimentos
técnicos que originaram condições particularmente perigosas surgiram e vieram juntar-se aos riscos remanescentes, como os devidos ao contágio e os
psicossociais.
Os Participantes reconhecem ainda que
a problemática da Segurança e Saúde
no Trabalho nos Hospitais e outras Instituições de Saúde foi analisada com
enorme cuidado, realismo e sentido de

responsabilidade social, o que corresponde a uma mais valia resultante do
esforço que o mesmo grupo
dinamizador do Evento havia já começado em 2003 com o Encontro de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
em Hospitais realizado também em
Viana do Castelo, e graças sobretudo à
experiência do CHAM que é singular
no complexo contexto da Saúde dos
Trabalhadores de Saúde.
Dos temas que foram discutidos ficou
claro que:
A qualidade dos Serviços de Saúde e a
Certificação dos seus Estabelecimentos implica que as Administrações reconheçam as obrigações inalienáveis
que lhes correspondem de assegurar
aos Trabalhadores da Saúde o seu bem-estar e o máximo de conforto possível no cumprimento das suas funções
que, pelas suas características, já são de
si perigosas, desconfortantes e exigentes em competência, rigor e dedicação.
Este bem-estar dos Trabalhadores de
Saúde não só os beneficia a eles como
é essencial para a boa prestação de cuidados aos cidadãos que a eles têm necessidade de recorrer. Deste facto, e
tendo em conta que condições de trabalho seguras e saudáveis nos Estabelecimentos de Saúde resultam em melhor qualidade dos cuidados e em rentabilidade dos serviços, é urgente e
necessário:
Ter preocupações ergonómicas no planeamento de novas instalações e promover as correcções ergonómicas mais
prementes nos Estabelecimentos em
funcionamento;
Criar e fazer funcionar os Serviços de
Saúde e Segurança no Trabalho com os
Recursos Humanos e Materiais necessários para assegurar a Manutenção e
Promoção da Saúde dos Trabalhadores
de Saúde e Condições de Trabalho Favoráveis, já que o perigo originado pe-
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las novas tecnologias, contágio e outros
riscos, assim como o stresse relacionado com o tipo de cuidados, nem sempre podem ser eliminados, embora não
possam ser descurados;
Os Serviços de Saúde e Segurança no
Trabalho, de obrigatoriedade legal, devem ter em conta que, além dos Trabalhadores de Saúde estão nos Estabelecimentos de Saúde pacientes aos quais,
por serem mais frágeis, devem ser oferecidas garantias de permanecerem em
ambientes e condições seguras, saudáveis e confortáveis;
Enquanto alguns Estabelecimentos, e
são muitos, não têm Serviços de SHST
próprios devem estes recorrer (temporariamente) a Consultores e Empresas de Prestação de Serviços que possam afrontar este desafio e carência;
Considerar que, embora a formação e
dedicação dos Profissionais de Saúde
seja indiscutivelmente boa, foram apresentados diversos considerandos sobre
o “erro médico” que, para diminuir, justifica a melhoria da planificação e programação, do desenvolvimento de consciência preventiva, da responsabilidade
social e de “qualidade com segurança”.
A legislação faz ressaltar as situações
de eventos lesivos e de morte
preveníeis causados por negligência (ou
mesmo dolo) que possam resultar da
“Não Prevenção” e faz evocar que o
perigo e o risco não contemplados pela
prevenção e ética podem ser configurados como crime.
Foi evidenciado que as Comissões de
Controlo da Infecção Hospitalar existem e funcionam praticamente em todos os Hospitais. Além desta área parcial da Segurança e Saúde no Trabalho
nos Hospitais, e para que possam ser
oferecidos aos Trabalhadores da Saúde
os serviços e cuidados preventivos necessários para eliminar ou controlar
todos os factores de risco, é urgente
definir Programas e criar e fazer funcionar Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho multidisciplinares e globais.
Foi corroborado que Segurança e Saúde no Trabalho são uma área da Gestão.
Assim, como parte das obrigações das
Administrações de nível Central, Regio-

nal, e das Unidades Locais, e dos Gestores, deve ser reconhecido que a Segurança e Saúde no Trabalho são uma das
suas responsabilidades, consignadas pela
ética, pela prática e pela legislação como
responsabilidades inalienáveis, o que justifica que criem e mantenham em funcionamento a gestão de risco das instalações para prevenir acidentes e doenças
que causam custos económicos e humanos de grande magnitude.
É necessário diminuir custos humanos
e materiais, e evitar o encurtamento
do tempo médio de vida activa do pessoal da saúde, aumentar a eficácia dos
serviços e contribuir para a sua qualidade, produtividade, eficiência e ainda
para o reconhecimento que lhes é devido.
Os processos de Auditoria para Certificação de Unidades de Saúde, que as
Administrações cada vez mais ambicionam e consideram de real valor, podem contribuir para o incremento da
estrutura de Saúde e Segurança no Trabalho, na medida em que esta é um requisito.
Foi muitíssimo reconhecida a Responsabilidade Social do Estado, dos Administradores, Gestores, Pessoal de Saúde e de todos os Cidadãos pela saúde.
Saúde, como direito e dever de cidadania de todos, e obrigação dos profissionais de saúde, exige que se tenha em
conta que a sua dimensão curativa e
reabilitadora não é a única, nem a mais
importante, apesar de assim poder ser
considerada. Embora com ela se gastem praticamente todos os recursos
disponíveis para a saúde, é urgente contemplar os aspectos e a dimensão da
promoção e manutenção de saúde,
como forma de tornar menos custosos e mais eficazes os cuidados médicos e hospitalares e mais felizes os cidadãos.
Contemplar a prevenção e promoção
da saúde é um caminho a prosseguir
para diminuir custos, dividir melhor os
orçamentos e para a rentabilidade da
gestão dos cuidados curativos e cuidados continuados.
O grande desafio é fazer com que todos os indivíduos e grupos de cidadãos
entendam e cumpram a sua obrigação,

obrigação que é individual e colectiva, por
ser social e global.
Foram contadas histórias reais sob a forma
de lendas que mostram o impacto dos
factores de risco. O Estado Português, como
maior empregador do Sector da Saúde, e pela
sua acrescida responsabilidade social, deve contemplar os aspectos de Medicina no Trabalho
e de Segurança no Trabalho com especial ênfase. Deve manter um plano e um programa
consistentes para cumprir uma agenda adequada e tão necessária.
Os recursos financeiros disponíveis e resultantes de taxas pagas pelos empregadores e trabalhadores são bastantes para privilegiar a prevenção e não apenas a inspecção, até porque
esta nunca será suficiente para eliminar as situações de desatenção pela saúde em geral e
especificamente pela saúde dos trabalhadores
da saúde. Executem-se os projectos e os acordos conducentes a uma melhor qualidade de
vida e saúde da população activa.
Os participantes julgam relevante ver reconhecido o empenho da Comissão Organizadora e os desafios que enfrentaram para chegar aos produtos obtidos, o que justifica uma
manifestação e aplauso.
Após a leitura da proposta os participantes
aprovaram o texto como Conclusões do Seminário e sugeriram que um aplauso se estendesse como forma de exaltar o interesse do
programa e dos oradores e para reconhecer
a relevância da Saúde dos Trabalhadores da Saúde para lograr o Desenvolvimento. E manifestaram-se ainda a favor de que fosse feita uma
ampla divulgação destas conclusões.»
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Proibido Proibir

(Reflexões a propósito do ante-projecto sobre a prevenção do tabagismo)
Eu fumador me confesso, repeso e penitente do pecado agora enquadrado em moldura penal que nem o adultério e a cobiça de mulher alheia mereceram ao legislador.
Já não bastava marcar o produto do meu vício com as
mais aterradoras mensagens que de tão banalizadas passaram a escotomas mentais, o ser olhado de viés (e
sabemos como o viés é importante) de cada vez que
puxo de um cigarro, atitude reprovável que me faz sentir um delinquente em estado puro.
E já agora discriminado. Se andasse no”cavalo” ou na
“coca” tinha direito a atendimento gratuito por equipa
multidisciplinar em centros especializados, a tratamento gratuito (e até a subsídios) desde há muitos anos
Quanto a consultas de desahabituação tabágica, as excepções são aqui a regra.
Delinquente e discriminado me sinto e não pouco.
Mas maior que o estigma é a sensação de cidadão em
delito permanente que me perturba.
Ele é a família, os colegas de trabalho, todos aqueles
que têm o azar de frequentar os mesmos sítios que eu.
Claro que é fácil proibir.
Mais difícil é estudar e tentar entender o que leva tanta
gente a esta dependência, pormenor de somenos para
o legislador: Proíba-se e está o assunto resolvido.
Claro que podíamos também proibir a laboração das
empresas poluidoras do ambiente (quantas DPOC e
cancros não evitaríamos).
E erradicar as chefias incompetentes stressogénicas e
indutoras de toxicofilias várias, tabagismo incluído.
Podíamos também fechar as escolas que não promovam a saúde ou não tenham condições para a prática
da actividade física regular (e mesmo aqui cuidado não
vá o exercício físico continuado libertar demasiadas endorfinas e logo criar habituação).
As guerras, sobretudo as guerras, deviam ser proibidas
(nunca tanto homo sapiens sapiens morreu por guerras no século pretérito). Não sei é como, deixo aos
especialistas da repressão.
O consumo de ovos devia ser proibido: além do colesterol vem também com salmonelas (quantas doenças
cardiovasculares, quantas gastroenterites não evitaríamos).
O etanol é outro veneno: devia-se mandar arrancar todas as vinhas do país e proibir a importação de bebidas
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alcoólicas (quantas doenças não evitaríamos com esta
medida). Última hora: a CE vai propor isso mesmo no
espaço europeu.
Os fumados são também substâncias altamente perniciosas: deveria ser proibido o seu fabrico bem como a
sua importação, nomeadamente do famigerado Pata
Negra.
Os mariscos são outra fonte temível de colesterol: a
sua captura deve ser interdita, se necessário colocando
arame farpado ao longo da costa.
Devia-se também proibir a circulação de automóveis,
reconhecida a epidemia assassina que assola as nossas
estradas e que atinge sobretudo adultos jovens, que era
suposto estarem activos e a trabalhar para as nossas
reformas.
As pessoas podiam comprar estas máquinas de morte
que guardariam nas garagens para mostrar aos amigos
ou então para passear nas quintas e montados
alentejanos.
Os exemplos de “boas práticas” podiam-se multiplicar
ad nauseam, mas o que interessa aqui ressaltar é que
pela primeira vez (há sempre uma primeira vez) vi alguém recorrer ao conhecimento, à racionalidade, à objectividade (científica seria aqui adjectivamente redundante) para abordar uma toxicodependência até há poucos anos tolerada para não dizer negligenciada. Refiro-me ao artigo de opinião publicado na Revista da OM
de Maio de 2006.
O distrito de que sou natural recebeu, nos anos dourados dos fundos comunitários, subsídios para a plantação desta “flor do mal” de que aqui falamos.
Dir-me-ão que este cultivo era destinado a fins agrícolas (insecticida) ou pecuários (vermífugo) ou até farmacêuticos.
Então porque não subsidiar o cultivo da papoila sonífera
para efeitos terapêuticos, aliás a sua utilização primordial nos idos dos tempos? Para não retomar o tema da
administração controlada e previsível diminuição da criminalidade e doenças associadas ao consumo ílicito de
opiáceos.
Ou mesmo o cânhamo (cannabis sativa/indica/híbrida)
utilizado em alguns países em cuidados paliativos.
É de consistência, ou de falta dela, que falamos.
E como é difícil em Portugal lutar contra as correntes
de pensamento dominantes!
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Dificuldade esta que apresenta uma correlação positiva
com o grau de insanidade e uma relação inversa com a
fundamentação científica destas correntes.
De facto a nicotina, o alcalóide principal do cocktail
que representa um cigarro, é o factor determinante na
dependência tabágica.
No entanto pode ter efeitos ansiolíticos, analgésicos e
até protectores em doenças neurodegenerativas ou co-adjuvantes no tratamento de doenças como as de
Parkinson e Alzheimer.
A represão tem uma relação custo/benefício desfavorável (veja-se o caso da Lei Seca nos EUA e os efeitos
paradoxais que produziu) além do potenciar a transgressão tão apetecida por adolescentes e adultos jovens (arquétipo do fruto proibido?).
A higienização mental e comportamental imposta por
lei, além do fundamentalismo subjacente, faz recear os
piores regimes de governação.
Penso nisto e dou por mim a pensar em Pangloss,
Rousseau, Orwell, Huxley entre outros, mas será certamente uma associação espúria.

Luis Fonseca

A promoção da saúde há-de fazer-se pelo conhecimento, pela educação, pela persuasão, pelo convencimento,
pela insistência pela criação de ambientes saudáveis, pela
interiorização de comportamentos adequados, pela
auto-responsabilização (Levine 1984) na gestão do risco.
Através da elaboração de estratégias devidamente pensadas, adequadamente implementadas, avaliadas,
reformuladas se preciso for.
O direito de escolha informada é obviamente um direito. Porque a Liberdade, mais que a Beleza saudoso
Vinicius, é Fundamental.
Apetece lembrar Maio 68: “É proibido proibir”.
Setúbal, Junho 2006
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CONSULTÓRIO JURÍDICO
Questões Ético – Jurídicas no contexto da Violência Doméstica

A relação médico/doente
e o Segredo Médico
Num encontro de profissionais de saúde sobre
Violência Doméstica patrocinado pelo Alto
Comissariado da Saúde e organizado pela
Estrutura de Missão Contra a Violência Doméstica,
que decorreu no passado dia 6 de Junho, estiveram
presentes Pereira Miguel (Alto Comissariado da
Saúde), Elza Deus Pais (Responsável pela Estrutura
de Missão Contra a Violência Doméstica), Inês
Guerreiro (Coordenadora Nacional para a Saúde
das Pessoas Idosas e Cidadãos em Situação de
Dependência), Beatriz Calado da Direcção Geral de
Saúde, e Paulo Sancho, enquanto Consultor
Jurídico da Ordem dos Médicos. O evento teve por
objectivo reflectir sobre novas e mais eficientes
formas de sensibilização dos profissionais de saúde
para o problema da Violência Doméstica e divulgar
boas práticas nesta área, nas cinco Administrações
Regionais de Saúde. No final desta reunião de
trabalho foi elaborado um documento contendo
um conjunto de conclusões, para ser entregue ao
Ministro da Saúde, das quais se destaca a decisão
de que a Direcção Geral de Saúde deverá emitir
recomendações e orientações gerais sobre a forma
como lidar com o fenómeno da violência
doméstica, realçando-se o facto de o fundamental
desse trabalho dever ser feito pelas estruturas de
saúde em função das suas características e da
comunidade em que se inserem. Ficou igualmente
definido que os hospitais e centros de saúde devem
encetar uma intervenção articulada com outros
sectores como a polícia, o Instituto de Medicina
Legal, a segurança social e as associações
vocacionadas para apoio às vítimas. O jurista Paulo
Sancho elaborou uma uma reflexão sobre o tema
«Perspectivas Ético-Jurídicas no Âmbito da Saúde e
da Violência Doméstica», que foi apresentada neste
encontro e que reproduzimos em seguida.
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«Como é do conhecimento público o problema da violência doméstica tem vindo a assumir uma relevância política,
social e mediática que, por imperativo de cidadania, nos
obriga a ter uma especial atenção às vertentes que, de algum modo, se conexionam com o nosso exercício profissional.
A razão deste artigo prende-se, por um lado, com a reflexão do jurista especialmente preocupado com os problemas ético legais dos médicos e, por outro, com a necessidade de sensibilizar e informar os clínicos para uma questão
major da relação que estes têm com as vítimas de violência
doméstica – o segredo médico e os seus limites.
O que se dirá infra importa fundamentalmente para que se
detectem a tempo situações de violência doméstica complexas e se possa de maneira mais efectiva acompanhar as
suas vítimas.
Dito de outro modo, também para que se possa começar a
garantir, de uma forma mais eficaz, a fiscalização da execução das medidas previstas em diversas declarações e recomendações.
Por aquilo que me fui apercebendo no trabalho que tenho
desenvolvido nesta área, os médicos têm, no que diz respeito à matéria do segredo, aquilo a que poderemos chamar de “dúvida sistemática”, ou seja, têm dificuldade em
identificar as situações em que podem ou devem revelar a
matéria sujeita a sigilo, optando, por regra, pela não revelação.
Mas o exercício rigoroso dos direitos e deveres deontológicos dos médicos não pode ser tão redutor.
Trata-se, aqui, também de uma questão de formação e informação sobre a abrangência e densidade dos conceitos
do dever ser da profissão.
Vejamos, então, de forma resumida e simples o que nos
dizem a lei e as normas deontológicas.
Actualmente o crime de violência doméstica encontra-se
tipificado no artigo 152º do Código Penal, sob a epígrafe
“Maus tratos e infracção de regras de segurança”, onde
se estatui que:
“ Quem tiver a seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direcção e educação pessoa menor ou particularmente indefesa, em razão da idade, deficiência, doença
ou gravidez e lhe infligir maus tratos físicos ou psíquicos ou
a tratar cruelmente; é punido com pena de prisão de 1 a 5
anos (...)
A mesma pena é aplicável a quem infligir ao cônjuge, ou a
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quem com ele conviver em condições análogas às dos cônjuges, maus tratos físicos ou psíquicos e ao progenitor de
descendente comum em primeiro grau” (pessoa que com
o agente tenha um filho em comum).
Em síntese, importa dizer que:
• É um crime público, ou seja, basta que o Ministério Público adquira notícia do crime (por conhecimento próprio, por intermédio de órgãos de polícia criminal ou
mediante denúncia) para que dê início ao procedimento criminal;
• É um crime doloso que pressupõe algum carácter de
habitualidade da conduta;
• A punição dirige-se aos comportamentos que, de forma reiterada, lesem a dignidade pessoal da vítima e não
das ofensas corporais isoladas ainda que de duração
prolongada.
Por ser tratar de um crime público a lei estabelece a obrigatoriedade da sua denúncia por parte dos funcionários
que tomem conhecimento dos factos no exercício das suas
funções e por causa delas (artigo 242º CPP).
É aqui, desde logo, que, para os médicos se coloca um verdadeiro dilema.
Com efeito, a referência que todos os médicos têm é a de
que devem respeito ao sigilo profissional acima de outras
imposições externas à relação médico-doente, sejam elas
decorrentes da sua qualidade de funcionários públicos e da
obediência a deveres próprios daquela qualidade, sejam elas
correlacionadas com obrigações que estejam conexionadas
com processos judiciais.
Na verdade, independentemente do vínculo de trabalho que
o médico detenha, este está obrigado a guardar segredo de
todos os factos que tenham chegado ao seu conhecimento
em razão da sua profissão, quer os revelados directamente
pelo doente ou por outrem a seu pedido, quer os apercebidos por ele, provenientes ou não da observação clínica,
quer aqueles que foram comunicados por outro médico.
De facto, a classe médica está sujeita estatutariamente a
segredo profissional e nos termos dos artigos 67º e 68º do
Código Deontológico, sendo que a sua violação acarreta
não só responsabilidade disciplinar, mas também responsabilidade civil e penal.
No que respeita a esta última a sua previsão encontra-se
no artigo 195º do Código Penal, que nos diz que:
“Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão da sua profissão é punido
com pena de prisão até um ano ou com multa até 240 dias”
De ressaltar que o conhecimento dos factos, para que este
tipo de crime esteja preenchido, terá de ser necessária e
exclusivamente obtido no exercício da actividade profissional.
Seguindo a letra da lei (e da deontologia médica), verificamos que só existe violação do dever de segredo quando a revelação for feita sem consentimento do seu
titular.
Certo é que a falta de consentimento não pode ser

ultrapassada em nome de considerações do médico sobre o que, eventualmente, seja o melhor interesse do doente.
A liberdade e autonomia da vítima prevalecem sobre a melhor gestão dos seus interesses.
Mas voltemos um pouco atrás, ao já indicado dever de denúncia obrigatória, onde se supõe a qualidade de funcionário do agente obrigado a segredo, para questionar se o
dever de denúncia prevalece ou não sobre o dever
de segredo.
Em nosso entender e, aliás, em consonância com a doutrina
maioritária, o dever de segredo deve prevalecer.
Todavia são de aceitar excepções a esta regra, designadamente, quando ponderados os interesses em jogo se verifique que o interesse preponderante não é aquele que
está ligado ao sigilo, ou seja, o da reserva da intimidade da
vida privada, mas antes sim outros que lhe sejam superiores, designadamente a saúde e a vida.
Dito de outro modo, a justificação ocorrerá quando a revelação de segredo seja necessária para afastar perigo iminente que ameace interesses sensivelmente superiores, entendendo-se como tal a saúde ou a vida.
No nosso entender não são, por si só, interesses preponderantes relativamente ao segredo, a defesa dos
valores do processo penal, nomeadamente a eficácia da justiça penal.
De resto a jurisprudência mais recente tem também concluído que “a realização da justiça penal, só por si e sem mais,
não figura como interesse legítimo bastante para justificar a
quebra de sigilo.”
“O princípio da unidade jurídica convoca a que se realize
uma ponderação de valores verificando se os interesses
que o segredo visa proteger são ou não manifestamente
inferiores aos prosseguidos pelo processo penal.”
Podemos, pois, dizer que tem sido entendimento consensual que o dever de segredo deve prevalecer sobre o
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dever de denúncia obrigatória (artigo 242º CPP), só
devendo admitir-se excepções a este princípio em casos
extremados.
Nos restantes casos, vigorará em primeira linha o dever de
segredo, só podendo o mesmo ser levantado face a interesses superiores, mediante prévia dispensa, no caso dos
médicos, pedida ao Presidente da Ordem dos Médicos.
Não obstante, não queremos deixar de chamar a atenção
para uma situação especialmente prevista no artigo 44º do
Código Deontológico da Ordem dos Médicos, sob a epígrafe
“Protecção de diminuídos e incapazes” cujo texto reza o seguinte:
“Sempre que o Médico chamado a tratar uma criança, um
idoso, um deficiente ou um incapaz, verifique que estes são
vitimas de sevícias, maus tratos ou malévolas provações,
deve tomar providências adequadas para os proteger, nomeadamente alertando as autoridades policiais ou as instâncias sociais competentes.”
Por aquilo que resulta desta regra, estabelece-se aqui uma
obrigação deontológica de revelar nos casos em que
as vítimas sejam crianças, idosos, deficientes ou incapazes.
Embora haja a tentação de se interpretar de forma extensiva este artigo, para o adequar às restantes situações de
violência doméstica, designadamente de maus tratos entre
cônjuges ou de pessoas que vivem em situação análoga,
com fundamento na equiparação da fragilidade das vítimas,
a verdade é que não é essa a ratio da norma.
Se o “legislador” deontológico assim o tivesse querido, certamente que teria acrescido ao texto a menção “ou outras
situações de especial fragilidade da vítima”.
Todavia, sempre se dirá que, em casos cuja intensidade ou
reiteração sejam evidentes e as vítimas se encontrem numa
situação de extrema fragilidade, o médico sempre poderá
socorrer-se dos princípios éticos da Justiça e da Benevolência para, em defesa da saúde, da integridade física ou até
da própria vida da vítima, requererem ao Presidente da
Ordem a escusa de sigilo e efectuarem a denúncia.
Sem prejuízo de, em situações emergentes, o fazerem directamente com um posterior pedido de ratificação ao
Bastonário.
No plano jurídico-penal diremos que o médico que nestas
situações revele, por meio da denúncia, matéria sujeita a
sigilo poderá afastar a ilicitude penal do seu comportamento por via de uma causa de justificação que se prende com
a resolução de um conflito de interesses em que na sua
ponderação foi levado a prosseguir aquele que para ele foi
considerado o preponderante.
Este é, em nosso entender, de forma simples e sintética, o
actual quadro legal e deontológico que interrelaciona a violência doméstica e o segredo médico.
Não obstante, não queremos deixar de referir a recente
reforma do Código Penal, encetada por influência de decisões quadro da União Europeia e por outros instrumentos
que vinculam o Estado Português.
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Todavia, a julgar pelo relatório da Unidade de Missão para a
Reforma Penal, embora se registe uma alteração significativa no crime de maus tratos, no que diz respeito ao crime
de violação de segredo nada foi modificado.
No que concerne aos maus tratos e à violência doméstica,
aclaram-se conceitos, alarga-se a tutela das vítimas, equiparando-se à relação conjugal todas as relações análogas às
dos cônjuges e prevêem-se outras penas para os agressores,
como o afastamento do agente do crime, eventualmente
com controlo electrónico.
Os crimes de maus tratos, violência doméstica e infracção
de regras de segurança passam, no projecto, a estar
tipificadas em preceitos distintos, de acordo com as variações existentes no bem jurídico protegido.
Na descrição típica da violência doméstica e dos maus tratos recorre-se agora, em alternativa, às ideias de reiteração
e intensidade, para esclarecer que não é imprescindível uma
continuação criminosa.
É, também, ampliado o âmbito subjectivo do crime passando a incluir as situações de violência doméstica que envolvam ex-cônjuges e pessoas de outro ou do mesmo sexo
que mantenham ou tenham mantido uma relação análoga à
dos cônjuges.
Em Conclusão
Julgamos que os caminhos acima apontados, no que respeita ao sigilo médico, podem ser sintetizados do seguinte
modo:
1. O segredo médico é o pilar da relação de confiança que tem de existir entre o médico e o doente;
2. A preservação do sigilo deve ser o princípio a
manter, sempre que a vítima não der consentimento para a revelação dos factos;
3. A obrigação de revelação junto das autoridades
policiais ou instâncias sociais competentes existe sempre que se verifique que uma criança, um
idoso, um deficiente ou um incapaz são vítimas
de sevícias ou maus tratos;
4. Nas situações em que a intensidade ou a reiteração da conduta do agressor são evidentes e põem
em causa, de forma grave, a saúde, a integridade
física ou a própria vida da vítima, poderá o médico, ponderando a situação à luz dos princípios
éticos da justiça e da benevolência, desvincular-se do segredo após prévia consulta ao Presidente da Ordem dos Médicos e, subsequentemente,
efectuar a denúncia;
5. Este pedido de escusa pode ser feito a posteriori em
situações emergentes.»
O Consultor Jurídico
Paulo Sancho
2006-06-06

CONTOS

O derradeiro beijo
Naquela manhã de domingo, o sol despertara tímido e
cansado.

tódia, o povoléu começou um cântico pungente e arrastado, alternando-se nas estrofes, e na reza do terço:

Na Igreja, após a bênção com que terminava a obrigação
semanal dos fiéis, o padre preveniu estes, em tom de
quem suplica:

– Bendito e louvado seja/ O divino Sacramento da eucaristia.
– Fruto do ventre sagrado/ da sempre virgem e puríssima
/ Santa Maria.

- A seguir à missa, levarei a extrema-unção a uma irmã,
que se encontra gravemente enferma. Quem puder participar neste piedoso acto será bem-visto aos olhos do
Senhor.
No templo ouvia-se o sussurro de gente que, no seu
bichanar, tentava atinar com o nome da crente, condenada, ou pelo menos, em apuros.
– Porque silenciara o sacerdote o seu nome?! – perguntavam todos ao seu íntimo, sem dele receberem resposta.
Era a primeira vez que tal acontecia.
A paralisia provocada pelo espanto, levou o pároco a
adiantar:
– Há algum irmão que se disponha a transportar a
umbela?
A umbela, objecto hoje pouco em uso, ou em desuso,
mesmo, era um largo guarda-sol que protegeria o Filho
de Deus, em hóstia consagrada, no Seu deambular pela
rua.
Saindo da mole, o Jerónimo Augusto caminhou em direcção à sacristia velha, embrenhou-se na ténue luz dum
corredor, onde eram guardados os paramentos, os sírios,
um órgão velho, a primeira pia baptismal e alguns utensílios fora de uso, e da lá surgiu, de opa roxa a encobrir a
miséria das suas vestes, e com a umbela verde-azeitona
e de franja dourada, roçando-lhe o sovaco.
Entretanto, o celebrante libertara-se da casula, colocara
sobre a alva uma sobrepeliz branca, cheirando a cânfora,
alongara sobre esta uma estola roxa, e encaminhara-se
para o sacrário. Abriu a porta deste e meteu, numa
caixinha redonda, em prata, a pequena hóstia peregrina,
que animaria a enferma, se ainda estivesse no seu perfeito juízo.
Com a umbela aberta e com Deus Filho sob a sua cus-
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Mal o “Manco”, o sineiro, lobrigou dos píncaros da torre,
o garoto do Quitolas que, nos seus seis anos, transportava o crucifixo a trouxe-mouxe, começou a badalar um
repique, igual ao dos baptizados mas, ao mesmo tempo,
diferente no ouvir, dando um cunho tétrico à cerimónia,
em curso.
Às mesmas badaladas, que esvoaçavam, como pombas,
vindas dos campanários, para os dois opostos actos, assinalando, umas vezes, a chegada dum novo ser, prenunciando, outras, o esmaecer duma vida, dava o sineiro,
consoante o caso, um cunho tão peculiar, como se lançasse diferente tempero, em guisado da mesma galinha. E
assim transformava a seu bel-prazer, um som de esperança num clangor de angústia, ou vice-versa.
Com o passar do tempo, adensava-se a expectativa do
povoléu, ansioso por conhecer o rumo a tomar pelo prior, pelo Deus encarnado e pelo séquito que eram todos
eles, os fiéis.
Com Jerónimo a contorcer-se a seu lado, vergado ao
peso do largo pára-sol, que a velhice e uma brisa faziam
oscilar, o padre rumou ao velho celeiro da paróquia, e
desceu por uma carril de bois, que ladeava o quintal do
Major Ribeiro e se afundava na direcção do caminho da
“Barroca”.
– É nos “Casais” – disse a Tamanca, levando a Toupeira a
emitir diferente palpite:
– Hum!... Parece-me mais na “Amieira” e, se assim for,
alguém tem que dar uma mão ao pobre diabo do
Jerónimo!
Porém, sem hesitar e antes de terminado o muro que
ladeava o quintal do velho militar, o padre rolou por um
carreiro de pé posto, caminho de peões solitários, que
subia entre as terras do “Pereiro” e da “Caneira”,
espalmando o pelotão numa fila indiana e garantindo aos
mais lúcidos que o destino de todos era a”Matoeira”,
povoado que ficava mais perto, mas sobre um planalto.

CONTOS

Luís Lourenço

Entretanto, o sino ia relembrando o fadário de quem
estava prestes a partir, e acelerava o desfiar do terço,
que alternava com “o Bendito e Louvado seja”!...
Acostumado a rápidas caminhadas sobre terras de cultura e vinhedos, nos tempos de caça, o celebrante de há
minutos foi acelerando, também ele, o passo, obrigando
as ave-marias a sair, trémulas, das bocas do magote, que
pouco a pouco, se foi fragmentando.
Entre as cogitações de “quem será e não será”, o padre
enveredou, agora, por um beco, em cujo extremo se abria
um alpendre de pavimento juncado.
Estava decifrada a charada. A enferma era a Russa, a mulher mais ébria e desbocada que a terra um dia por ali
concebera. Enquanto pôde, não fez um só dia de abstinência alcoólica, como dia não houve em que não provocasse um ou outro, com as maiores obscenidades.
Desconhecendo a atitude dos fiéis entre a recusa em se
integrarem no séquito, ou em acorrerem em massa, congestionando a casa da candidata a defunta, por curiosidade ou espírito cristão, o padre omitira o seu nome, na
igreja.

Pegando nos óleos, benzidos em Quinta-Feira Santa e
trazidos sob o xaile da Morgada, o piedoso sacerdote,
largou a caixa redonda sobre a mesa, com alguns devotos a rezarem à sua volta, entrou no quarto e ungiu os
pés e a fronte da moribunda.
Depois, fez-lhe algumas perguntas a que ela não respondeu.
Não estando a agonizante em condições de receber o
Senhor, o celebrante limitou-se a pegar no crucifixo e a
chegar-lho aos lábios, na esperança de que deles saísse
um ósculo, de agradecimento pela vida, ou um pedido a
Deus, para que a amparasse na derradeira caminhada.
Mas, para satisfação e até gáudio de todos, ao sentir o
roçar do lenho sobre os seus beiços ressequidos e trémulos, a mulher não só deu sinais de vida, como pronunciou uma sumida frase, acompanhada do esboçar dum
sorriso:
– Tira-lhe a rolha, por favor!...

Quando o garoto da cruz entrou, o Jerónimo fechou a
umbela, ao mesmo tempo que o padre se acoitava, com
Deus, debaixo dum velho tecto, em telha de canudo e
sem forro.
O Cenário para a cerimónia estava a rigor.
Sobre uma mesa pouco segura de pernas, fora colocada
uma toalha de linho, comprada nos tempos do enxoval
para um especial dia, que daquela forma triste acabava
de chegar. Sobre a toalha, viam-se duas pequenas velas
de estearina, cravadas em duas palmatórias de um esmalte azul, já com algumas chagas a desfigurarem-lhe o
todo.
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Isabel Symonds
expõe na Ordem dos Médicos
De 14 a 30 de Setembro vai realizar-se uma exposição individual de pintura da artista Iabel Symonds na galeria da Secção
Regional do Sul da Ordem dos Médicos.A exposição está aberta
ao público de segunda a sábado das às Isabel Symonds nasceu
em Lisboa. Viveu em Moçambique e estudou na África do Sul.
Tendo concluído os seus estudos, enveredou pela carreira de
escultura na Escola de Belas Artes em Johannesburg. Após se
ter formado, casou-se e, desde então, viveu em países tão diversos como Brasil, Venezuela, México e Estados Unidos
(Michigan, New-Jersey, Pennsylvania e Florida). A convivência
com tão diferentes culturas potenciou de forma marcante o
seu talento inato e fez nascer um estilo único nas suas pinturas
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e esculturas, nas cores e formas que tão bem definem as suas
obras. Tem realizado exposições com sucesso, em inúmeras
galerias internacionais, tendo recebido vários prémios, além de
ter o seu trabalho exposto em várias companhias multinacionais.
Foi professora de desenho no Liceu António Enes, em Lourenço Marques (Maputo) de 1970/74. Em Johannesburg deu aulas
de desenho na escola “Saxonwold elementary school” (1975/
78). No Rio de Janeiro trabalhou com o famoso escultor Jaime
Sampaio e em Caracas e na cidade do México deu aulas para
adultos no seu estúdio. De momento, trabalha no Centro d’Arte
de Boca-Raton e dá aulas de “arte terapêutica” no Centro de
Alzheimer em Delray Beach, Florida.

A G E N D A

2º Curso Breve de Pós-graduação
em Consentimento Informado
11 de Novembro de 2006 (10h30-13h00)
Justificação do Consentimento Informado
Informação: quando informar, quanto informar
O caso dos riscos raros e graves
Equipas e participação de profissionais diferenciados
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
11 de Novembro de 2006 (14h30-17h00)
Consentimento
Consentimento oral ou escrito “Formulários” ou documentação no processo clínico?
Consentimento presumido
Família
Mestre André Dias Pereira
Dr. João Vaz Rodrigues
18 de Novembro de 2006 (10h30-13h00)
Substituição da vontade de Menores e de Incapazes adultos
Instrumentos jurídicos antigos e modernos
Mestre André Dias Pereira
18 de Novembro de 2006 (14h30-17h00)
Recusa de tratamento
Testamentos de paciente
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Mestre André Dias Pereira
25 de Novembro de 2006 (10h30-13h00)
Responsabilidade médica por falta de Consentimento
Informado
Mestre André Dias Pereira
25 de Novembro de 2006 (14h30-17h00)
Análise de casos
Mestre André Dias Pereira
Dr. João Vaz Rodrigues
Organização: Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Coordenação: Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Duração: 15 horas (mês de Novembro)
Horário: Sábados, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às
17h00
Local: Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra
Vagas: 50 vagas (25 juristas, 25 não juristas)
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Inscrição: Por ordem de chegada, até 6 de Novembro
de 2006.
Condições de admissão: Licenciatura
Documentação para inscrição: Curriculum vitae abreviado, certificado de habilitações ou cópia autenticada,
uma foto tipo passe.
Preço:
Inscrição: 100 euros.
Propina: 125 euros
Certificado de Frequência de Pós-graduação: 85%
de presenças
Centro de Direito Biomédico
Faculdade de Direito de Coimbra
3004 – 545 Coimbra
Tel. / Fax 239 821 043
Email: cdb@fd.uc.pt
Url: www.lexmedicinae.org
2º Curso Breve de pós-graduação em Consentimento
Informado
Novembro de 2006
DIREITO DA MEDICINA

A G E N D A

2º Curso Breve de Pós-graduação
em Responsabilidade Médica
30 de Setembro de 2006 (10h30-13h00)
Emergência da Responsabilidade médica
Tipos de Responsabilidade
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Mestre André Dias Pereira
30 de Setembro de 2006 (14h30-17h00)
Violação das leges artis – Os casos especiais das Inovações terapêuticas e das Guidelines
Mestre André Dias Pereira
14 de Outubro de 2006 (10h30-13h00)
Responsabilidade disciplinar – análise de casos
Mestre Sandra Passinhas
Dr. Paulo Sancho
14 de Outubro de 2006 (14h30-17h00)
Responsabilidade disciplinar – análise de casos
Mestre Maria Manuel Veloso
Mestre Sandra Passinhas
21 de Outubro de 2006 (10h30-13h00)
Responsabilidade civil (entidades públicas e privadas)
Prof. Doutor Sinde Monteiro
21 de Outubro de 2006 (14h30-17h00)
Responsabilidade civil – análise de casos
Mestre André Dias Pereira
28 de Outubro de 2006 (10h30-13h00)
Responsabilidade civil – análise de casos
Mestre Maria Manuel Veloso
28 de Outubro de 2008 (14h30-17h00)
Responsabilidade penal
Prof. Doutor Costa Andrade
4 de Novembro de 2006 (10h30-13h00)
Seguros de responsabilidade
Mestre Maria Manuel Veloso

N www.plosclinicaltrials.org
O Já se encontra online o PloS Clinical Trials, o novo
T jornal médico de acesso livre, pertencente à Public
of Science (PloS). Aqui poderá encontrar
Í Library
pubkicados os resultados de estudos clínicos
C randomizados de todas as áreas da medicina e da
saúde pública. O objectivo deste site é precisamenI te assegurar o acesso público destes resultados, algo
A considerado essencial pelos mentores do projecto.
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4 de Novembro de 2006 (14h30-17h00)
Conflitualidade, “medicina defensiva” e estratégias contemporâneas de redução do “erro médico”.
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Organização: Centro de Direito Biomédico da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra
Coordenação: Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Duração: 25 horas
Horário: Sábados, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 17h00
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Vagas: 50 vagas (25 juristas, 25 não juristas)
Inscrição: Por ordem de chegada, até 25 de Setembro de 2006.
Condições de admissão: Licenciatura
Documentação para inscrição: Curriculum vitae abreviado,
certificado de habilitações ou cópia autenticada, uma foto tipo
passe.
Preço:
Inscrição: 125 euros.
Propina: 250 euros
Certificado de Frequência de Pós-graduação: 80% de
presenças
Centro de Direito Biomédico
Faculdade de Direito de Coimbra
3004 – 545 Coimbra
Tel. / Fax 239 821 043
Email: cdb@fd.uc.pt
Url: www.lexmedicinae.org
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