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E D I T O R I A L

Transparência

R
euniu o Plenário dos Conselhos Regionais, órgão máximo deliberativo da Ordem dos Médicos e único com
representação proporcional.
Com o quórum legal presente procedeu-se ao debate e aprovação de documentos da maior importância tendentes
a uniformizar procedimentos em todo o território nacional e a garantir transparência aos processos decisionais.

Foi aprovado o Regulamento de Inscrição na Ordem dos Médicos. Efectivamente sendo a inscrição em termos estatutários
uma função dos Conselhos Regionais não faria sentido que os procedimentos variassem de Lisboa para o Porto ou para
Coimbra. Para além do desprestígio que tal situação acarretaria para a Ordem sempre haveria a suspeição que as
demoras burocráticas ou o grau de exigência de certificação tivesse qualquer razão menos clara, o que obviamente
nunca foi o caso.
Igualmente o processo eleitoral na Ordem dos Médicos tem sido por vezes alvo de critica por parte de colegas. Nunca
foi alvo, pelo menos no passado recente de procedimentos impugnatórios judiciais mas as criticas mais ou menos
veladas, não são benéficas para a Instituição.
Procurou-se assim formatar um processo completamente transparente em que os resultados não sejam passíveis de
qualquer contestação de modo a que os futuros dirigentes eleitos da Ordem possam exercer os cargos e representar
os médicos sem qualquer dúvida ou suspeição.
O Regulamento Eleitoral que se publica neste número da Revista e merece ser lido por todos os que se interessam pela
nossa vida associativa, tem alguns pontos fortes. Assim:
 - Acabaram em definitivo votos em trânsito manejados pelas Secções Regionais onde por vezes tomam lugar na
direcção Colegas igualmente candidatos. Não mais haverá urnas de voto pelos hospitais, votos nas secretarias à espera
de serem registados e preenchidos, votos guardados sem condições de segurança.
A partir de agora cada médico receberá em casa o seu voto por correspondência, endereçado a um apartado. A recolha
de votos no apartado será feita por funcionários da Ordem, na presença dos representantes das várias listas e candidatos
concorrentes e guardados de imediato em caixas fechadas só possíveis de serem abertas na presença dos delegados das
várias candidaturas.
- Em alternativa única a este voto por correspondência restará aos Médicos deslocarem-se às mesas de voto no dia da
votação.
- A eleição do Presidente da Ordem passa a ser feita a duas voltas, quando necessário, de forma a que o candidato eleito
tenha mais de 50% dos votos expressos.
Torna-se assim impossível eleger um Bastonário que não tenha a expressão concreta de uma maioria absoluta de votos
expressos.
Apesar de todos os Bastonários até hoje terem exercido os seus cargos com toda a dignidade e sem qualquer dúvida ou
contestação de legitimidade seria sempre possível a “alguém” incomodado com a independência e intervenção da
Ordem pôr em causa o seu máximo representante.
Esta alteração do Regulamento Eleitoral foi muito contestada por parte de alguns Colegas da Região Norte mas a
votação do Plenário (realizada por voto secreto) demonstrou um apoio esmagador de mais de 80% dos presentes o que
diz bem do compromisso colectivo pela transparência e dignificação da nossa Casa comum.
Reconhece-se que muito há ainda a fazer, comportamentos públicos a corrigir e subordinação ao interesse colectivo
dos interesses individuais. No entanto, os primeiros e estruturantes passos foram dados…

Independência
A Ordem dos Médicos através do seu Presidente foi chamada a participar no debate sobre a “despenalização da
interrupção voluntária da gravidez”.
Foi acordada e transmitida a posição de que enquanto debate social e de cidadania não cabe à Ordem enquanto
Instituição pronunciar-se, não cabendo por igual assumir-se como consciência crítica ou paternalizar os Portugueses.
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Legitimamente haverá médicos defensores de uma posição legislativa e
outros que se lhe opõem. O debate democrático será seguramente vivo e
interessante de seguir. No fim os Portugueses, através de referendo e dos
seus representantes, decidirão o destino legislativo.
No entanto cabe à Ordem dar testemunho da Ética Médica e do seu
compromisso com a Vida.
Cabe à Ordem lembrar a importância de prevenir o aborto através de uma
contracepção e planeamento da família eficaz, acessível em termos
económicos (gratuito) e baseado em informação disponibilizada por uma
real educação para a Saúde.
Cabe à Ordem, consciente dos danos físicos e psicológicos que o aborto
acarreta à mulher que o vivencía, aconselhar a sociedade para que este não
se torne ou seja encarado como mais um método contraceptivo disponível.
A intervenção da Ordem, que se caracterizou pela independência, tem sido
bem compreendida pelos Portugueses.
É esta independência e clareza de posições em prol da defesa da Saúde e da
qualidade dos cuidados prestados aos Portugueses que me permitiram
aceitar participar num debate promovido pelo CDS-PP em termos de
interrupção voluntária da gravidez e igualmente emprestar o meu nome
como subscritor a um projecto de Lei do Bloco de Esquerda.
Este último (publicado neste número da ROM) preconizava a transparência de procedimentos dos serviços hospitalares,
ou seja, obrigar à publicação do tempo previsível de espera para as cirurgias em local acessível do serviço.
A alocação à Entidade Reguladora da Saúde da função de vigiar o cumprimento de tal legislação conflitua claramente
com as funções da Inspecção Geral da Saúde mas nada interfere com as funções da Ordem dos Médicos.
Significativamente este projecto de lei, subscrito por uma ampla participação de cidadãos de todos os quadrantes
políticos e independentes, entre os quais os Bastonários das Ordens Profissionais da Saúde, foi aprovado por
unanimidade dos deputados da Assembleia da República.
Estranhamente, o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, que ao arrepio de decisões nacionais
tinha, dias antes, em conferência de imprensa, aplaudido a Entidade Reguladora da Saúde por esta ter concordado
com uma posição que defendera sobre práticas farmacêuticas, decidiu escrever uma carta a todos os médicos
criticando-me.
Os custos que tais cartas acarretam para a Ordem dos Médicos, não só custos de imagem por exposição de
divisões e tentativas de enfraquecimento público do Bastonário, mas também custos económicos (14.600€ + IVA
por cada mailing), deverão os médicos assacá-los aos seus autores.
Quanto à duvidosa legalidade da iniciativa, o Conselho Nacional Executivo poderá tomar as medidas adequadas.

Saudade
Um amigo grande deixou-nos.
Inesperadamente, subitamente, imprevisivelmente uma presença habitual dos corredores desta casa transformou-se
numa penosa e sentida ausência.
Com uma força anímica inexcedível, uma alegria e vontade de viver transbordante, um sentido de humor notável e
uma firmeza por todos reconhecida, Rolando Moisão, Professor jubilado de Cirurgia,
poeta, marinheiro, homem de cultura, era uma presença incontornável na Gago Coutinho.
Deve-lhe a Secção Regional do Sul a organização da sua notável biblioteca, devo-lhe eu
o privilégio da sua amizade e da sua insubstituível presença.
A lei da vida é, por vezes, particularmente difícil de aceitar…
Até um dia Professor Moisão.
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II - 1 · 2 Outubro

De volta a este espaço depois da tranquilidade do Verão
que melhor que um tema morno para início de conversa.

Refiro-me, como não podia deixar de ser, à reunião magna
dos oitocentos empresários do Beato.

Dir-se-á não se tratar de um tema de Saúde.

Aparentemente é um facto. Mas quando se afirma ser ne-
cessário despedir 25% dos funcionários públicos e logo de
seguida se diz que a maioria estão na Saúde e na Educação
então o caso muda de figura.

Não é novidade para ninguém que na legislatura que de-
corre funcionário público é bicho daninho.

Culpado do deficite e do consequente olho façanhudo de
Bruxelas, o pobre funcionário é hoje zurzido diariamente
nas páginas dos jornais.

Indolente, principescamente pago, progredindo automati-
camente na carreira, incapaz do gesto altruísta de trabalhar
sem vencimento é ele, em resumo o responsável pela caó-
tica situação do país, o verdadeiro abcesso a lancetar de
preferência sem anestésico.

As funções que desempenha são, por outro lado, quer de
confrangedora inutilidade quer mesmo perniciosas.

Nas primeiras contam-se as de educar os jovens o que
para além da prestimosa função de os manter parqueados
enquanto os respectivos progenitores trabalham a desoras
no sector privado, nada de útil acrescenta podendo mesmo
falar-se em despesismo.

Neste primeiro grupo pode ainda incluir-se os militares,
polícias e bombeiros que impedem pela sua presença o
florescimento de empresas dedicadas a idênticos fins mas
geradoras de mais valias. Acresce que para além de se dis-
porem a dar a vida por pouco mais que o ordenado míni-
mo nacional, introduzem conceitos tão desactualizados
como o de defender a causa pública ou de dedicação desin-
teressada, tão desmotivadores dos honestos cidadãos que,
modernos, só aceitam mover-se na proporção das respec-
tivas remunerações.

Estes exemplos tornam-se ainda mais perigosos se incluir-
mos os profissionais de Saúde, dispostos a delapidar mi-
lhões na preservação de frágeis seres de carne e osso que
mais tarde ou mais cedo irão morrer, desperdiçando num
ápice os milhares investidos.

Na categoria dos perniciosos há agora que considerar os

funcionários das finanças, seres desprezíveis que sugam o
sangue financeiro das empresas impedindo a competitividade
no admirável mundo global.

Foi assim que naquele dia luminoso, oitocentos abnegados
gestores de topo, como a si mesmos se designam, prescin-
diram umas horas dos seus almoços de negócios e com-
promissos financeiros para reflectir em torno da Pátria e
da sua salvação.

Sem surpresas defenderam o despedimento dos funcioná-
rios, o corte nas despesas de Saúde, a privatização da Segu-
rança Social e os óbvios abaixamentos de impostos e
flexibilização do mercado de trabalho.

A reunião tornou-se assim não uma redescoberta da eco-
nomia ou uma reflexão estratégica em torno de como pro-
duzir mais valias, mas todo um programa partidário. Dir-se-
ia que pelo facto de exercerem o poder discricionário no
interior das respectivas empresas, aquelas oitocentas al-
mas sentiram o impulso irreprimível de saltarem para a
praça pública e desatar a fazer política.

Inaugurou-se assim um simpático precedente que convida
a todos os corporativismos mas desencadeia alguns sorri-
sos amarelos.

Para cúmulo do azar ainda se soube este fim-de-semana
que a cimeira de Davos conclui que o problema português
radica na ineficiência de gestão dos privados habituados ao
conforto do proteccionismo e não a um mais que razoável
sector público.

Ouvida a notícia senti a necessidade de dar o meu
contributo.

Depois de pensar um bocado, tomei uma decisão.
Um dia destes junto uns trocos, alugo o famoso convento,
meto lá dentro oitocentos médicos e passo-lhes umas re-
ceitas de como investir na Bolsa de Nova Iorque.

II - 2 · 9 Outubro

Na semana que findou falou-se de urgências, de criação de
novas e fecho de outras. Rabo pelado que os portugueses
exibem foi fácil perceber o sentimento dominante que algo
mais se irá perder no reino da Saúde.

Não posso jurar, em abono da verdade, que não seja esse o
desfecho final. Também de há longos anos me habituei a
associar reformas a cortes de orçamento, habitualmente
vendidos com votos piedosos de futuras radiosas iniciati-
vas. Curta que é a memória, esquece-se rapidamente o que
fecha e por igual se esquece de perguntar mais tarde por-
que não existe o prometido.
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Posto nestes termos a semana comportou-se como tantas
outras sendo espúrias as discussões tanto mais que preco-
ces por ausência de decisões. Com efeito o único facto de
relevo foi a apresentação do relatório final da comissão
encarregue de estudar a reforma do sempre crítico siste-
ma de urgência.

A Ordem dos Médicos, que não foi tida nem achada na
constituição da sobredita Comissão, poderia agora ter apro-
veitado para retaliar, ao jeito do portuguesíssimo «…se não
foram os meus amigos que o fizeram está de certeza mal
feito…»

Recusámos a oportunidade para tristeza daqueles que acham
que a Ordem deve aproveitar todas as oportunidades para
atacar o Ministro de serviço, fazendo o favor a todas as
oposições, desde a institucional às mais disfarçadas dos
subgrupos do partido de Governo. Acreditando que o que
se espera de uma Associação Pública é credibilidade e inde-
pendência, recusámos qualquer comentário e nomeámos
um grupo de peritos com a tarefa de escrutinar em duas
semanas o dito Relatório.

Penso que é a tarefa óbvia – fornecer uma análise crítica
descomprometida. A seu tempo, isto é, ainda dentro do pe-
ríodo de discussão pública, tomaremos posição, aplaudindo
o que houver para aplaudir e de igual modo corrigindo o
que for o caso.

Os colegas que constituíram a Comissão são técnicos de
mérito que a Ordem provavelmente nomearia para um tra-
balho desta natureza. Para além disso merecem da nossa
parte o respeito devido a quem desinteressadamente se
dispõe a trabalhar pelo bem público.

Aliás, as conclusões técnicas são sempre discutíveis na base
de critérios técnicos mas acabam por se impor como evi-
dências quando amplamente consensualizadas. Os factos
têm o incómodo hábito de serem factos. Podem ser igno-
rados, escondidos, distorcidos, amados ou odiados, mas
nunca perdem a característica bem real de existirem e de
se impor mais tarde ou mais cedo.

Bem diferente será, obviamente, a análise das decisões que
resultarem da apreensão pelo poder político do relatório
da Comissão. Sendo a política «a arte do possível» caberá a
quem de direito decidir prioridades, tempos de interven-
ção e financiamentos. Entrar-se-á então na fase do debate
político em que todos como cidadãos teremos o direito de
intervir e opinar.

Pela nossa parte balizaremos sempre a nossa intervenção
pela necessidade de proteger o interior e as populações
mais abandonadas. Não necessitamos de contar votos em
futuras eleições autárquicas e, como médicos, sabemos que

não é possível prestar cuidados de qualidade se esses cui-
dados forem só para alguns…

Seja qual for a discussão futura, é sempre bom quando as
decisões podem ter suporte em evidência técnica e não
são meramente um  «acho que» tão ao gosto da preguiça
intelectual. Isto para não falar do mero facilitismo ou dos
mais graves «interesses inconfessáveis» que o Presidente
da República referiu no 5 de Outubro.

É neste contexto que confesso ter sido para mim o facto
da semana, não em si mesmo o Relatório sobre a Reforma
das Urgências ou o seu adiado debate, mas a incontornável
frase de um ex-Ministro de um Ministério altamente
tecnológico, que vestindo a casaca corporativa que tão mal
lhe fica disparou em programa televisivo:

Passo a citar…«Tenho a maior das desconfianças dos
tecnocratas quando lhes toca tratar de coisas que compe-
tem aos políticos»…

Deu-me vontade de lhe responder …«Também eu tenho
dos políticos quando lhes toca decidir sobre coisas que
ignoram»...

II - 3 · 23 Outubro

Decorreu no passado fim de semana em Pilanesberg, na
África do Sul, a 57ª Assembleia Geral da Associação Médica
Mundial.

Para além do trabalho de rotina, este ano, como também é
hábito realizou-se uma sessão temática. Durante um dia,
vários convidados abordaram diversos aspectos do tema
«A Saúde como Investimento».

Falaram médicos, economistas e responsáveis políticos, quer
locais quer de agências internacionais como a Organização
Mundial de Saúde.

Todos os oradores convergiram quer na identificação de
perspectivas de desenvolvimento e progresso económico
ligados aos investimentos no Sector da Saúde quer no
contributo deste para o desenvolvimento global da econo-
mia.

Para quem vai conhecendo esta área e estes debates de há
algum tempo não deixa de ser gratificante ver agora defen-
dido e comprovado o que há pouco, mais não era que a
tolerada ingenuidade dos médicos.

Há uns anos era tónica que os indicadores de Saúde, como a
mortalidade peri-natal e a esperança média de vida, resulta-
vam muito mais do desenvolvimento económico em si mes-
mo que do progresso da Ciência ou da acção dos médicos.
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Hoje, pelo contrário, começa a ser perceptível e demon-
strável que a presença de um Serviço de Saúde, universal
e gratuito no momento da prestação, condiciona forte-
mente o desenvolvimento dos povos. Correlaciona-se com
o aumento da produtividade global, com a estabilidade nos
investimentos, com a disponibilidade e diferenciação dos
recursos humanos, em suma com os determinantes do
desenvolvimento e da «performance» global da econo-
mia.

A Saúde tende cada vez mais a ser vista não pelo volume de
negócios ou despesa gerada mas pelos muito mais subtis e
estruturantes impactos sociais indirectos.

Neste contexto foi elucidativo ouvir um director de Pro-
jecto da Organização Mundial de Saúde centrar a sua inter-
venção no como dirigir o investimento para os recursos
humanos e quais os indicadores económicos espectáveis.

Também foi de registar ouvir o representante da Suécia
falar do objectivo de aumentar de 9,3 para 10% do PIB a
despesa anual em Saúde. Dado estarmos a falar do enorme
PIB per capita de uma das mais competitivas economias do
Mundo, foi interessante perceber que enquanto uns falam
de Saúde como gastos a conter outros abordam-na como
investimentos a potenciar.

Aliás não há partida que este Mundo global não nos pre-
gue. Fruto da Instituição meritória que dá pelo nome de
RTP Internacional, foi-me possível no mesmo dia em que
decorreu a conferência ver o Sr. Ministro da Saúde ser en-
trevistado por Judite de Sousa.

Voltei a ouvir falar do déficite, da contenção da despesa
por meros mecanismos financeiros. Voltei a perceber que a
Saúde era uma ameaça à competitividade do País, pelo que
havia que fazer sacrifícios, cortando aqui e acolá, taxando
cirurgias e internamentos, enfim lutando com vigor contra
tais despesas desnecessárias.

Na quietude solitária de um quarto anónimo de hotel no
meio dos contrastes africanos, não sei porquê dei por mim
a pensar que o trágico nesta coisa dos países desenvolvidos
e dos em via de desenvolvimento, é que o caminho se pode
percorrer em ambos os sentidos. Basta estar distraído ou
ter preguiça de ler os sinais...

II - 4 · 30 Outubro

Numa semana que até nem estava a correr nada mal o
Ministro da Saúde decidiu apelidar de «mercenários» os
médicos que se recusassem a fazer horas extraordinárias
no sistema público e depois se disponibilizassem a fazê-las
a preços superiores através de empresas prestadoras de
serviços médicos.

Diga-se desde já que não reagirei nesta crónica à termino-
logia infeliz que de certa forma Correia de Campos nos vai
habituando, nunca se sabendo se se trata de uma inescapável
tendência para o «deslize» se uma forma hábil de passar
mensagens sem assumir as correspondentes responsabili-
dades.

Como estas tácticas costumam sair mal aos seus cultores
coíbo-me de fazer perder tempo aos ouvintes com a sua
dissecção e entro directamente no tema:

O tema é, obviamente, esta aparente poluição pela cultura
gestionária de uma área como a Saúde que se caracterizava
por uma cultura de responsabilidade individual centrada na
Ética.

Numa primeira abordagem dir-se-ia que contratar médi-
cos directamente ou através de um out-sourcing de uma
empresa é meramente uma questão de gestão. Há quem
diga mesmo que é um mero truque contabilístico, permi-
tindo imputar a compra de serviços o que de outra forma
se reflectiria na conta de vencimentos e custos de pessoal.

Pagar com a mão esquerda ou com a direita parece indife-
rente quando o dinheiro sai do mesmo bolso, diria o incau-
to cidadão ignaro destas ciências. Infelizmente para o dito
o resultado final traduz-se em pagar o que pagaria acresci-
do dos custos de administração, isto é, o vencimento dos
que imaginam e produzem estas habilidades.

Dito assim parece simples mas infelizmente é mais grave.

Durante anos o Serviço Nacional de Saúde contratou mé-
dicos e outros profissionais a preços ridículos, usufruindo
da situação de monopólio que desfrutava. Os médicos fo-
ram aceitando esta situação já que não o fazer seria a cur-
to prazo ficar separado dos colegas e da evolução profissi-
onal, malbaratando o esforço de anos de Faculdade e pós-
graduação.

A segurança da função pública, a satisfação profissional de
evoluir nas carreiras, a reforma garantida e algum comple-
mento de salário baseado em horas extraordinárias ou acti-
vidade privada tornavam a vida sustentável e menos injusta.

Havendo habitualmente um forte componente vocacional
na escolha da profissão e confrontados diariamente com as
solicitações de doentes, tendiam a esquecer uma carga de
trabalho excessiva com as inevitáveis consequências em ter-
mos de saúde e vida pessoal e familiar.

Este estado de coisas já de si precário foi brutalmente sa-
cudido com a transformação dos hospitais em empresas e
pela inoculação de uma cultura gestionária até aí desco-
nhecida.

E D I T O R I A L
TSF – Na Ordem do Dia
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Para os mais novos foi a introdução dos contratos individu-
ais e o fim das carreiras. Para todos uma cultura baseada na
produção em que o dinheiro se tornou o único valor a
considerar. Para os que dirigiam ver completos ignorantes
ser principescamente pagos para fazer o que até aí eles
faziam a troco de vencimento de funcionário

Sendo o ser humano por natureza adaptável e os médicos
necessariamente pessoas intelectualmente diferenciadas, não
demorou muito que compreendessem as regras do jogo e
o passassem a jogar.

Apareceram assim as empresas e a exigência de pagamen-
to em espécie do que até aí se pagava em boa vontade.

Aparentemente o Sr. Ministro sofre agora as tempestades
provocadas pelos ventos que ele e o seu antecessor, igual-
mente crente nos milagres do mercado, semearam.

É caso para dizer que o mercado quando nasce é para to-
dos ou como diria o tal incauto e pagante cidadão, ainda
não se inventou modo de ter o sol na eira e a chuva no
nabal...

II - 5 · 6 Novembro

Foi presente à Assembleia da República uma petição subs-
crita por Ordens profissionais – Enfermeiros, Farmacêuti-
cos, Médicos e Médicos Dentistas – visando suscitar o de-
bate sobre a Entidade Reguladora da Saúde.

Tratando-se matéria em que, coerentemente, as quatro Or-
dens têm concertado posições, dir-se-ia que esta nova ini-
ciativa nada traz de realce que mereça destaque de notícia.

Sempre se dirá, no entanto, que a concertação em si mes-
ma é notícia. Com efeito o hábito nacional tem sido de há
longos anos o divórcio entre entidades representativas de
profissionais que pela natureza da sua função estão conde-
nados a entender-se.

A partilha de espaço de trabalho, a natural competitividade,
só saudável dentro de certos limites, e a evolução perma-
nente dos paradigmas profissionais torna fáceis alguns atri-
tos, incompreensões e jogos do quem é quem. Os limites
do aceitável têm por vezes sido ultrapassados quando inte-
resses pessoais envolvidos em dinâmicas eleitoralistas se
sobrepõem à procura do bem comum.

Com efeito é dos livros que a forma simples de esconder
as incapacidades ou a falta de ideias é inventar um inimigo.
Esse inimigo deve ser, de preferência, identificável como
óbvio, suficientemente forte para perdurar no tempo, o
que previne o trabalho de procurar outro, e ter nas suas
fileiras alguns fundamentalistas militantes que com facilida-

de e sem grande esforço concitem os ódios do grupo.

Nas profissões de Saúde tem sido essa a regra e em todas
elas existem indivíduos de referência, que usam e abusam
destas tácticas, garantindo assim o tempo de antena que a
mera exibição da substância do seu pensamento não lhes
garantiria.

Dir-se-ia que o nascimento da Entidade Reguladora da Saúde
teria a conveniência de se consubstanciar num inimigo ex-
terno a todas elas o que, por fim, garantiria a sua união
num tacticismo de igual valia.

Esta leitura simplista é, por natureza, fácil, pelo que muita
gente e mesmo alguma imprensa leu a entrega da petição
neste contexto como se se tratara de uma guerra visando
a destruição do tal inimigo.

A realidade é, no entanto mais complexa, e antes que um
jurista comentador habitual da imprensa escrita e inimigo
declarado das Ordens se lembre de as zurzir mais uma vez,
é importante que se esclareça.

Com efeito, está somente em causa a imperativa necessida-
de de aclarar quais os objectivos, meios e funções que se
esperam da tal novel entidade.

Criada há mais de dois anos, com um Estatuto em perma-
nente revisão e com intervenções avulsas e sem qualquer
fio condutor, a sua trajectória aos trambolhões tem volta e
meia colidido com as Ordens quando não colide com a
Inspecção-geral ou directamente com o Ministro que a tu-
tela.

Foi por este facto simples e constatável que as quatro Or-
dens, circunstancialmente dirigidas por pessoas mais inte-
ressadas em procurar o que as une que em fazer jogos
bacocos, decidiram solicitar ao Órgão competente do Es-
tado que reveja e aclare o enquadramento institucional da
dita. Reguladoras que são, por natureza, importa às Ordens
saber com o que contam quando outro actor cai de
paraquedas no seu espaço de intervenção.

É que depois de extorquir milhares de euros aos médicos e
aos médicos dentistas...

...depois de extorquir milhares de euros aos hospitais afo-
gados em dívidas...

...depois de extorquir milhares de euros a convencionados
que não vêem aumentos de tabelas há anos...

...já toda a gente percebeu quem a vai pagar...

O que falta mesmo perceber... ...é para o que é que serve...

E D I T O R I A L
TSF – Na Ordem do Dia
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Comunicado
As Ordens dos Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos e Médicos Dentistas, através dos respectivos Bastonários,
entregam amanhã, 31 de Outubro de 2006, pelas 17:30 horas, a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia
da República um petição sobre a regulação em saúde no nosso país.

Com esta iniciativa as signatárias desta petição pretendem ver publicamente debatida a actividade de regulação
em saúde em Portugal e, deste modo, contribuir para esclarecer a missão e competências da Entidade Reguladora
da Saúde (ERS).

A evolução do conhecimento tem revolucionado, de forma vertiginosa, a prestação de cuidados de saúde, elevando
a complexidade dos procedimentos técnico-científicos. A mensurabilidade dos ganhos em saúde é, nas sociedades
modernas, uma tarefa exigente e apenas acessível através de metodologias, estratégias e processos específicos
para o sector da saúde.

Por outro lado, o impacto económico dos custos da saúde, públicos e privados, constitui uma relevante preocupa-
ção em relação à sustentabilidade das prestações sociais, dada a necessidade de racionalização de encargos para
garantia de acesso universal à saúde.

Neste contexto, a intervenção da regulação independente em saúde constitui tarefa de relevante interesse públi-
co, da qual emanam a garantia de acesso, eficiência e qualidade dos cuidados de saúde a disponibilizar à população.

Conjugando as necessidades identificadas em relação ao nosso país, entenderam as autoridades reguladoras de
profissionais de saúde promover a presente iniciativa de debate público em torno do papel global da regulação em
saúde como medida estruturante para uma redefinição da intervenção pública na regulação independente da
saúde.

O recente processo de incoerências em relação à constituição e funcionamento da ERS espelha as vicissitudes de
uma ausência de definição clara do seu papel e missão na salvaguarda superior do interesse público em saúde.

Num contributo exigível à sua missão de interesse público, as Ordens dos Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos e
Médicos Dentistas solicitam também a reapreciação dos mecanismos e formas de articulação da prestação de
cuidados de saúde, onde a regulação desempenha papel relevante, visando promover a defesa do interesse público
e, particularmente, dos doentes.

A efectivação e modernização de um sistema de saúde equitativo e proporcional às necessidades e capacidades do
País são desígnios que os profissionais de saúde partilham com a sociedade portuguesa.

Lisboa, 30 de Outubro de 2006

Ordem dos Enfermeiros,
Bastonária

Enf.ª Maria Augusta Sousa
Ordem dos Farmacêuticos,

Bastonário
Dr. José Aranda da Silva
Ordem dos Médicos,

Bastonário
Dr. Pedro Nunes

Ordem dos Médicos Dentistas,
Bastonário

Dr. Orlando Monteiro da Silva

I N F O R M A Ç Ã O
Entidade Reguladora da Saúde
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Exm.º Senhor
Dr. Jaime Gama
M. I.: Presidente da Assembleia da República

Lisboa, 31 de Outubro de 2006

As aqui signatárias:
Ordem dos Médicos, com sede na Av. Almirante Gago Coutinho, 151, 1749-084 Lisboa, representada pelo seu Bastonário,
Sr. Or. Pedra Nunes;

Ordem dos Médicos Dentistas, com sede na Av. Antunes Guimarães n.º 463, 4100-080 Porto, representada pelo seu
Bastonário, Sr. Dr. Orlando Monteiro da Silva;

Ordem dos Farmacêuticos, com sede na Rua da Sociedade Farmacêutica, 18, 1169-075, Lisboa, representada pelo seu
Bastonário, Sr. Dr. Aranda da Silva;

Ordem dos Enfermeiros, com sede na Av. Almirante Gago Coutinho, 75, 1700-028 Lisboa, representada pela sua Bastonária,
Sr.a Enf.ª Maria Augusta Sousa;

vêm, ao abrigo do art. 52.º da Constituição da República Portuguesa, e nos termos da Lei n.º 43/90, de 10/8, exercer o
direito de petição que assim fundamentam:

1. As signatárias consideram fundamental para o desenvolvi-
mento do País a existência de um sistema de saúde eficien-
te e competitivo, como pilar do cumprimento dos deveres
do Estado e do Interesse público (art. 64.° da CRP) na
defesa dos direitos da população, dos pacientes e dos
prestadores de cuidados de saúde.
2. As signatárias pugnam por uma organização transparen-
te, harmoniosa e equilibrada da administração pública na
área da saúde, como factor preponderante para o desen-
volvimento da prestação de cuidados de saúde adequado
às expectativas da população e consentâneo com a realida-
de portuguesa.
3. As signatárias promovem a defesa do Interesse público
dos cidadãos portugueses, velando pela boa prática profis-
sional, articulando-se com as demais entidades numa coo-
peração Institucional comprometida com a racionalidade,
eficácia e eficiência do sistema de saúde português.
4. O que importa uma definição concreta, clara e pondera-
da das funções e competências atribuídas, procurando afas-
tarem-se complexidades administrativas e burocráticas,

PPPPPetiçãoetiçãoetiçãoetiçãoetição

prevenindo a duplicação (ou multiplicação) de agentes e
promovendo um retorno concreto no encontro de solu-
ções que permitam aumentar a competitividade no seio
dos prestadores, como premissas fundamentais para a sa-
tisfação das necessidades em saúde.
5. As signatárias, neste enquadramento, sustentam a urgên-
cia da reorganização completa da orgânica de estruturas
intervenientes na articulação do sistema de saúde, visando
a crucial racionalização de recursos e a fundamental agili-
zação do seu funcionamento, Indispensáveis à sustentabili-
dade do sistema de saúde e, em particular, do Serviço Na-
cional de Saúde.
6. Reconhecem a necessidade de assegurar meios de licencia-
mento, exercício e supervisão da actividade dos prestado-
res de cuidados de saúde, com adequadas regulação e ga-
rantias para a sociedade portuguesa.
7. Bem como defendem a necessidade de funcionamento
rápido e consequente dos meios de protecção dos pacien-
tes e da saúde pública.
8. As signatárias estão disponíveis, e interessadas, em pres-

Entidade Reguladora da Saúde
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tar um contributo relevante para soluções e práticas que
centrem no cidadão o foco das estratégias de saúde, garan-
tindo qualidade e segurança no universo dos cuidados pres-
tados à população.
9. Impõe-se, assim, uma reflexão política sobre a es-
trutura e orgânica das entidades estatais e da ad-
ministração autónoma, afastando-se a proliferação
de organismos e a dispersão de funções que, no qua-
dro actual, existe, contrariando a fácil tentação de multi-
plicar estruturas que concorrem para funções similares, sem
que muitas destas acabem por ser efectivamente garanti-
das à população.
10. A regulação da saúde tem, particularmente no âmbito
económico, realidades próprias insolúveis pela comum aná-
lise de custos ou pelo funcionamento livre de mercado.
11. As melhores práticas internacionais recomendam a adop-
ção de modelos de regulação em saúde que respondam ao
contexto próprio de «o que regular» e de «como regular».
12. A saúde exige multipolaridade no sistema regulador,
carecendo de Integrar as vertentes: governação, acesso, in-
formação, qualidade (estrutura, processos e resultado), de-
sempenho (profissional e Institucional), responsabilidade,
reforço da concretização dos direitos do cidadão, capaci-
dade instalada, preços a praticar e volumes de produção.
13. A criação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) veio,
a contrário do desejável, aumentar a burocracia, os custos
e as dificuldades sem que se melhorem, ou que seja
expectável que ocorra, as funções reguladoras do Estado,
nomeadamente nos seus meios, sistemas ou eficácia.
14. De facto, o Dec. Lei n.º 309/2003, de 10/12, cingiu-se à
criação de mais um organismo público, aumentando os en-
cargos de todos, mas sem efectivar um verdadeiro modelo
regulador que plasme os benefícios dos princípios que as
signatárias pugnam para o sector.
15. É notória a ausência de coordenação com as demais
entidades públicas que continuam a deter competências de
regulação, como sucede, por exemplo, com as Administra-
ções Regionais de Saúde, Institutos públicos, as autoridades
de saúde e a própria administração central do Estado.
16. A patente ausência de estratégia coesa no quadro de
regulação em saúde tem levado a espaços de omissão e de
sobreposição de funções, abrindo espaço para a Interven-
ção quase anárquica de entidades sem qualificação ou pre-
paração para analisar e intervir no quadro de regulação em
saúde, saldando-se em ruído e enviesamento dos proces-
sos de aferição do desempenho da saúde no nosso país.
17. No quadro legal existente não se encontram concreti-
zadas as funções da ERS, mas apenas a afirmação de princí-
pios gerais que não se efectivam no exercício de missões
públicas de regulação.
18. De modo que o aparecimento da ERS, ao Invés de instituir
um quadro regulador concertado e coeso, apenas acresceu
mais um factor de perturbação, gerando novos e gravosos
encargos financeiros e novas burocracias, mas não melhoran-
do, nem substituindo, tudo quanto já vinha do regime anterior.

19. As signatárias solicitam, e pretendem, uma discussão
pública aberta sobre a matéria, desejando que da
mesma possa surgir uma estruturação eficiente,
organizada e clara, por forma a que todos os operado-
res adiram e se Integrem sob a regulação com facilidade,
rigor e produtividade.
20. O processo e modus operandi no recente estabeleci-
mento de alegadas «taxas» para prestadores a Inscrever na
ERS tornam visíveis as citadas insuficiências, sintoma da fal-
ta de estratégia na definição da regulação em saúde no nosso
país, não se constituindo como contraprestação de qual-
quer serviço público por parte da ERS.
De facto, o diploma criou o dever de registo, com o corres-
pondente dever de pagamento de taxas (iniciais e posteri-
ores), pelo que, no plano dos prestadores de serviços, o
dever de registo esgota-se em si mesmo, sem que dele se
retirem vantagens objectivas para o sistema de saúde ou
operadores, tanto mais que à ERS não se facultam compe-
tências no plano da fiscalização ou do licenciamento das
unidades de saúde.
21. Sem a objectivação de reais funções ligadas à obrigato-
riedade de registo na ERS, entendem as signatárias que as
alegadas «taxas» correspondem a verdadeiros impostos
especiais para prestadores de saúde, sem que estes tenham
sido aprovados em sede própria, a Assembleia da Repúbli-
ca, nos termos constitucionais (art.º 165.º - 1 i).
22. As signatárias requerem a discussão e apreciação
da existência das referidas «taxas».
23. Cumulativamente o regime vigente, acima Invocado, ao
não positivar as competências e articulações cria conflitos
de sobreposições com intervenções, nomeadamente nas
atribuições das Ordens dos Profissionais de Saúde, e
potencia uma colisão com as atribuições das Ordens que
estão protegidas, também, na sua autonomia constitucional.
24. De facto, o emaranhado legislativo não respeita as com-
petências próprias desta administração autónoma do Esta-
do, potenciando a sua invasão pela ERS, o que se assume de
particular gravame posto que as Ordens profissionais são
elas, também, entidades reguladoras cuja missão está con-
sagrada na lei e se tem revelado de particular importância
para a garantia de qualidade e observância ético-
-deontológica na prestação de cuidados pelos profissionais
de saúde tutelados.
25. As signatárias pretendem a discussão pública so-
bre a matéria ora exposta dada a necessidade de
definição de um quadro de organização
interinstitucional transparente e assente em princí-
pios de eficiência, funcionalidade e razoabilidade.
26. Consideram também, para benefício e sinergia no al-
cance de um verdadeiro quadro regulador funcional, a
representatividade das Ordens dos Profissionais de Saúde
na orgânica da ERS como factor de equilíbrio e dinâmica na
preservação de articulação funcional e no respeito pela
autonomia das atribuições legalmente conferidas à regulação
profissional.

Entidade Reguladora da Saúde
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27. Denunciam a ausência de mecanismos de controlo e de
fiscalização da ERS perante o Parlamento, o que reduz a
sua própria legitimidade de soberania e impede um alarga-
do escrutínio público da sua missão e do exercício do seu
poder, indispensáveis à assunção da prossecução de uma
missão orientada pelo interesse público nacional.
28. As signatárias propõem a criação de um sistema
de responsabilização parlamentar da ERS, a par do
controlo público e judicial da sua missão.

Pelo que as signatárias requerem:
a) que se proceda à apreciação pela Assembleia da Repúbli-
ca da organização do sector administrativo do Estado na
área da saúde, visando dotá-Io da eficiência e transparência
fundamentais para pugnar por uma Intervenção reguladora
com competência e eficácia;
b) à promoção de uma verdadeira estratégia de regulação
em saúde que recorra à evidência técnico-científica para
estimulo da competitividade no âmbito dos prestadores da
saúde, salvaguardando a qualidade e racionalidade no siste-
ma de saúde português;
c) à avaliação dos diversos organismos existentes, procu-
rando a racionalização de meios e custos, optimizando re-
sultados através de competências concretas e formas de

Entidade Reguladora da Saúde

funcionamento eficazes, com a inevitável extinção de enti-
dades ou estruturas excedentárias;
d) nesse âmbito a revogação do Dec. Lei n.º 309/2003, de
10/12, ou a sua profunda reformulação;
e) a extinção do regime de «taxas» impostas aos prestado-
res de cuidados de saúde, apenas se aceitando a sua exis-
tência com o estabelecimento de efectivos serviços públi-
cos correspondentes;
f) a defesa do relacionamento interinstitucional com as
Ordens dos Profissionais de Saúde, e a reafirmação das
atribuições autonómicas destas no âmbito das funções cons-
titucionalmente consagradas;
g) o estabelecimento de mecanismos de controlo parla-
mentar e político.
As signatárias:

Ordem dos Médicos
Dr. Pedro Nunes

Ordem dos Médicos Dentistas
Dr. Orlando Monteiro da Silva
Ordem dos Farmacêuticos

Dr. Aranda da Silva
Ordem dos Enfermeiros

Enf.ª Maria Augusta de Sousa
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Informação aprovada em CNE de 24.10.2006 sobre
organização de Serviços em Cuidados Paliativos
A Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina Interna
teve a oportunidade de analisar as recomendações da ANCP
sobre a organização de Cuidados Paliativos. A nossa primeira
convicção e a de que há uma tentativa séria de preencher uma
enorme lacuna no sistema de saúde. Também nos parece sensa-
ta a recolha de outras experiências neste campo. Noutros paí-
ses e sistemas, podendo fazer as melhores opções adaptadas á
nossa realidade. O documento também realça o facto de haver
necessidade de dar tempo para a formação das equipes
multidisciplinares e, por isso, não correr o risco de uma imple-
mentação apressada e sem qualidade.
Os conceitos expressos nas Recomendações da ANCP p/ a Orga-
nização de Serviços de Cuidados Paliativos, merecem-nos a mais
total concordância e aplauso. A “extensão” dos Cuidados Palia-
tivos a doentes não oncológicos é uma ideia dos nossos tem-
pos, com novas doenças e maior sobrevida das velhas doenças.
Cuidados Paliativos adaptados a cada doente e a cada família,
também é um objectivo que é caro aos Internistas.
Talvez tenha sido intenção da ANCP não ir mais longe na con-
cretização efectiva desta rede de Cuidados Paliativos, apontan-
do apenas várias soluções possíveis. Talvez seja este o contributo

I N F O R M A Ç Ã O

Organização de Serviços em Cuidados Paliativos
Colégio de Especialidade de Medicina Interna

a dar por este Conselho Directivo.
No que diz respeito ao local para a Equipe de Cuidados Paliati-
vos, julgamos dever ser, em regra, o Hospital de Agudos, onde
também se encontrará a Unidade de Internamento. A localiza-
ção no Centro de Saúde, salvo excepções pontuais, não respon-
derá na nossa realidade ás necessidades terapêuticas previsíveis.
Em relação ao líder da Equipe, é nossa opinião que deverá ser
um Especialista de Medicina Interna, no caso da localização da
Unidade ser no Hospital de Agudos, ou um Especialista de Me-
dicina Geral e Familiar, se for num Centro de Saúde. Temos
dificuldade em imaginar qualquer outro Especialista, mesmo com
formação pós-graduada focalizada nos Cuidados Paliativos, a ter
uma noção abrangente do doente, dos vários problemas que o
afligem e de todas as interligações entre os sistemas orgânicos
e a complexa farmacopeia em presença.
Reconhecendo o facto de em Portugal estarmos no início deste
processo, sendo a formação uma questão iniludível, conviria definir
as Instituições capazes de a ministrar e os tempos considerados
mínimos para cada membro da Equipe.
Com os melhores cumprimentos,

Pel’O Conselho Directivo
O Presidente

João Araújo Correia

Conselho Nacional Executivo

Professor honorário
No passado dia 11 de Agosto, Jor-
ge Rodolfo Gil Guedes Cabral
de Campos, director do Serviço
de Imagiologia Neurológica do
Hospital de Santa Maria e regen-
te da disciplina de imagiologia da
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Clássica de Lisboa, foi
designado Professor Honorário

da Universidade Del Salvador, Buenos Aires, Argentina. A
conferência proferida durante o acto académico teve como
título «Da escola portuguesa de angiografia à actual
imagiologia vascular diagnostica e terapêutica».

Galardão para médico português
Entre o dia 31 de Agosto e o dia
3 de Setembro decorreu em
Siena o 6th International
Symposium on Tonsils and
Mucosal Barriers of the Upper
Airways. Durante este evento o
médico português Rui Penha, es-
pecialista em otorrinolaringolo-
gia, foi galardoado com a meda-
lha da Universidade de Siena.
Neste encontro de especialistas

a nível mundial, Rui Penha participou como moderador na
mesa redonda «Tonsillectomy versus tonsil reduction».
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Realizou-se no passado dia

25 de Outubro o plenário

dos Conselhos Regionais da

Ordem dos Médicos. Nesta

reunião muito participada

aprovaram-se vários

documentos muito

importantes,

nomeadamente, o

Regulamento Eleitoral e o

Regulamento de Inscrição

na Ordem dos Médicos.

Plenário dos Conselhos
Regionais

I N F O R M A Ç Ã O
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CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1.°

Das eleições em geral
1. As eleições ordinárias para o Presi-
dente da Ordem dos Médicos, para a
Mesa das Assembleias Regionais, para os
membros executivos dos Conselhos Re-
gionais, para os Conselhos Disciplinares
Regionais, para os Conselhos Fiscais
Regionais, para a Mesa das Assembleias
Distritais, para os Conselhos Distritais
e para os membros consultivos dos
Conselhos Regionais, realizar-se-ão si-
multaneamente no mesmo dia e com o
mesmo horário no Continente e Regi-
ões Autónomas.
2. As eleições intercalares para órgão que
tenha excepcionalmente interrompido o
seu mandato realizar-se-ão no prazo es-
tabelecido no n.º 2 do art. 21.º ou, no
caso de se tratar do Presidente da Or-
dem dos Médicos, no prazo estabelecido
no art. 54.º ambos do Estatuto da Or-
dem dos Médicos.

ARTIGO 2.°

Das Assembleias Eleitorais
1. As Assembleias Distritais e Regionais
funcionam como Assembleias Eleitorais
quando convocadas para eleições.
2. As Assembleias Eleitorais são constitu-
ídas por todos os médicos no pleno gozo
dos seus direitos estatutários, da respec-
tiva região ou distrito.
3. A competência das Assembleias Eleito-
rais é restrita a assuntos eleitorais.
4. As Mesas das Assembleias Regionais ou
Distritais funcionarão como Mesas de
Assembleias Eleitorais, Regionais ou
Distritais.
5. As Mesas das Assembleias Distritais
Eleitorais não constituídas são nomeadas
pela Mesa da Assembleia Regional da res-
pectiva área.

ARTIGO 3.°

Regulamento Eleitoral
Competência das Mesas das

Assembleias Eleitorais
1. Compete, em geral, às Mesas das
Assembleias Eleitorais:
a) Receber as candidaturas aos órgãos
distritais e regionais;
b) Dirigir o acto eleitoral;
c) Apreciar e decidir as reclamações so-
bre o processo eleitoral que tenham fun-
damento em infracções estatutárias ou
processuais.
2. Compete, em especial, às Mesas das
Assembleias Regionais Eleitorais.
a) Organizar os cadernos eleitorais por
Distritos Médicos;
b) Decidir as reclamações relativas à or-
ganização dos cadernos eleitorais.
3. Compete aos Presidentes das Mesas
das Assembleias Eleitorais:
a) Convocar as Assembleias Eleitorais
respectivas;
b) Convocar novas Assembleias Eleito-
rais para repetição dos actos eleitorais,
no caso de ser julgada procedente recla-
mação sobre o acto eleitoral;
c) Investir os eleitos nos corresponden-
tes cargos dos órgãos distritais e regio-
nais.

ARTIGO 4.°

Das Comissões Eleitorais
1. As Comissões Eleitorais Regionais e
Distritais são constituídas pelas Mesas das
respectivas Assembleias e por um dele-
gado de cada lista concorrente.
2. A Comissão Eleitoral Nacional é o
Conselho Eleitoral Nacional previsto no
art. 50.° do Estatuto da Ordem dos Mé-
dicos.
3. As Comissões Eleitorais Regionais e
Distritais têm as seguintes competênci-
as:
a) Apreciar a regularidade das candidatu-
ras apresentadas;
b) Apreciar a elegibilidade dos candida-
tos;
c) Apreciar a regularização das candida-
turas, a substituição de candidatos, de
proponentes e de delegados;

d) Proceder à fiscalização do processo
eleitoral;
e) Apreciar as reclamações relativas ao
apuramento dos resultados das vota-
ções.
4. As Comissões Eleitorais Regionais e
distritais iniciam as suas funções dois dias
após o termo do prazo para a apresen-
tação das candidaturas.
5. Compete à Comissão Eleitoral Nacio-
nal, no que respeita ao processo eleitoral
para Presidente da Ordem dos Médicos:
a) Apreciar a regularidade das candidatu-
ras apresentadas;
b) Apreciar a elegibilidade dos candida-
tos;
c) Apreciar a regularização das candida-
turas, a substituição de proponentes e de
delegados;
d) Proceder à fiscalização do processo
eleitoral;
e) Apreciar todas as reclamações relati-
vas ao acto eleitoral;
f) Convocar nova assembleia eleitoral para
realização do acto eleitoral.
6. Compete ao Presidente da Comissão
Eleitoral Nacional investir no respectivo
cargo o Presidente da Ordem dos Médi-
cos eleito.

CAPÍTULO II
Data das eleições

ARTIGO 5.°
Data das eleições

A data das eleições será fixada pelo Con-
selho Nacional Executivo até ao dia 1 de
Setembro e o acto eleitoral terá lugar
entre os dias 10 e 20 do mês de Dezem-
bro do ano em que terminar o mandato
dos órgãos a substituir.

ARTIGO 6.°

Anúncio da data das eleições
A data das eleições será anunciada atra-
vés de editais afixados em todas as insta-
lações sociais da Ordem, de circulares
individuais e de anúncios nos órgãos de
comunicação social.
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CAPÍTULO III
Cadernos Eleitorais

ARTIGO 7.°

Cadernos eleitorais
1. Os cadernos eleitorais são organiza-
dos, por distritos médicos, pelas Mesas
das Assembleias Regionais até ao dia 1
de Setembro do ano em que se realiza-
rão as eleições, deles constando os no-
mes, número de cédula e domicílio de
todos os médicos inscritos na respectiva
Secção.
2. Os Conselhos Regionais e Distritais
facultarão às Mesas das Assembleias Re-
gionais os elementos necessários para a
organização dos cadernos eleitorais.
3. Os cadernos eleitorais estarão afixa-
dos desde o termo do prazo da sua ela-
boração até ao dia das eleições nas insta-
lações da Ordem dos Médicos, a fim de
permitir a sua consulta.

ARTIGO 8.°

Reclamações
1. As reclamações contra a inscrição ou
omissão de qualquer médico nos cader-
nos eleitorais são obrigatoriamente fei-
tas por escrito dirigido ao Presidente da
Mesa da Assembleia Regional, no prazo
de quinze dias a contar da data da sua
afixação. .
2. A Mesa da Assembleia Regional decidi-
rá as reclamações, sem recurso, no pra-
zo de quinze dias.

ARTIGO 9.°

Envio dos cadernos eleitorais
Uma vez fixados definitivamente os ca-
dernos eleitorais, o Presidente da Mesa
da Assembleia Regional enviará um exem-
plar ao Presidente da Ordem e a cada
Mesa das Assembleias Eleitorais.

CAPÍTULO IV
Das Candidaturas

ARTIGO 10.°

Apresentação de candidaturas
para os órgãos regionais e

distritais

1. As candidaturas para os órgãos regio-
nais e distritais serão apresentadas após
a publicação da data das eleições e até 50
dias antes do acto eleitoral, à Mesa da
Assembleia respectiva.
2. Cada lista deve ser proposta por um
mínimo de 50 médicos inscritos na res-
pectiva área (ou 10% dos inscritos na
área) no gozo de todos os seus direitos
estatutários.
3. Com as candidaturas deverão ser apre-
sentados os respectivos programas de
acção dos candidatos, dos quais o Presi-
dente da Mesa da Assembleia correspon-
dente dará conhecimento a todos os
médicos do nível em eleição.

ARTIGO 11.°

Dos candidatos, proponentes e
delegados

1. As candidaturas devem ser acompa-
nhadas de termos individuais ou colecti-
vos de aceitação pelos candidatos, res-
pectivo programa de acção, identificação
de candidatos, proponentes e delegados
às Comissões Eleitorais.
2. Candidatos e proponentes, ao mínimo
legal, devem estar no gozo dos seus di-
reitos estatutários, sob pena de recusa
da candidatura.
3. Os candidatos, proponentes e delega-
dos às Comissões Eleitorais devem ser
identificados pelo nome completo, núme-
ro de inscrição e domicílio.
4. Os candidatos não poderão figurar em
mais de uma lista.
5. Os delegados de lista não poderão ser
candidatos.

ARTIGO 12.°

Apresentação de candidaturas
para Presidente da Ordem dos

Médicos
1. A candidatura para Presidente da Or-
dem dos Médicos deve ser apresentada
após a publicitação da data das eleições e
até 35 dias antes do acto eleitoral ao Pre-
sidente do Conselho Nacional Executi-
vo, ou substituto legal.
2. As candidaturas serão subscritas por
um mínimo de 500 médicos no pleno
gozo dos seus direitos estatutários e de-
verão ser acompanhadas do curriculum

vitae e de termo individual de aceitação
da candidatura.

ARTIGO 13.º

Mandatários
1. Com a apresentação das candidaturas
devem ser indicados os mandatários, com
plenos poderes para representar a lista
ou o candidato a Presidente perante os
órgãos eleitorais.
2. Os mandatários terão de indicar obri-
gatoriamente as moradas, números de
telefone e fax para onde deverão ser re-
metidas as notificações necessárias.
3. As diversas listas de candidatos pode-
rão indicar um único mandatário.

ARTIGO 14.º

Envio do processo de candidatura
Imediatamente após o termo do prazo
para apresentação das candidaturas, o
Presidente do Conselho Nacional Exe-
cutivo deve enviar os respectivos proces-
sos à Comissão Eleitoral Nacional.

ARTIGO 15.º

Convocação das Comissões
Eleitorais

Após a recepção das candidaturas, o Pre-
sidente da Comissão Eleitoral Nacional
e os Presidente das Mesas Eleitorais con-
vocarão as respectivas Comissões Elei-
torais, para que estas apreciem a regula-
ridade das candidaturas.

ARTIGO 16.º

Apreciação da regularidade das
candidaturas

1. A regularidade das candidaturas, e a
elegibilidade dos candidatos será apre-
ciada pela Comissão Eleitoral competen-
te, no prazo de cinco dias a contar do
termo do prazo para apresentação das
candidaturas.
2. A inelegibilidade de candidato a Presi-
dente da Ordem não permite a sua subs-
tituição.
3. Verificada a irregularidade de alguma
candidatura ou a inelegibilidade de al-
gum dos candidatos, o mandatário será
imediatamente notificado para, no pra-
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zo de três dias úteis, proceder à sua re-
gularização ou substituição, perante a
Comissão Eleitoral respectiva, sob pena
da rejeição da lista do órgão a que dis-
ser respeito.
4. A Comissão Eleitoral decidirá imedia-
tamente e sem recurso.
5. No caso de substituição de algum dos
candidatos, a proposta deverá ser acom-
panhada da declaração de aceitação pelo
substituto e subscrita por um mínimo de
30% dos iniciais proponentes.
6. A substituição dos delegados das listas
é feita por escrito pelo mandatário e com
aceitação do substituto.
7. A sanação das irregularidades relacio-
nadas com os proponentes serão supri-
das pelo mandatário.

ARTIGO 17.º

Sorteio
Até cinco dias após a aceitação definitiva
das candidaturas, o Presidente da Ordem
dos Médicos procederá ao sorteio das
listas, na presença dos mandatários, com
o fim de lhes ser atribuída uma letra
identificadora que corresponderá ao con-
junto de listas representadas por cada
mandatário.

ARTIGO 18.º

Publicitação das listas
As listas definitivamente admitidas são
publicadas na Revista da Ordem dos
Médicos e afixadas nas sedes da Ordem
e dos Conselhos Regionais e Distritais.

ARTIGO 19.º

Envio dos boletins de voto aos
eleitores

Até 17 dias antes da data fixada para a
realização das eleições será enviada a cada
eleitor, em carta explicativa sobre o pro-
cesso eleitoral, um exemplar de cada uma
das listas concorrentes, boletins de voto,
envelopes para votação por correspon-
dência com o número de cédula e nome
impresso e envelopes, tudo relativo à elei-
ção dos órgãos da Ordem.

CAPÍTULO V
Dos votos

ARTIGO 20.º

Dos boletins de voto
1. Os boletins de voto, de forma rectan-
gular, com as dimensões de 10 x 15 cm,
serão em papel da mesma cor para o
órgão social a eleger, não transparente,
sem marca ou sinal exterior e conterá
tantas opções quantas as listas apresen-
tadas a sufrágio, identificadas pela respec-
tiva letra, salvo na eleição para o Presi-
dente em que a identificação será
nominativa.
2. Os boletins deverão conter a identifi-
cação completa do órgão a eleger.
3. No boletim existirá, para cada opção,
um quadrado em branco, onde cada elei-
tor assinalará o seu voto com uma cruz.

ARTIGO 21.º

Acesso aos boletins de voto
Para além do boletim de voto enviado
pelo correio aos eleitores, os boletins de
voto serão postos à disposição de cada
um dos eleitores nas sedes regionais e
distritais da OM e pela Mesa da
Assembleia Eleitoral, no dia das eleições,
durante a sessão eleitoral e no local onde
se procede à votação.

CAPÍTULO VI
Do Acto Eleitoral

ARTIGO 22.º

Direcção dos trabalhos eleitorais
Os trabalhos eleitorais serão dirigidos
pela Mesa da respectiva Assembleia Elei-
toral, a eles assistindo, se o desejarem,
um delegado indicado por cada uma das
diferentes candidaturas apresentadas a
sufrágio.

ARTIGO 23.º

Secções de voto para eleições a
nível regional e distrital

1. Nas eleições a nível regional poderão
ser constituídas pela Mesa da Assembleia
Regional Eleitoral secções de voto a nível
distrital, das quais fará parte um delega-
do indicado por cada lista apresentada a
sufrágio.
2. Nas secções de voto distritais os tra-

balhos eleitorais serão dirigidos pela Mesa
da Assembleia Distrital Eleitoral.

ARTIGO 24.º

Secções de voto na eleição para o
Presidente da Ordem

1. Na eleição para o Presidente da Or-
dem dos Médicos, a votação será feita
nas Assembleias Distritais.

2. A Mesa é constituída pela Mesa da
Assembleia Distrital correspondente.

ARTIGO 25.º

Envio de votos e acta
As secções de voto a nível distrital, pre-
vistas no artigo 23.º e as Assembleias
Distritais funcionando como Assembleias
de voto constituídas nos termos do arti-
go 24.° deverão, findos os trabalhos elei-
torais, enviar os votos entrados na urna
e a acta à Mesa da Assembleia Regional
Eleitoral competente ou à Comissão Elei-
toral Nacional, conforme os casos.

ARTIGO 26.º

Dos cadernos eleitorais nas
secções de voto distritais.

Sempre que sejam constituídas secções
de voto distritais, nos termos do artigo
23.°, a Mesa da Assembleia Regional Elei-
toral enviará à Mesa da Assembleia
Distrital Eleitoral correspondente a rela-
ção dos médicos que votarão nas referi-
das secções de voto, extraída dos cader-
nos eleitorais, onde será anotada a sec-
ção de voto correspondente, funcionan-
do tal relação como caderno eleitoral.

ARTIGO 27.º

Do voto
1. O voto é secreto e pode ser exercido
presencialmente ou por correspondên-
cia.
2. O voto presencial é entregue directa-
mente nas Assembleias de voto eleito-
rais ou nas secções de voto respectivas.
3. O voto por correspondência terá de
dar entrada na sede da Secção Regional
correspondente até às 18 horas da vés-
pera do acto eleitoral e será enviado por
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correio para um apartado previamente
definido ou entregue pelo próprio, em
carta endereçada ao Presidente da Mesa
da Assembleia Eleitoral competente.
4. Para recolha dos votos por correspon-
dência no apartado definido será previa-
mente estabelecido um horário que per-
mita o devido acompanhamento por de-
legados das listas ou candidatos que en-
tenderem fazê-lo.
5. Os delegados das listas ou candidatos
concorrentes poderão acompanhar o
descarregamento dos votos chegados por
correspondência e a sua deposição no
cofre ou urnas onde irão ser armazena-
dos até à respectiva abertura e conta-
gem no dia das eleições.
6. No voto por correspondência devem
ser observadas as seguintes normas:
a) Os boletins de voto, dobrados em qua-
tro, têm de ser introduzidos em envelo-
pe endereçado ao Presidente da respec-
tiva Assembleia Eleitoral, Regional ou
Distrital, com assinatura idêntica à exis-
tente no Arquivo da respectiva Secção
Regional (reservando-se o Presidente o
direito de validar ou não assinaturas dife-
rentes, sem direito a recurso), com o
nome legível em caracteres de imprensa
e indicação do número de inscrição.
b) Os serviços de secretaria registarão a
entrada diária dos votos por correspon-
dência, ordená-los-ão por número de
cédula e guardá-los-ão em cofre ou em
urnas passíveis de serem fechadas a ca-
deado.
c) Os cadeados para fecho das urnas que
recebem os votos por correspondência
poderão ser fornecidos pelas listas con-
correntes, até 15 dias antes da data fixa-
da para a realização das eleições, que
poderão conservar as respectivas cha-
ves.
d) Serão elaboradas listas por distrito,
ordenadas por número de cédula, dos
eleitores que exerceram o seu direito de
voto por correspondência, que serão
entregues, antes da abertura das urnas,
aos respectivos Presidentes das
Assembleias Distritais Eleitorais.

ARTIGO 28.º

Local e horário de funcionamento
das Assembleias Eleitorais e

Secções de Voto
1. O local e horário de funcionamento
das Assembleias Eleitorais e secções de
voto serão fixados pelas Comissões Elei-
torais respectivas e serão anunciados
pelos meios previstos no Artigo 6.°.
2. O horário de funcionamento referido
no número anterior terá de estar com-
preendido entre as 8 e as 20 horas.
3. Caso a hora de encerramento não seja
a mesma em todas as Assembleias Elei-
torais e secções de voto, as urnas só po-
derão ser abertas a partir das 20 horas
do Continente iniciando-se então a con-
tagem de votos.

ARTIGO 29.º

Votação e apuramento
Constituída a Mesa da Assembleia ou a
Secção de voto, os seus membros deli-
berarão sobre o momento da abertu-
ra dos votos por correspondência. De
seguida, o Presidente declara o acto ini-
ciado, seguindo a secção as normas se-
guintes:
a) O Presidente verifica se a urna está
em condições e sela-a;
b) A votação é iniciada pelos membros
da mesa e delegados dos candidatos;
c) Os demais eleitores votarão pela or-
dem por que se vão apresentando pe-
rante o Presidente, o qual verificará a
sua identificação, o seu direito a voto e
após ser dada baixa do mesmo eleitor
pelo secretário da Mesa nos cadernos
eleitorais, o Presidente fará a entrega
dos boletins de voto correspondentes;
d) o eleitor dirigir-se-á à câmara de voto
onde exercerá o seu direito, dobrando
em seguida os boletins em quatro, que
deverá entregar ao Presidente da Mesa
que por ele serão introduzidos na urna;
e) Os votos por correspondência se-
rão abertos pelo Presidente, em con-
formidade com a deliberação prévia da
Mesa, antes ou no fim da votação
presencial, lendo os nomes dos votan-
tes para os Secretários procederem à
descarga nos cadernos eleitorais e in-
troduz os boletins de voto na urna;
f) Terminada a votação, o Presidente, às
20 horas do continente, quebra o selo
da urna e conta os votos entrados e os
Secretários procedem à contagem das

descargas efectuadas;
g) Após as contagens o Presidente pro-
cede à leitura dos boletins de voto, que
serão anotados pelos Secretários;
h) Os votos nulos ou brancos serão
rubricados pelo Presidente.

ARTIGO 30.º

Voto nulo
1. É nulo o voto inscrito no boletim em
mais do que um quadrado, que causa
dúvidas sobre qual o quadrado assina-
lado, que se refira a candidatura
desistente ou não admitida, que apre-
sente corte, desenho, rasura ou escrita
qualquer palavra ou marcado com qual-
quer sinal diferente de uma cruz.
2. É ainda nulo o voto por correspon-
dência que não chegue ao seu destino
nas condições legais ou que seja rece-
bido em sobrescrito não devidamente
fechado ou não preenchido segundo as
regras estabelecidas.
3. É voto nulo a utilização de boletins
de voto da primeira volta na segunda
volta.

ARTIGO 31.º

Anúncio do resultado da votação
e reclamações

1. Terminado o apuramento, o Presiden-
te anuncia o resultado das votações.
2. Qualquer reclamação será imediata-
mente decidida, sem recurso, pela Co-
missão Eleitoral interessada.
3. A Mesa da Assembleia Eleitoral pode,
se o considerar necessário, escolher
dois ou mais escrutinadores para a vo-
tação e apuramento eleitoral.

ARTIGO 32.º

Método de eleição do Presidente
da Ordem dos Médicos

1. Para o cargo de Presidente da Or-
dem dos Médicos só será considerado
eleito, em primeira votação, o candida-
to que obtenha a maioria absoluta dos
votos validamente expressos.
2. Quando tal não aconteça será ne-
cessária uma segunda volta, a disputar
entre os dois candidatos mais votados.
No caso de se verificar um empate
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entre dois ou mais concorrentes loca-
dos em segundo lugar, a segunda volta
realiza-se com a participação do con-
corrente mais votado e os concorren-
tes empatados e em segundo lugar.
3. A data da segunda volta será desde
logo convocada aquando da marcação
da primeira volta e deverá realizar-se
trinta e cinco dias depois desta última.
4. Os locais de votação para a segunda
volta serão os mesmos fixados para a
primeira volta.
5. No caso de haver lugar a segunda
volta, o Presidente da Comissão Elei-
toral deverá, nos sete dias seguintes ao
apuramento dos resultados eleitorais
da primeira volta, dar conhecimento a
todos os médicos eleitores interessa-
dos da realização da segunda volta e de
quais os candidatos admitidos a essa
segunda volta.
6. Em simultâneo com o definido na alí-
nea anterior, será enviada a cada elei-
tor, em carta explicativa sobre o pro-
cesso eleitoral, um boletim de voto e
respectivo envelope e envelope exte-
rior para votação por correspondên-
cia com o número de cédula e nome
impresso, tudo relativo à segunda volta
da eleição do Presidente da Ordem dos
Médicos.
7. Na segunda volta só serão conside-
rados válidos os boletins de voto espe-
cíficos da segunda volta e os votos atri-
buídos aos candidatos que passaram à
segunda volta.
8. Havendo lugar a segunda volta, será
considerada eleito o candidato a Presi-
dente que obtenha maioria relativa.
9. Todas as regras gerais deste Regula-
mento para a primeira volta aplicar-se-
-ão, igualmente, à segunda volta.

ARTIGO 33.º

Acta
1. Encerrado o acto eleitoral, o 1.° Se-
cretário elaborará a respectiva acta, da
qual constará o número de votantes,
de boletins de voto entrados, de votos
nulos ou brancos, o resultado da vota-
ção e a sua discriminação segundo o
nível a eleger, reclamações e suas deci-
sões e qualquer outra ocorrência que

se tenha verificado.
2. A acta será assinada por todos os
membros da Assembleia Eleitoral e pe-
los delegados dos candidatos presentes,
salvo recusa, que dela deverá constar.

ARTIGO 34.º

Apuramento final de resultados
nas eleições para Presidente da

Ordem e de nível regional
Nas eleições para o Presidente da Or-
dem e a nível regional, quando tenham
sido constituídas secções de voto, a Co-
missão Eleitoral Nacional ou a Comis-
são Eleitoral Regional interessada, con-
forme os casos, reunirá num dos cinco
dias seguintes à data da eleição, para
apuramento final dos resultados.

ARTIGO 35.º

Impugnação do acto eleitoral
1. O acto eleitoral poderá ser impug-
nado, com fundamento em infracções
estatutárias ou processuais, no prazo
de sete dias após o apuramento final
dos resultados.
2. As reclamações devem ser dirigidas,
por escrito, ao Presidente da Comis-
são Eleitoral Nacional, ou ao Presiden-
te da Mesa da Assembleia Eleitoral com-
petente, que decidirá, sem recurso, no
prazo de dez dias.
3. Se for julgada procedente alguma re-
clamação, o Presidente da Comissão
Eleitoral Nacional ou o Presidente da
Mesa da Assembleia Eleitoral interes-
sada convocará nova Assembleia Elei-
toral para repetição do acto eleitoral, a
realizar no prazo máximo de vinte e
um dias, com os mesmos candidatos e
cadernos eleitorais.
4. À repetição da votação aplicar-se-ão
as normas deste Regulamento que, pela
sua própria natureza, não devam
considerar-se prejudiciais.

ARTIGO 36.°

Posse
O Presidente da Comissão Eleitoral Na-
cional e os Presidentes das Mesas das
Assembleias Eleitorais, segundo os ca-
sos, investem nos respectivos cargos

dos órgãos da Ordem os eleitos e com
eles assinam os autos de posse lavra-
dos pelo 1.° Secretário, até trinta dias
após o acto eleitoral.

CAPÍTULO VII
Das Regiões Autónomas

ARTIGO 37.°

Especialidades das eleições nas
Regiões Autónomas

Nas Regiões Autónomas as eleições
para os órgãos da Ordem dos Médicos
obedecerão às regras previstas no pre-
sente Regulamento, com as seguintes
adaptações:
a) A Mesa da Assembleia Regional do
Sul enviará para as Mesas das
Assembleias Distritais um exemplar dos
cadernos eleitorais até ao termo do
prazo para a sua elaboração, a fim de
estas procederem à sua afixação;
b) As reclamações contra a inscrição
ou omissão de qualquer médico no re-
censeamento eleitoral serão dirigidas
ao Presidente da Mesa da Assembleia
Distrital Eleitoral competente, caben-
do a esta a sua decisão.
c) As candidaturas para os órgãos
distritais serão apresentadas ao Presi-
dente da Mesa da Assembleia Distrital,
a quem caberá convocar as respectivas
Comissões Eleitorais, para os fins pre-
vistos no artigo 16.°.

CAPÍTULO VIII
Disposições finais

ARTIGO 38.°

Comparticipação nos encargos
da campanha eleitoral

1. A Ordem comparticipará nos encar-
gos da campanha eleitoral de cada lista
num montante igual para todas.
2. As comparticipações para a eleição
de Presidente da Ordem são fixadas
pelo Conselho Nacional Executivo.
3. Os Conselhos Regionais e os Con-
selhos Distritais poderão propor
comparticipações para as eleições dos
órgãos regionais e distritais, respecti-
vamente, que terão de ser submetidas
a homologação do CNE.

I N F O R M A Ç Ã O
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Passamos a transcrever o projec-
to de Lei apresentado pelo Gru-
po Parlamentar do Bloco de Es-
querda que foi subscrito pelos
Bastonários das Ordens Profissi-
onais da Saúde e aprovado por
unanimidade dos deputados da
Assembleia da República.

Carta dos direitos de acesso aos
cuidados de saúde pelos utentes
do serviço nacional de saúde

Exposição de motivos

A espera por cuidados de saúde é um
fenómeno presente na maior parte dos
países europeus, qualquer que seja o seu
modelo de organização sanitária, de finan-
ciamento e de provisão de serviços.
A existência de listas de espera não é em
si mesmo um elemento negativo, resul-
tando de um elevado número de facto-
res que determinam a sua existência e
magnitude, ambas estreitamente relacio-
nadas com a oferta, a procura e o grau de
auto-regulação entre elas.
A finalidade das listas de espera é servir
de instrumento para o planeamento das
actividades dos serviços de saúde. Embo-
ra não tenham que significar obrigatoria-
mente uma má gestão, perdem o seu va-
lor operacional se o volume de doentes
em espera é muito elevado e se o tempo
de espera se prolonga para além de um
limite aceitável.
Para prevenir esta situação impõe-se ajus-
tar a oferta à procura através da imple-
mentação de um conjunto de medidas
integradas, entre as quais avultam, (a)
melhoria do sistema de informação so-
bre listas de espera, (b) homogeneização
dos registos dos doentes, (c) análise e
publicação dos dados sobre listas e tem-
pos de espera, por tipo de prestador, (d)
desenvolvimento de políticas específicas
relacionadas com o sistema de remune-
ração dos prestadores. Nesta perspecti-
va, a fixação de tempos de resposta ga-
rantidos não deve ser encarada como uma
medida casuística e isolada, mas como um

Projecto de Lei n.º 273/ X
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elemento integrador de um conjunto de
acções para melhor se gerirem as listas
de espera.
Desde 1990 que alguns países europeus
têm vindo a tomar medidas para respon-
der a esta problemática. A Holanda esta-
beleceu tempos de resposta garantidos
por meio de normas designadas
Treeknorms, elaboradas pelos hospitais,
seguradoras e prestadores de forma a
garantir a oferta de cuidados dentro de
tempos de espera razoáveis, “sempre que
for possível”. A Noruega, exceptuando
os casos urgentes, garante aos doentes
uma consulta no prazo de 30 dias a con-
tar da data de contacto com o serviço
de saúde, com avaliação das necessida-
des em cuidados e saúde e a informação
da data da sua prestação. A Finlândia ga-
rante uma espera de 3 dias por uma con-
sulta nos centros de saúde e de 3 a 7
dias nos hospitais. Neste país, o Act on
Status and Rights of Patientes garante ao
utente o direito a ter conhecimento do
tempo de espera para uma consulta ou
tratamento. A Dinamarca estabeleceu
como marco os 60 dias para a realiza-
ção das intervenções cirúrgicas progra-
madas, não urgentes, podendo o doente
escolher outro estabelecimento de saú-
de se este prazo não for garantido pelo
hospital onde está inscrito. Na Suécia
vigoram tempos máximos de espera de
3 meses para 12 procedimentos cirúrgi-
cos. Para 2004 a Irlanda fixou um tempo
máximo de espera de 3 meses para con-
sultas de ambulatório. O Reino Unido
estabeleceu para 2005 tempos máximos
de espera de 6 meses para as interven-
ções cirúrgicas, 3 meses para as consul-
tas externas dos hospitais e 2 dias para
uma consulta de clínica geral.
Em Portugal, desde 1995 que tem vin-
do a ser produzida legislação vária so-
bre esta matéria, sendo de destacar a
Lei nº 27/99, de 3 de Maio, que entre
outras disposições, define o conceito de
lista de espera, consigna aos programas
de recuperação das listas de espera uma
dotação orçamental adicional e própria,
nunca inferior a 1% do orçamento anu-

al do SNS e obriga o Ministério da Saú-
de a informar periodicamente a
Assembleia da República sobre a situa-
ção do acesso aos cuidados de saúde.
Relativamente à cirurgia não se têm ve-
rificado progressos significativos e sus-
tentados nesta matéria, havendo actu-
almente mais de duas centenas de mi-
lhar de casos em espera. Quanto ao ou-
tro tipo de cuidados – consultas, meios
complementares de diagnóstico e tera-
pêutica e internamento – a informação
disponível é dispersa e fragmentada, não
permitindo ter uma visão global e rigo-
rosa da situação, facto aliás reconheci-
do pelo Ministério da Saúde no Plano
Nacional de Saúde (2004-2010).
A Lei de Bases da Saúde define os direi-
tos dos utentes dos serviços de saúde
(Base XIV), entre os quais se integra por
um lado o direito a ser tratado com pron-
tidão e por outro o direito a ser informa-
do sobre a sua situação e alternativas
possíveis de tratamento. No entanto, a
mera atribuição legal de direitos de nada
serve se na prática não forem encontra-
dos meios que garantam a sua observân-
cia. O objectivo do presente projecto de
lei é dotar os utentes dos serviços de saú-
de desses meios, no que se refere ao aces-
so aos cuidados de saúde.

Assim, nos termos constitucionais e regi-
mentais aplicáveis, as Deputadas e os
Deputados do Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda apresentam o seguin-
te Projecto de Lei:

Artigo 1º
Objecto

O presente diploma aprova a Carta dos
Direitos de Acesso aos cuidados de saú-
de pelos utentes do Serviço Nacional de
Saúde.

Artigo 2º
Definição e Conteúdo

1 - A Carta dos Direitos de Acesso aos
cuidados de saúde pelos utentes do SNS
visa garantir a prestação da generalidade
dos cuidados pelo Serviço Nacional de
Saúde em tempo considerado clinicamen-
te aceitável para a condição de saúde de
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cada utente, nos termos do presente di-
ploma.
2 – A Carta dos Direitos de Acesso aos
cuidados de saúde pelos utentes do SNS
conterá:
a) os tempos máximos de resposta ga-
rantidos;
b) o direito dos utentes à informação ri-
gorosa sobre o funcionamento dos esta-
belecimentos de saúde, bem como as
obrigações dos estabelecimentos de saú-
de para o garantir;
c) o direito dos utentes a recorrer à Enti-
dade Reguladora da Saúde para salvaguar-
da dos seus direitos.
3- A Carta dos Direitos de Acesso aos
cuidados de saúde pelos utentes do SNS,
é publicada anualmente em anexo à Por-
taria que fixa os tempos máximos garan-
tidos.
4 – A Carta dos Direitos de Acesso aos
cuidados de saúde pelos utentes do SNS,
é divulgada junto dos utentes do SNS, e
obrigatoriamente afixada em todos os
estabelecimentos.
5 – Os estabelecimentos afixam junto da
Carta dos Direitos de Acesso aos cuida-
dos de saúde pelos utentes do SNS, a re-
lação dos tempos de resposta do respec-
tivo estabelecimento.

Artigo 3º
Tempos máximos de resposta

garantidos
1- Para efeitos do disposto no artigo an-
terior, até 30 de Junho de cada ano, o Mi-
nistério da Saúde fará publicar, para vigo-
rar a partir de 1 de Janeiro do ano se-
guinte, nos estabelecimentos do SNS, uma
Portaria contendo os tempos máximos
de resposta garantidos, devidamente fun-
damentados, para todo o tipo de presta-
ções sem carácter de urgência, nomea-
damente, ambulatório dos centros de saú-
de, cuidados domiciliários, consultas ex-
ternas hospitalares, meios complementa-
res de diagnóstico e terapêutica, interna-
mento e cirurgia programada.
2 - Cada estabelecimento do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), tomando como
referência a Portaria referida no número
anterior, fixará anualmente os seus tem-
pos de resposta garantidos, os quais de-
verão constar dos respectivos plano de
actividades e orçamento-programa.

Artigo 4º
Informação aos utentes

De forma a garantir o direito dos utentes
à informação rigorosa sobre o seu funci-
onamento, e para efeitos do artigo 2º, os
estabelecimentos do SNS são obrigados
a:
a) Afixar em locais de fácil acesso e con-
sulta pelos utentes a informação actuali-
zada relativa aos tempos de resposta ga-
rantidos para os diversos tipos de pres-
tações;
b) Informar os utentes no acto de marca-
ção, mediante registo ou impresso pró-
prio, sobre o tempo de resposta garanti-
do para receber os cuidados de que ne-
cessita;
c) Informar os utentes, sempre que for
necessário accionar o mecanismo de re-
ferenciação entre os estabelecimentos do
SNS, sobre o tempo de resposta garanti-
do para lhe serem prestados os respecti-
vos cuidados no estabelecimento de re-
ferência, nos termos previstos na alínea
anterior;
d) Informar os utentes, sempre que a ca-
pacidade de resposta dos estabelecimen-
tos do SNS estiver esgotado e for neces-
sário proceder à referenciação para os
estabelecimentos de saúde do sector pri-
vado, nos termos previstos na alínea b);
e) Manter disponível no seu sítio da
Internet informação actualizada sobre os
tempos de resposta garantidos nas diver-
sas modalidades de prestação de cuida-
dos;
f) Publicar e divulgar, anualmente, um re-
latório circunstanciado sobre o acesso aos
cuidados que presta, os quais serão
auditados, aleatória e anualmente, por
uma comissão externa e idónea para este
efeito, contratada pelo Ministério da Saú-
de, através de concurso público.

Artigo 5º
Reclamação

É reconhecido aos utentes o direito de
reclamarem para a Entidade Reguladora
da Saúde (ERS), de acordo com a alínea a)
do nº 2 do artigo 6º do Decreto Lei nº
309/2003 de 10 de Dezembro, exigindo
a reparação dos eventuais danos causa-
dos pelo atraso, sempre que não virem
cumpridos os prazos de atendimento
dentro do tempo de resposta garantido
para a sua condição de saúde.

Artigo 6º
Infracções e sanções

1 – Constitui contra-ordenação:

a) a não definição pelos estabelecimen-
tos de saúde dos seus próprios tempos
de reposta garantidos, na sequência da
publicação da Portaria do Ministério da
Saúde, nos termos do n.º2 do artigo 3º,
b) o não cumprimento pelos estabeleci-
mentos de saúde dos tempos de respos-
ta garantidos;
c) o não cumprimento das obrigações de
informação dos utentes previstas pelo
artigo 4º.
2 – Serão punidas com uma coima entre
1000 e 5000 euros, condutas que consti-
tuam contra-ordenação nos termos das
alíneas a) e b) do número anterior.
3 – Serão punidas com uma coima entre
1000 e 2500 euros, as condutas que cons-
tituam contra-ordenação nos termos da
alínea c) do nº 1.
4- A negligência é punível sendo, nestes
casos, reduzidos a metade os valores das
coimas fixadas nos números anteriores.
5 – Compete à Entidade Reguladora da
Saúde, a aplicação das coimas correspon-
dentes às contra-ordenações previstas
pelo presente diploma, aplicando-se, com
as necessárias alterações, os artigos 45º a
50º do Decreto-Lei 309/2003, de 10 de
Dezembro.

Artigo 7º
Avaliação

1 - O Ministério da Saúde apresentará à
Assembleia da República, até 30 de Junho
de cada ano, um relatório sobre a situa-
ção do acesso dos portugueses aos cui-
dados de saúde e de avaliação da aplica-
ção da presente lei e das portarias nela
previstas pelos estabelecimentos do SNS,
no ano anterior.
2 - Anualmente a Comissão especializada
permanente da Assembleia da República
com competência específica na área da
saúde, elabora, publica e divulga um pare-
cer sobre o relatório do Ministério da
Saúde referido no ponto anterior.

Artigo 8º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor com
a aprovação do Orçamento de Estado
para o ano subsequente ao da sua publi-
cação em Diário da República.

Assembleia da República, 7 de Junho de
2006
As Deputadas e os Deputados do Bloco de

Esquerda
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Presidente do Congresso
Bastonário da OMC, Luis de Sousa
Nobre Leite

Presidente da Comissão Organizadora
Júlio Barros Andrade

Comissão Organizadora
Daniel Silves Ferreira
Hélder Margarito Évora Tavares
Ireneu Fileto Brito Gomes
Isabel Caixeiro
José António Sousa Santos
Maria do Céu R.T. Teixeira
Maria da Conceição Moreira Carva-
lho
Odete Maria Santos C. da Silva

Secretariado
Avenida OUA nº. 6 – Achada Santo
António – C.P. 421- Praia Cabo Verde
Tel.: (00238) 2622503. Fax: (00238)
2623099. E-mail:
omecab@cvtelecom.cv

Comissão de Honra:
Presidente da República de Cabo
Verde
Presidente da Assembléia Nacional
de Cabo Verde
Primeiro Ministro de Cabo Verde
Ministro de Estado e da Saúde de Cabo
Verde
Ministro da Saúde de Portugal
Secretário Executivo da CPLP
Embaixador de Angola em Cabo
Verde
Embaixador do Brasil em Cabo Verde
Embaixador de Portugal em Cabo
Verde
Presidente da Câmara Municipal
da Praia
Bastonário da Ordem dos Médicos de
Portugal e Presidente da Associação
(CMLP)

I Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa
(I CCMLP)

Formação Médica, desafio do Século XXI.

Cidade da Praia - Cabo Verde, 27 a 29 de Novembro de 2006.

Bastonário da Ordem dos Médicos
de Angola
Presidente do Conselho Federal
de Medicina do Brasil
Bastonário da Ordem dos Médicos
da Guiné Bissau
Presidente da Associação Médica
Brasileira
Representante da OMS em Cabo
Verde
Ex Bastonário da OMC, Dario Dantas
dos Reis
Presidente Honorário da Associação
(CMLP), Germano de Sousa

Convidados de Honra
Kgosi Letlape
Luís Nuno Ferraz de Oliveira
Luís Aires de Sousa
Rosado Pinto

Dia 27 de Novembro
7,30H - Abertura do Secretariado
8,30H - 10,00 H - Formação pré-
-Graduada
Novos Modelos de Ensino e Aprendi-
zagem
Moderador: António Correia e Silva
(Cabo Verde)
Palestrantes: António Bensabat Rendas
(Portugal)
Genário Alves Barbosa (Brasil)
José Ávila (Portugal)
10,30 H -12,30 H - Formação Pós-
-graduada e Papel da Ordem dos Mé-
dicos na Formação Médica
Moderador : Serafim Guimarães
(Portugal)
Palestrantes: Dario Dantas dos Reis
(Cabo Verde)
Pedro Nunes (Portugal)
Luiz Salvador de Miranda Sá Junior
(Brasil)
João Bastos (Angola)
12,30 H -14,00 H - Curso de Gineco-

logia e Obstetrícia
Coordenador: Joaquim Neves (Portu-
gal)
15,00 H -16,00 H - Ética Médica
Moderador: João de Deus (Portugal)
Palestrantes: Jorge Figueiredo (Cabo
Verde)
Luiz Salvador de Miranda Sá Junior
(Brasil)
16,00 H -18,10 H -Temas Livres
19,00 H - Sessão de Abertura presidi-
da por sua Excelência Senhor Presi-
dente da
República de Cabo Verde e cerimónia
de condecoração dos Professores
Doutores Luis N. Ferraz de Oliveira
e Luís Aires de Sousa.

Dia 28 de Novembro
8,30 H - 9,30 H - Avanços Terapêuti-
cos - que benefícios para os países
menos Desenvolvidos?
Moderador: José António Sousa San-
tos (Cabo Verde)
Palestrantes: Manuel Gonçalves (Por-
tugal)
Henrique Batista e Silva (Brasil)
10,00 H -11,30 H -Formação e Coo-
peração
Moderador: Henrique Batista e Silva
(Brasil)
Palestrantes: Ildo de Carvalho (Cabo
Verde)
Paulo Ferrinho (Portugal)
Luís Fonseca (CPLP)
12,00 H - 14,00 H - Curso de Oftal-
mologia Para Clínicos Gerais
Coordenador: Júlio Barros Andrade
(Cabo Verde)
14,30 H -15,30 H - Transição Epide-
miológica – Transição da Formação
Moderadora: Alice Valadares Dupret
(Cabo Verde)
Palestrantes: Ana Paula Magalhães (Por-
tugal)
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Maria de Lourdes Monteiro (Cabo
Verde)

Dia 29 de Novembro
8,30 H - 9,30 H - Investigação/ Publi-
cação Médica
Moderadora: Maria do Céu R.T.
Teixeira (Cabo Verde)
Palestrantes: José Manuel Silva (Portu-
gal)
Rafael Marques Dias Nogueira (Bra-
sil)
9,30 H -10,30 H - (Des) Personaliza-
ção do Acto Médico
Moderadora: Isabel Caixeiro (Portugal)
Palestrantes: Maria da Conceição
Moreira Carvalho (Cabo Verde)
Luis Filipe Gomes (Portugal)
11,00 H -12,30 H - Informática e Me-
dicina
Informatização dos Serviços de Saúde
/ Telemedicina.
Moderador: Carlos Ramos (Cabo Ver-
de)
Palestrantes: Jorge Lopes (Cabo Ver-
de)
Faustino Ferreira e Eduardo Castela
(Portugal)
J.E. Goyri O Neill (Portugal)
12,30 H -14,30 H - Curso de Psiquia-
tria Para Clínicos Gerais
Coordenador: Daniel Silves Ferreira
14,30 H -15,30 H - Exercício da Medi-
cina Tradicional
Moderador: Representante da Guiné
Bissau
Palestrantes: Ireneu Fileto Brito Go-
mes (Cabo Verde)
Maria Helena Ferreira (Portugal)
15,30 H -17,30 H - Carreiras Médicas
Moderador: Ernesto Rocha (Cabo Ver-
de)
Palestrantes: Pedro Nunes (Portugal)
Genário Alves Barbosa (Brasil)
João Bastos (Angola)
Luis de Sousa Nobre Leite (Cabo Ver-
de)
18,30 H - Cerimónia de Encerramen-
to do Congresso por Sua Excelência
Senhor
Primeiro Ministro de Cabo Verde.

Conferências (C) e comunicações li-
vres (CL)
27/11/2006

16,00 H - 18,10 H
Presidente: Arcelinda Barreto
Moderadores: Odete Cardoso da Sil-
va e Henrique José Vera Cruz
16,00 H - C1 – Preparação pré-
-operatória - José Luis Amaral (Brasil)
16,20 H - 16,40 H - C2 – Sinais de
alarme cirúrgico no recém nascido -
Edward Araújo (Brasil)
16,40 H - 17,00 H - C3 – Ortopedia -
Desenvolvimento e Projectos de Co-
laboração nos Países Lusófonos
Jorge F. Seabra (Portugal)
17,05 H - 17,15 H – CL1 –
Queratoconjuntivite Vernal, Estudo de
36 Casos. Resultado Oftalmológico
Júlio Andrade (Cabo Verde)
17,15 H – 17,30 H – CL2 -
Queratoconjuntivite Vernal, Estudo de
36 Casos. Resultado Imunológico
Maria do Céu Teixeira (Cabo Verde)
17,30 H – CL3 - Hemorragias digesti-
vas altas, a propósito de 1 caso clínico
Luisa Maria B. S. L. Andrade (Cabo Ver-
de)
17,50 H – C4 – History Of Medicine in
África, Kgosi Letlape (África do Sul)

28/11/2006
16,00 H - 18,40 H
Presidente: Dulce Dupret
Moderador: Fátima Sapinho Monteiro
José Luis Spencer
16,00 H -CL4 - Uso de Misoprostol
na Redução do Sangramento Pós-
-Parto-Plácido Cardoso (Guiné Bissau)
16,12 H - 16,24 H -CL5 -Transição Epi-
demiológica em Cabo Verde
Luís Walter Fontainhas Mendes -(Cabo
Verde/Brasil)
16,24 H - 16,36 H -CL6 - Evolução da
Mortalidade por Doenças Cardiovas-
culares em Cabo Verde
Luís Walter Fontainhas Mendes -
(Cabo Verde/Brasil)
16,36 H - 16,48 H - CL7 - Tratamento
de Acne Grave com Isotretinoina
Raquel Fernandes (Cabo Verde)
16,48H - CL8 - Incontinência
Pigmentaria, a propósito de 1 caso clí-
nico
Raquel Fernandes (Cabo Verde)
17,00 H -CL9- Síndrome de Klinefelter,
a propósito de 1 caso clínico
Samila Évora Inocêncio (Cabo Verde)

17,12 H - 17,24 H - CL10 -
Carbúnculo Cutâneo da Pálpebra, ex-
periência de um Oftalmologista Geral
Júlio Barros Andrade (Cabo Verde)
17,40 H - 17,55 H - C5 - Hipertermia
Maligna - José Luis Gomes do Amaral
(Brasil)
17,55 H - 18,10 H - C6 - Hipertensão
Sistêmica Arterial - Henrique Batista
e Silva (Brasil)
18,10 H - 18,25 H - C7 - Depressão
Infantil - Genário Alves Barbosa (Bra-
sil)
18,25 H - 18,40 H - C7 - Sinais de
alarme cirúrgico em pediatria - Edward
Araújo (Brasil)

Cursos
Dia 27/11/2006
12,30H – 14,00H
Curso I
Actualização em ginecologia e Obste-
trícia
Coordenador: Joaquim Neves

Dia 28/10/2006
12,00 H – 14,00 H
Curso II
Oftalmologia para Clínicos Gerais
Coordenador: Júlio Barros Andrade
12,00 H – 12,20 H - Anatomia e Fisio-
logia
J.E.Goyri O Neill (Portugal)
12,20 H – 12,40 H -Urgências
Oftalmológicas
Rafael Dias Marques Oliveira (Brasil)
12,40 H – 13,00 H - Traumatismo Ocu-
lar em Desporto
João Miguel da Conceição Pedro de
Deus (Portugal)
13,00 H – 13, 20 H - Diagnóstico Di-
ferencial do Olho Vermelho
Júlio Barros Andrade (Cabo Verde)
13,20 H – 13,40 H - Medicina Interna
e Oftalmologia
Francisca Inocêncio (Cabo Verde)

Dia 29/11/2006
12,30 H – 14,30 H
Curso III
Psiquiatria para Clínicos Gerais
Coordenador: Daniel Silves Ferreira
12,30 H - 12,50 H - Actualização em
Psiquiatria Infantil
Genário Alves Barbosa (Brasil)
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A C T U A L I D A D E

José Manuel Silva, presidente do Con-
selho Regional do Centro (CRC), Ma-
ria dos Prazeres e Teresa Lopes, tam-
bém do CRC, Pedro Nunes, bastonário
da OM, José Joaquim Coelho Dias
Areda, presidente do Conselho
Distrital de Viseu, Cristina Monteiro
da Costa também do Distrito Médico
de Viseu, foram acompanhados duran-
te a maior parte desta visita ao Distri-
to de Viseu por José Carlos Almeida,
médico e coordenador regional da

Conselho Regional do Centro e
Presidente da OM visitam Viseu

Nos dias 16 e 17 de Outubro elementos do Conselho Regional do Centro,

acompanhados pelo Bastonário da Ordem dos Médicos deslocaram-se ao

distrito de Viseu, onde trocaram impressões com vários colegas dessa zona

do país. Carreiras médicas, (re)organização dos cuidados de saúde primários

e definição da rede de urgência e a criação de serviços de urgência básica

foram temas sempre presentes nas várias reuniões que tiveram lugar.

saúde.
No dia 16 a primeira paragem da de-
legação da OM em Viseu foi no Hospi-
tal de São Teotónio onde se tomou
contacto com as preocupações dos
colegas em relação à qualidade da
medicina e da formação dos médicos
especialmente tendo em conta a apre-
ensão generalizada que se sente quan-
to ao futuro em termos de carreiras
médicas. Pedro Nunes explicou consi-
derar que é obrigação da OM deslo-

car-se às várias regiões do país, razão
pela qual se associou a esta visita or-
ganizada pelo CRC. Especificamente
sobre a questão das carreiras e da for-
mação, o presidente da OM referiu que
são reflexões que se têm feito dentro
da instituição e que a Ordem vê as
carreiras como algo fundamental, uma
forma de organização de trabalho e
de perspectivas de remuneração que
traduzem a evolução profissional dos
médicos. «Foi através das carreiras mé-
dicas que em Portugal se conseguiu o
desenvolvimento contínuo. Obviamen-
te que a OM tem a noção que se de-
saparecerem as carreiras deixa de ha-
ver garantias desse desenvolvimento
contínuo a partir do momento em que
se termine a formação pós-graduada.
Conscientes da dimensão do proble-
ma, estamos neste momento a prepa-
rar um documento base para estabe-
lecermos carreiras com graus de pro-
gressão. As carreiras terão eventual-
mente o mesmo número de graus mas
não serão exactamente iguais para
todas as especialidades. Das conver-
sas que temos mantido com os sindi-
catos parece-nos a todos que faz o
máximo sentido que existam carrei-
ras técnica/profissionais definidas pela
OM». Sobre a formação, Pedro Nunes
regozijou-se pelo facto de neste mo-
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mento a responsabilidade dessa área
ter passado a ser interpares e por es-
tar consignado à OM a definição de
como e onde pode ser feita a forma-
ção. Garantindo que a OM não irá
transigir quanto às suas responsabili-
dades, Pedro Nunes explicitou: «um
médico interno não é mão de obra
para as instituições. Um médico inter-
no é um profissional a quem a institui-
ção tem que dar todas as condições
para que o mesmo receba uma for-
mação adequada e de qualidade. O in-
ternato é uma fase crucial que
condiciona toda a vida do médico não
é, portanto, admissível que seja menos-
prezado por ninguém».
O sistema de nomeação de direcções
técnicas e a aplicação do modelo de
triagem de Manchester foram duas
questões igualmente afloradas neste
encontro com colegas do Hospital de
Viseu. Sobre o primeiro assunto, Pedro
Nunes referiu que é essencial que não
se considere que dirigir alguma coisa
é importante, «importante é o que
somos não o que dirigimos. Dirigir algo
é sempre transitório e muitas vezes
circunstancial», realçou.
Quanto ao modelo de triagem de
Manchester e a sua aplicação em Por-
tugal foi referido que não tendo o
nosso país os mesmos condicionalis-
mos que Inglaterra, não se justifica a
aplicação sem qualquer adaptação pois
origina situações inaceitáveis: um do-
ente com uma carta do seu médico
de família que o referencia a um de-
terminado especialista não pode nun-
ca passar pelo sistema de triagem de
Manchester e ser novamente interro-
gado, desta feita, por um enfermeiro.
Se o doente vem encaminhado por um
médico já está triado, não tem que ser

novamente visto, muito menos por um
enfermeiro.
Sobre a introdução do programa Alert,
o bastonário explicou que a OM está
atenta pois se para uns colegas é algo
positivo, para outros é uma barreira
informática que visa o controlo. «O
caminho tem que ser feito com bom
senso. Deve-se procurar melhorar,
evoluir, mas não controlar. Como mé-
dico o que me interessa é que o siste-
ma seja bom e útil para o trabalho
desenvolvido nas urgências. A questão
de quantos programas existem no
mercado ou qual o seu custo, são pro-
blemas administrativos que não nos
dizem respeito directamente».
Quanto à questão da definição da rede
de urgência, cuja implementação futu-
ra deixa apreensivos a generalidade
dos colegas com quem a delegação da
OM teve contacto, foi explicado que
um grupo de especialistas – Pedro
Ponce, Carlos Mesquita e António
Carneiro – estava a analisar o relató-
rio técnico (ver, nesta edição, o tex-
to que dá conta da conferência de
imprensa onde foram explicadas
as principais conclusões deste
grupo de trabalho quanto ao Re-
latório da Comissão Técnica de
Apoio ao Processo de Requalifi-
cação da Rede de Urgência Ge-
ral).

Em reunião com o coordenador regi-
onal de saúde, José Carlos Almeida, a
delegação da OM ouviu referências a
carência de recursos humanos na re-
gião e dificuldades causadas por essa
situação («mesmo só com a presença
de um médico já temos dificuldades
em manter os serviços de atendimen-
to permanente, com dois seria impos-
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sível»), às unidades de saúde familiar
como um bom princípio, reformulação
da urgência e impacto positivo que se
espera que venha a existir, etc. O pre-
sidente da Ordem dos Médicos refe-
riu que o importante é garantir que
«na ânsia de concentrar recursos não
se deixe de repente algumas zonas
desprotegidas». O coordenador regi-
onal da saúde concordou com a visão
preconizada por Pedro Nunes de que
os critérios devem ser técnicos e que
não podem limitar-se a valores
económicos mas salientou que não é
possível ter equipamentos disponíveis
junto de cada doente. «Temos que edu-
car os nossos utentes de forma a que
se disciplinem no uso dos serviços»,
acrescentou.

Centro de Saúde do Sátão
O Centro de Saúde do Sátão tem dez
médicos no quadro e serve uma po-
pulação de mais ou menos 15000 pes-
soas. O CS tem duas extensões e dois
médicos especificamente nas exten-
sões.
Cristina Delgado, directora do CS, ex-
plicou que em termos de recursos
humanos não tem neste momento
problemas quanto a médicos. Contu-
do, no que se refere a administrativos
e enfermeiros, o centro de saúde ‘vive’
dos contratados, situação que implica
uma certa rotatividade que é prejudi-
cial ao bom funcionamento do servi-
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ço. Sobre as USF’s refere-se como sen-
do uma questão muito problemática.
«Escolhi a Medicina Geral e Familiar
por ser a especialidade que melhor se
coadunava com o que era a minha vi-
são da medicina. Uma visão de proxi-
midade. Há dias em que o meu doen-
te mais novo tem 60 anos. Como mé-
dica de família considero as USF’s como
sendo redutoras relativamente ao que
é a Medicina Geral e Familiar e ao con-
ceito de Centro de Saúde. Não vejo
que as USF’s tenham o mesmo espaço
para crescermos como profissionais e
prestarmos melhores cuidados de saú-
de aos nossos utentes. Reduzir um CS
a um conjunto de médicos, enfermei-
ros e administrativos é redutor. O es-
paço do CS tem outros significados.
Existem muitas dúvidas quanto às USF
e essas indefinições fazem-nos hesitar.
Eu não iria para uma USF com tantos
‘ses’ por definir». Sobre os Serviços
de Urgência Básicos, a directora do CS
de Sátão questiona: «quem serão os
médicos que aí vão trabalhar? Os que
asseguravam os serviços de atendi-
mento permanente que foram fecha-
dos? O que me parece que vai acon-
tecer é que iremos dar consulta em
horário alargado e que, ao mesmo
tempo, iremos estar a fazer SAP mas
com outro nome…»

Sim à USF… Porquê? Maria José
Almeida é uma das médicas que neste
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momento trabalha no Sátão. Em bre-
ve fará parte de uma Unidade de Saú-
de Familiar em Viseu. Questionada
quanto ao porquê da sua opção,
explicou-nos: «Gosto muito de traba-
lhar no Sátão mas acredito no grupo
da USF. É um grupo muito equilibrado
e isso é muito importante. Numa USF
é fundamental que as pessoas se dêem
bem.» E quanto ao factor mobilidade?
«Naturalmente que também tem a ver
com a mobilidade, é uma forma de ir
trabalhar para Viseu. Se estivesse em
Viseu não vinha para uma USF no
Sátão».
Tal como realçou Cristina Delgado, «é
natural que a mobilidade seja um fac-
tor decisivo nesta opção. Além dos as-
pectos filosóficos, fazemos a vida com
aspectos práticos»…
Conceição Martins, outra especialista
em MGF deste CS, explicitou que con-
cordava inteiramente com o espírito
das USF por permitirem a existência
de incentivos. «De uma forma geral há
uma certa desmotivação dos colegas
porque não há avaliações, feedback, nada.
A diferenciação seria um incentivo e,
neste momento, o maior incentivo é o
desafio que é colocado pelas USF’s, de-
safio esse que poderia ser colocado ao
próprio centro de saúde como um
todo». O sistema de trabalho em equi-
pa nem sequer lhe é alheio: «trabalhei
num sistema de equipa/interajuda com
distribuição de papéis enquanto médi-

ca interna com o Dr. José Luís Biscaia.
Claro que não tínhamos nem falávamos
de regime remuneratório mas o traba-
lho era gratificante». O funcionamento
em equipa é de tal forma importante
que, Conceição Martins referiu que
«não é possível educar os utentes a não
ser que se funcione em equipa».
Na sequência destas análises à ques-
tão das USF’s, José Manuel Silva lamen-
tou que não se estivessem a dar as
mesmas condições aos Centros de
Saúde, permitindo-lhes funcionar me-
lhor, «só assim o sistema estaria a ser
justo para com os CS. Caso contrário
estarão a condenar os CS a acabar».

A C T U A L I D A D E
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Centro de Saúde de
Tabuaço
Virgínia Rodrigues mostrou o centro
de saúde em que é directora – CS de
Tabuaço – com o orgulho de quem
sabe que tem umas instalações muito
bem pensadas em termos de arquitec-
tura e com materiais nobres (a utili-
zação de granito, por exemplo). Ape-
sar da qualidade das instalações, nota
recorrente dos vários centros de saú-
de visitados é o facto do dimensiona-
mento dos gabinetes médicos não ser
o mais adequado: por oposição a salas
de espera e corredores largos e espa-
çosos, os gabinetes são geralmente pe-
quenos. Além disso, a falta de manu-
tenção faz com que existam alguns gra-
nitos lascados e infiltrações. Este cen-
tro de saúde foi inaugurado no dia 25
de Janeiro de 2003 e tem deste há
muito tempo gabinete de saúde oral
totalmente equipado mas que não fun-
ciona por falta de médico. A
telemedicina também não passou da
fase experimental pois «ninguém ouve
do outro lado», conforme nos expli-
cou Virgínia Rodrigues. No quadro só
existem dois médicos mas há mais dois
profissionais a contrato e um desta-
cado de outro CS. Em termos de pes-
soal administrativo e de enfermagem
há algumas insuficiências.

Centro de Saúde de
Moimenta
Ainda neste primeiro dia foi visitado o
centro de saúde de Moimenta da Bei-
ra que tem 22 médicos e serve uma
população de mais de 12000 habitan-
tes, onde os colegas referiram as suas
preocupações com o fecho dos servi-
ços de atendimento permanente por
se tratar de uma zona populosa e com
uma rede viária com muito movimen-
to. Os médicos deste CS referiram-se
ao Relatório da Comissão Técnica de
Apoio ao Processo de Requalificação
da Rede de Urgência Geral demons-
trando alguns receios quanto à futura
aplicação prática do mesmo. Neste en-
contro José Manuel Silva teve oportu-
nidade de expressar a preocupação da
Ordem dos Médicos em relação ao
isolamento dos especialistas em Me-
dicina Geral e Familiar e de explicar
que se, por um lado, a filosofia das USF
não é contestada, por outro, o
espartilhamento que a sua aplicação
está a causar nos centros de saúde é
algo claramente contraproducente. «O
que gostaríamos era que fosse dado
aos CS a mesma oportunidade de se
organizarem e funcionarem no seu
todo como USF’s. A base de todo o
sistema tem que ser a Medicina Geral
e Familiar mas há falta de organização.
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Se os especialistas em MGF são insufi-
cientes, devem criar-se incentivos a
todos os médicos desta especialidade
para que aceitem mais duzentos ou
trezentos utentes nas suas listas», con-
cluiu. Sobre o Relatório da Comissão
Técnica de Apoio ao Processo de Re-
qualificação da Rede de Urgência Ge-
ral, José Manuel Silva referiu conside-
rar difícil que «politicamente se altere
o parecer técnico. Aumentar ou me-
lhorar os serviços em relação ao pro-
posto parece-me possível, mas ir con-
tra as indicações técnicas do parecer
não seria aceitável»

Na noite de dia 16 os representantes
da OM disponibilizaram-se para mais
um encontro/debate com todos os co-
legas que quiseram estar presentes.
Cerca de três dezenas de médicos
participaram nessa reunião onde se fa-
laram de assuntos tão diversos como
as pressões sobre a OM para uma to-
mada de posição em relação ao refe-
rendo à despenalização do aborto, a
suspensão do Código de Nomencla-
tura, as USF’s e as muitas indefinições
que acompanham essa forma
organizacional, carreiras médicas, ho-
ras extraordinárias, definição da rede
de urgência, etc.
Sobre a questão do referendo à
despenalização do aborto, e apesar das
palavras do Ministro da Saúde em que
punha em causa o espírito progressis-
ta e democrático dos médicos, Pedro
Nunes foi peremptório: «A Ordem e
os Médicos não têm que paternalizar
a sociedade. A única coisa que nos
compete discutir é quando começa e
acaba a vida. Essa é a única contribui-
ção que nos compete e que decidi-
mos dar para o debate: proporcionar
um encontro de peritos nacionais e
estrangeiros para falar sobre o mo-
mento do início da vida. A pergunta
que colocamos não é de índole políti-
ca mas sim técnica, transformada num
convite à reflexão: ‘considerando que
a vida é inviolável, quando é que ela
começa?’ Não somos, nem queremos
ser a consciência crítica da sociedade.
Mas o médico enquanto indivíduo
pode, naturalmente, ter uma opinião

e defendê-la.»
Sobre carreiras médicas conversou-se
sobre a criação de carreiras universais
– mas contemplando as diferenças de
evolução entre as especialidades – e de
como esse poder se inclui nos poderes
de autoregulação da Ordem.
Tal como foi referido neste encontro:
«para que a saúde não entre num beco
sem saída tem que se discutir os as-
suntos com os interessados»…

No dia 17 a delegação da OM visitou o
serviço de urgências do Hospital de São
Teotónio e trocou impressões com al-
guns colegas, nomeadamente Duarte
Silva, assistente de radiologia, Pedro
Henriques, chefe de serviço de medici-
na interna e Alexandra Guedes, direc-
tora dos serviços de urgência geral.
Tal como explicou Alexandra Guedes
directora dos serviços de urgência
geral do Hospital de São Teotónio,
durante a visita, a reorganização física
do espaço, eliminando paredes, permi-
tiu aumentar a capacidade do serviço
de urgências e eliminar algumas bar-
reiras arquitectónicas como é o caso
de portas demasiado pequenas para a
passagem das macas. Neste momento
ainda existem algumas zonas do ser-
viço em obras. Sobre as dificuldades
foi ainda referida a falta de recursos
humanos em todas as especialidades,
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sendo a medicina interna uma das mais
sobrecarregadas. Dos pontos positivos,
destaque para a radiologia, serviço
muito bem equipado e totalmente
digitalizado.

Centro de Saúde de São
Pedro do Sul
Existem 14 médicos a trabalhar no
Centro de Saúde de São Pedro do Sul,
estando treze nos quadros e um a
contrato. Preocupação generalizada e
expressa por estes colegas durante
o encontro com os representantes da
OM foi a implementação das Unida-
des de Saúde Familiar sem que exista
legislação de suporte que esclareça
devidamente as dúvidas. Tal como re-
feriram, neste centro de saúde não
existem doentes sem médico, o fun-
cionamento é coordenado entre os
colegas com intersubstituição sempre
que necessário... Teresa Lopes, do
Conselho Regional do Centro, refe-
riu a este propósito que se já funcio-
nam nessas condições a única condi-
ção que falta ao CS é a autonomia
funcional que está a ser dada às USF,
além das condições técnicas: instala-
ções novas, informatizadas. «Vocês,
neste CS, já são uma USF». Maria dos
Prazeres, CRC, deu forma a algumas
das dúvidas dos colegas: «nenhuma

reforma pode ser levada a cabo sem
estar devidamente explicada; em ter-
mos de mobilidade de recursos hu-
manos nada está esclarecido: se op-
tar por uma USF e esta não resultar,
para onde volto? Se o meu lugar no
centro de saúde estiver ocupado, para
onde vou? Para o Ministério da Saú-
de os modelos de funcionamento es-
tão todos em aberto. Mas as pessoas
têm que saber para poder esco-
lher…» São estas indefinições, que se
devem à ausência de regulamentação/
legislação, que fazem com que a OM
não possa ter uma posição devida-
mente aprofundada quanto às USF’s
e que mantenha alguma apreensão.
Pedro Nunes apelou nesta reunião
para uma participação activa de to-
dos os médicos, com especial ênfase
para os mais novos, na Ordem dos
Médicos e nos sindicatos médicos.
«Não podemos deixar que reduzam
a qualidade e os padrões técnicos.
O risco de um numerus clausus mui-
to restritivo é que suceda como em
Inglaterra onde a falta de médicos
levou a que se começassem a trans-
ferir actos médicos para os enfer-
meiros e actos de enfermagem para
os auxiliares». Quando as condi-
ções técnicas são postas em cau-
sa, por exemplo por encontrar-
-se um médico sozinho numa ur-
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gência, deverá o médico escre-
ver ao coordenador da sub-
-região de saúde e informar da
falta de condições técnicas, pe-
dindo que as mesmas sejam
cumpridas e não se responsabi-
lizando por qualquer falha/pro-
blema que possa suceder.

Centro de Saúde de
Vouzela

Com nove médicos, um fisiotera-
peuta, um médico dentista, psicólo-
ga e nutricionista, este centro de
saúde serve uma população de
12000 habitantes. Existem quatro
extensões do Centro de Saúde de
Vouzela, as quais, no entender dos
profissionais presentes, não fazem
sentido a não ser por razões políti-
cas. As instalações, com dez anos e
um bom estado de conservação, são
simples mas muito funcionais. O la-
boratório não está em funciona-
mento mas a radiologia sim, só que
apenas com um técnico (o que im-
plica sempre deslocações a Viseu ou
a Águeda). Em termos organizacio-
nais, não existem problemas de tem-
po de espera, e por aqui não se pre-
tende fazer nenhuma Unidade de
Saúde Familiar.
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Centro de Saúde de
Oliveira de Frades
A população de 12000 utentes deste
centro de saúde é assistida por cinco
médicos, sendo que cada um tem uma
lista de cerca de 1800/1900 utentes.
Além dos cinco especialistas em me-
dicina geral e familiar, o CS dispõe de
um médico de saúde pública e um
nutricionista que se desloca uma vez
por semana e que é ‘emprestado’ pelo
CS de Vouzela. O equipamento de ra-
diologia não está montado por não

haver quem trabalhe com ele, a sala
de fisioterapia também não funciona.
Existem duas extensões (Pinheiro
Lafões e Ribeiradio) e uma delas tem
um médico em permanência. O direc-
tor do CS, António Manuel da Silva
Cabrita Grade, referiu perceber bem
o trabalho que implica ser dirigente
da OM (tipo de actividade que já exer-
ceu durante 12 anos) e frisou a honra
que sente «em ser representado por
estas pessoas na OM» e a importân-
cia desta deslocação ao local de tra-
balho dos colegas. Pedro Nunes expli-
cou que esse é o seu entendimento
da função de representação: «ninguém
pode representar quem não conhece.
A nossa função implica ir ao encontro
dos colegas nos seus locais de traba-
lho».

Centro de Saúde
de Viseu 2
O CS de Viseu 2 abriu em Março de
1987 e está instalado num prédio no
meio da cidade de Viseu. As condições
não são as mais adequadas pois o es-
paço é reduzido e está algo degrada-
do mas tem uma lista de 28500 utentes.
Fernando Bettencourt Gaspar, o direc-
tor em exercício deste CS, tem uma
opinião delineada e muito crítica quan-
to às USF’s: «se já funcionamos em
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equipa e bem, qual é a diferença para
uma USF? Fazem tudo o que fazemos,
apenas se limitaram a dar-lhe um nome
diferente e outras condições que aqui
não temos. A nossa equipa é coesa e
funciona bem e apesar das limitações
do CS, nomeadamente da não existên-
cia de elevador, mesmo os doentes
idosos não querem mudar de centro
de saúde». Tendo sido pioneiro na
informatização do centro de saúde que
dirige há 16 anos, Fernando
Bettencourt Gaspar lamenta a falta de
manutenção, a desactualização do

software e o facto dos computadores
que possuem serem, neste momento,
obsoletos.

Centro de Saúde
de Viseu 3
Com 17 médicos para 30000 utentes,
no Centro de Saúde de Viseu 3 está
a ser criada uma USF com 8 médi-
cos. Lino Ministro Esteves, director
deste CS, mostrou aos representan-
tes da OM as instalações e a forma
como vão ser divididas entre USF e
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CS. Uma das primeiras situações que
causam alguma estranheza é o facto
de, nas mesmas instalações, de um
lado (unidade de saúde familiar) a
informática já estar a funcionar e até
a enfermagem estar informatizada,
enquanto que do outro (centro de
saúde) tal não sucede... No momen-
to em que visitámos o Centro de
Saúde de Viseu 3 a USF era para já
estar a funcionar mas, devido a atra-
sos na entrega de equipamento da
área clínica, ainda não tinha sido pos-
sível. Neste momento a USF já está
de facto em funcionamento.

Contrastes
Ao percorrer os centros de saúde do
país os contrastes entre instalações
são surpreendentes: enquanto se en-
contram CS bem projectados em ter-
mos de arquitectura como o de
Tabuaço – embora possa levantar al-
gumas questões quanto à adequação
dos materiais escolhidos – e outros
com excelentes equipamentos (tantas
vezes sem utilização por falta de re-
cursos humanos), outros há como o
Centro de Saúde de Viseu 2 cujas ins-
talações são extremamente deficitári-
as ou ainda o caso do CS de Moimenta
que tem uma das suas extensões ins-
talada numa garagem adaptada, outros
estão extremamente degradados e a
necessitar de obras urgentes, outros
simplesmente não têm os devidos
equipamentos, etc. Em contrapartida,
algumas situações pouco desejáveis,
são idênticas em todos os centros de
saúde: nenhum tem qualquer seguran-
ça ao seu serviço.
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Numa conferência de imprensa em
que estiveram presentes Pedro
Nunes, bastonário da Ordem dos
Médicos, Isabel Caixeiro, presidente
do Conselho Regional do Sul da OM,
José Manuel Silva, presidente do
Conselho Regional do Centro da
OM, Maria de Lurdes Gandra, do
Conselho Regional do Norte, Carlos

A C T U A L I D A D E

Requalificação da Rede
de Urgência Geral
Realizou-se no dia 25 de Outubro, na sede da Ordem dos Médicos uma

conferência de imprensa destinada a dar a conhecer a posição da Ordem dos

Médicos sobre o Relatório da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de

Requalificação da Rede de Urgência Geral. Um grupo de especialistas – Pedro

Ponce, Carlos Mesquita e António Carneiro – analisaram o relatório e falaram

sobre os méritos do trabalho, os perigos da sua má aplicação e as expectativas

quanto ao relatório complementar que está em preparação.

Mesquita e António Carneiro, foi re-
ferido que o balanço do trabalho da
Comissão Técnica de Apoio ao Pro-
cesso de Requalificação da Rede de
Urgência Geral é muito positivo.
«A Ordem dos Médicos congratula-
-se pelo facto de, pela primeira vez,
haver um estudo profundo que
hierarquiza e procura as melhores

soluções a nível da rede de urgência
geral. O relatório que foi elaborado
pela Comissão é um trabalho muito
meritório. Apesar de não termos sido
convidados a fazer parte da Comis-
são, e de dadas as atribuições da OM
ser algo que devia ter acontecido,
isso não nos impede de aplaudir o
trabalho que foi feito. Tal como esse
aplauso não nos impede de estar
atentos à aplicação e interpretação
política deste relatório técnico», fri-
sou Pedro Nunes. «Este relatório
tem uma solução muito equilibrada
dentro do que é possível, mas o nos-
so país deve investir no que pode sair
caro mas é sua obrigação: proteger
as populações que, por estarem mais
afastadas, são as mais desprotegidas.
Custe o que custar a obrigação de
Portugal é tratar todos os seus ci-
dadãos por igual. O relatório é me-
ritório: é uma plataforma técnica
adequada que olhou para o possível.
Mas devemos ambicionar o óptimo.
A saúde é uma prioridade da popu-
lação e considero que o relatório
devia ser mais ambicioso. A Comis-
são está a preparar um relatório
complementar e alguns pontos do
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país poderão ter um reforço com as
viaturas do INEM e evitar-se assim
que fiquem pouco protegidas». Pedro
Nunes fez questão de salientar que
o maior mérito do relatório foi o
facto de, pela primeira vez no nosso
país, um grupo de peritos ter olha-
do para o território nacional como
uma malha. «É um documento aber-
to e, como tal, tudo dependerá do
que se fizer com ele. É necessário
projectar meios para o terreno que
complementem a rede».
António Carneiro também falou aos
jornalistas, esclarecendo algumas dú-
vidas colocadas: «Não podemos ter
os recursos em todos os sítios mas
a acessibilidade é um direito de ci-
dadania e, portanto, um investimen-
to fundamental». Um dos factores
posit ivos que foi  refer ido por
António Carneiro foi «ver anuncia-
do o INEM como parte da solução»,
pois a seguir à acessibilidade e à tri-
agem/estratificação do risco é neces-
sário assegurar que o encaminha-
mento é eficaz e que o transporte é
adequado e feito por pessoas quali-
ficadas. «O importante é ter próxi-
mo das pessoas a qualificação para
ser efectuado o devido referencia-
mento».
José Manuel Silva explicou aos pre-
sentes que o receio quanto à imple-
mentação efectiva do relatório téc-
nico é a única razão pela qual a OM,
«enquanto entidade provedora do
doente, não poderá nunca estar to-
talmente satisfeita». Isso só aconte-
cerá no dia em que Portugal «for uma
mancha verde», isto é, no dia em que
os cuidados de saúde prestados e a
acessibilidade forem idênticos em to-
dos os pontos do país. «Mas estamos

satisfeitos e confiantes que o segun-
do relatório irá complementar a rede
de referenciação. Com mais alguns pe-
quenos pontos de serviço de urgên-
cia básica poderemos aumentar a
mancha verde». José Manuel Silva deu
o exemplo de Pampilhosa da Serra
por ser uma área com dificuldades de
acesso. «Esta comissão técnica total-
mente independente indicou o me-
lhor entre o que é possível. Mas a OM
vai sempre querer o óptimo. A Or-
dem vai manter a sua postura de crí-
tica construtiva, preconizando, defen-
dendo e promovendo a prestação de
cuidados de saúde de qualidade a to-
dos os portugueses independente-
mente do sítio onde moram», con-
clui José Manuel Silva, reforçando a
ideia já transmitida pelo presidente
da OM, de que auditar a implementa-
ção prática do relatório é essencial.
Carlos Mesquita, um dos elementos
da OM que analisou o relatório da
Comissão, referiu-se ao mesmo
como sendo «um documento estra-
tégico que não foi feito para agra-
dar. As pessoas terão que ultrapas-
sar os condicionalismos locais. As
câmaras terão que ser mais inter-
-concelhias em termos de rede de
urgência, não me refiro a cuidados
primários. Também se deve
perspectivar a eventual realização de
acordos com instituições privadas,
como as Misericórdias, que poderão
ser um bom complemento». Carlos
Mesquita terminou a sua interven-
ção referindo que a rede não foi
pensada em termos de urgência
pediátrica e que esse aspecto deve-
rá ser tratado como uma rede inde-
pendente.
Das várias intervenções conclui-se a

necessidade de uma implementação
criteriosa do relatório técnico, de en-
contrar complementos ao que está
previsto e de aprofundamento de al-
guns aspectos, nomeadamente em
termos de articulação entre redes
como foi explicitado pela presiden-
te do Conselho Regional do Sul. In-
terpelada pelos jornalistas, Isabel
Caixeiro referiu a necessidade de
uma boa articulação entre a rede de
cuidados primários e a rede de ur-
gência: «As pessoas têm que saber
onde se dirigir. Um doente não per-
tence nem ao hospital nem ao cen-
tro de saúde, apenas tem que ir a
um ou outro. Espero que a Comis-
são se debruce sobre esta articula-
ção essencial».
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Realizou-se no passado

dia 27 de Setembro, mais

uma reunião do Fórum

Médico, desta feita em

Coimbra, na Sede da

Secção Regional do

Centro da Ordem dos

Médicos.

Nesta reunião foram analisados os desen-
volvimentos recentes na área da Saúde,
como por exemplo as afirmações de Cor-
reia de Campos, Ministro da Saúde, repe-
tidas na manhã de 27 de Setembro na
Assembleia da República, sobre o pagamen-
to pelos doentes de uma chamada “taxa
de utilização”, na cirurgia do ambulatório
e no internamento, que mereceram a to-
tal discordância do Fórum Médico.
O Fórum continuou o debate sobre as
Carreiras Médicas, postas em causa com
as modificações introduzidas no Estatuto
das Instituições de Saúde públicas. É opi-
nião do Fórum Médico que a não existên-
cia de carreiras médicas profissionais com-
prometerá séria e inexoravelmente quer
a formação de novos especialistas quer a
formação contínua e a diferenciação
técnico-profissional dos já existentes. Em
virtude disso, as estruturas representadas
no Fórum - Ordem dos Médicos, Sindica-
to da Zona Centro, Associação Portugue-
sa dos Médicos da Carreira Hospitalar e
Associação Portuguesa de Urologia – afir-
maram a sua intenção de não abdicar de
uma reestruturação adequada das Carrei-
ras. A existência de Carreiras devidamen-
te estruturadas e definidas é indispensável
pois garante um desenvolvimento profis-
sional contínuo, a diferenciação técnico-
-profissional e, consequentemente, a qua-
lidade dos cuidados prestados aos cidadãos.

Reunião do Fórum Médico
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“... é preciso trinta anos para que
uma ideia ou uma técnica nova seja
aceite.”

Jean de Brux, cirurgião , 2000

 A história recente da cirurgia médica
sofreu uma autêntica revolução com a
introdução de um novo tipo de aborda-
gem denominada, entre outras formas,
videocirurgia, cirurgia endoscópica ou ci-
rurgia minimamente invasiva. Como esta
última expressão sugere esta técnica usa
um acesso mínimo para chegar aos ór-
gãos, e também a forma de interacção
com estes é menos agressiva. Através da
introdução de um sistema óptico
acoplado a uma câmara que transmite
as imagens do campo operatório, o local
onde intervimos no doente é-nos aces-
sível no monitor, a duas dimensões. Os
instrumentos são mínimos e a imagem
ampliada, facilitando a microcirurgia.
Esta abordagem foi iniciada nos anos 40
do século passado, por um ginecologista
sueco radicado em Paris, Raoul Palmer.
Palmer criou uma escola de percursores
que nos vinte anos seguintes procede-
ram às primeiras cirurgias endoscópicas
da cavidade abdominal. As doenças do
aparelho genital feminino e a sua dificul-
dade de diagnóstico e compreensão, no-
meadamente a infertilidade, os quistos
do ovário e as complicações dos abor-
tos, foram um terreno de eleição para o
seu uso. Dir-se-ia que a laparoscopia nas-
ceu da preocupação para melhorar a saú-
de reprodutiva da mulher e é hoje na
ginecologia paradigma de qualidade e
modernidade.
O grande desenvolvimento desta técni-
ca nas últimas décadas deve-se em gran-
de parte aos avanços tecnológicos: a in-
trodução das fibras de vidro e a luz “fria”
nos anos sessenta, o uso de novos ma-
teriais e fontes de energia na interacção
com os tecidos como o LASER e os
ultrasons, a aplicação da electrónica di-
gital que possibilitou optimizar a imagem

Cirurgia Endoscópica:
A Revolução Silenciosa

e o seu arquivo. A robótica e a electróni-
ca estão a ser aplicadas a esta cirurgia,
sendo já realidade operações executa-
das por robots e controladas por cirur-
gião à distância.
Apesar de hoje, na Ginecologia, ser pos-
sível efectuar por esta via todo o tipo de
intervenções padrão, tem sido na Cirur-
gia Geral que se tem verificado o maior
desenvolvimento e implementação nos
últimos anos. Este interesse está sem
dúvida relacionado com o estabeleci-
mento de grupos pioneiros, que divul-
gam o seu trabalho e fazem formação.
Mas esta revolução na técnica cirúrgica
opera-se a dois níveis. Não só na modifi-
cação dos gestos, da forma e da
instrumentação, como também, e não
menos interessantemente, a nível men-
tal e comportamental. Citando o cirur-
gião francês Hubert Manhès: “Na cirurgia
convencional abdominal existe abertura, ex-
posição, extracção, transposição para o ex-
terior do corpo. Todos os nossos gestos evo-
cam um conceito puramente mecânico, como
se tratasse de matéria inerte. Tudo se joga
num espirito de realização imediata menos-
prezando a qualidade do material vivo do
qual cuidamos e do seu estado após a nossa
passagem. Em endoscopia o teatro das ope-
rações situa-se no interior do corpo e, por
isso, impõe um comportamento diferente. So-
mos confrontados com a verdadeira anato-
mia na sua expressão fisiológica, no seu lu-
gar. A acção sempre necessária é neste con-
texto contida, deixando um papel mais im-
portante à contemplação e à reflexão.
Estamos num espaço vivo e fechado onde o
nosso primeiro dever é duma evidência pri-
mordial: preservar o equilíbrio biológico e fi-
siológico desse ecossistema. “

As vantagens desta mudança revelam-se
desde logo na qualidade da recuperação
operatória, que é pouco dolorosa, com
internamentos curtos e convalescença
rápida. As sequelas cicatriciais são
minimizadas, tanto interna como exter-

namente, como se comprova nas
reintervenções.
Mas esta via diferente, que confronta e
põe em causa a manipulação da cirurgia
convencional, obrigou muitos cirurgiões
a uma espécie de mutação, para apreen-
derem e desenvolverem os novos ges-
tos adequados.
Como se pode imaginar a implementa-
ção deste novo conceito, com toda a sua
panóplia de tecnologia sofisticada, não
tem sido pacifica. Se por um lado esta é
uma cirurgia que pode ser apreciada por
todos na sala operatória ou posterior-
mente usado o seu registo, com vanta-
gens óbvias para a aprendizagem e
reproductibilidade das técnicas cirúrgi-
cas; por outro lado, as cirurgias mais ela-
boradas são consideradas pouco ”demo-
cráticas”, quer em termos da sua
exequibilidade pelos cirurgiões devido às
maiores exigências de material ou de
perícia e coordenação espacial, quer em
termos de elegibilidade dos doentes.
Em Portugal a cirurgia endoscópica está
difundida em muitos blocos operatóri-
os, nomeadamente na sua vertente
diagnóstica e cirúrgica de dificuldade
menor e intermédia. A cirurgia avançada
é ainda em número restrito e o seu de-
senvolvimento dependerá da capacida-
de de rentabilização dos serviços, pois
esta é uma técnica mais onerosa. Este é
um desafio actual, que implica a forma-
ção de equipas vocacionadas com aces-
so a blocos operatórios modernos, num
sistema de saúde adaptado aos novos
procedimentos e aos internamentos cur-
tos, que serão em maior número.

A abordagem endoscópica trouxe uma
melhoria indiscutível aos cuidados
médico-cirúrgicos, revelando um futuro
pleno de potencialidades. É uma dádiva
do nosso tempo que a endoscopia, uma
ideia antiga, se tenha instalado e desen-
volvido, pelo que, no mínimo, temos a
obrigação de a respeitar.

Susana Coutinho
Médica Ginecologista
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Tereza Lobato Forte

Um olhar desatento e superficial sobre o actual panorama
da Medicina do Trabalho em Portugal, poderia levar a pensar
que a evolução nos últimos 10 anos tinha sido fantástica.
Sobretudo após a publicação do DL 26/94, o número de
empresas e organismos que passaram a dispor de serviços
de Medicina do Trabalho, teve um crescimento exponencial.
Contudo, o que se ganhou em quantidade perdeu-se em
qualidade.
As empresas prestadoras pululam como cogumelos. A ofer-
ta nesta área é abundante e diversificada. Da empresa de
«Vão de Escada» ás enormes empresas resultantes do
outsoursing de serviços anteriormente organizados, existe
de tudo. Dos postos de enfermagem com Medicina do Tra-
balho, a organizações de contabilistas com Medicina do Tra-
balho, a Associações Profissionais de vários ramos de activi-
dade com Medicina do Trabalho, já nada espanta nesta área. É
o mercado a funcionar.
Poderia pois pensar-se que em termos de protecção da sua
saúde e segurança, o trabalhador em Portugal estaria agora
em muito melhor situação do que há 10 anos atrás. Nada
mais enganador.

Na década de 80, ou em períodos anteriores, só as grandes
empresas asseguravam este tipo de serviços e nas restantes
era o vazio total. Agora a taxa de cobertura é significativa-
mente maior. Sem dúvida. Resta saber, se de facto o nível de
protecção acompanha em termos de efectividade a maior
cobertura nominal ou se neste aspecto vivemos uma verda-
deira situação de «faz de conta».

A verdade é que um serviço de Saúde Ocupacional organi-
zado e funcionante, mexe com muita coisa na vida das orga-
nizações. Mexe sobretudo com o poder, com a capacidade
de decisão. Como o poder é qualquer coisa que ninguém
quer perder, e sendo que a lei impõe serviços que em prin-
cípio deveriam deter algum poder, as organizações
organizaram-se. Não podendo infringir a Lei , tratam de a
contornar e com a preciosa ajuda de vários governos estamos
na política do «faz de conta». Lá que os serviços existem …
existem. Mas que na grande maioria dos casos não cumprem
os seus objectivos, isso não cumprem.

Medicina do Trabalho em Portugal
Protecção dos Trabalhadores ou
negócio sem regras?

O P I N I Ã O

Daí que a efectividade na protecção da saúde e segurança
dos trabalhadores, não tenha evoluído na mesma proporção
que a aparente generalização dos serviços poderiam fazer
supor.

As estatísticas não são infelizmente em Portugal um instru-
mento fiável e sobretudo atempado para contribuir de for-
ma adequada para a análise.
Teríamos de saber, por exemplo o número de trabalhadores
que na primeira metade da década de noventa, estavam abran-
gidos por um serviço de Saúde Ocupacional e qual a sinistra-
lidade laboral nesse mesmo período, bem como a incidência
de doenças profissionais nessa época. Poderíamos comparar
essa informação com dados actuais e procurar chegar a al-
gumas conclusões. Os dados disponíveis não permitam esse
estudo. Resta-nos a «impressão diagnostica», esse instrumento
tão nosso, tão próprio de uma ciência não exacta como é a
medicina, mas que tem normas, protocolos, «boas práticas.
Pena, que esses instrumentos não sejam pelo menos utiliza-
dos em áreas muito mais concretas, como a gestão e a defi-
nição de politicas, situações de análise bem mais fácil e ime-
diata, mas onde o amadorismo impera e se dispensa o co-
nhecimento, a ponderação e o simples bom senso. Decidir
em cima do joelho é a pratica mais corrente em Saúde
Ocupacional. Manda quem pode, não quem sabe.

Em termos de impressão diagnostica, a situação não parece
ter melhorado nos últimos anos. Não me parece que a Saú-
de Ocupacional seja agora mais eficaz, que os trabalhadores
estejam mais protegidos e vigiados, que as suas recolocações
sejam geralmente consideradas, que mesmo quando se rea-
lizam tenha por base, não só mas apenas também, o parecer
do Médico do Trabalho.

No passado, cabia ao Médico do trabalho um papel de
charneira entre as administrações e os trabalhadores, entre
as hierarquias decisoras e os simples empregados. Tinha um
papel eminentemente técnico gerindo as situações tal como
elas se apresentavam no terreno. Agora já não assume essa
posição. Entre a administração e os trabalhadores está a «Em-
presa Prestadora» e o Médico do Trabalho é um mero cola-
borador da segunda, não chegando a assumir qualquer papel
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junto da primeira. Essa é o cliente, que deve ser satisfeito. Se
o cliente não está satisfeito, muda de «Empresa Prestadora»,
mas geralmente antes que tal aconteça a «Empresa Presta-
dora» põe o médico na ordem ou muda pura e simplesmen-
te de médico e pronto. Salvaguarda-se o interesse do cliente,
por forma a mantê-lo. O resto não interessa. Neste caso, o
resto é no fundo aquilo que se pretendia proteger, ou seja os
próprios trabalhadores e a sua saúde.

Neste cenário, o Médico do Trabalho ele próprio na maior
parte dos casos um trabalhador com vínculo precário, tem
poucas condições para o exercício da sua missão. Se pugna
pela exigência e executa as suas funções com algum rigor,
tem pouca probabilidade de se manter ao serviço. É absolu-
tamente dispensável e facilmente substituível. Nada o prote-
ge, pois na esmagadora maioria dos casos como trabalhador
a «recibo verde» é afastado sem qualquer dificuldade.

Nesta matéria, as tropelias das empresas prestadoras são
múltiplas. Por exemplo, o médico do trabalho não é consul-
tado e o seu nome é dado na participação de actividade para
um qualquer «cliente», onde não tem qualquer intervenção.
Por vezes nem chega a saber que é o responsável legal (?)
pela medicina do trabalho dessa empresa. Outro exemplo,
todos os médicos do trabalho da empresa prestadora são
incluídos na participação de actividade e os exames são fei-
tos por um qualquer, sem critério, de acordo apenas com a
conveniência da empresa prestadora . Outro exemplo ainda,
se um médico do trabalho é mais rigoroso e solicita exames
complementares de diagnóstico, muda para outro «cliente»
ou vai simplesmente para a rua, e o processo passa para
outro mais colaborante que passa a Ficha de Aptidão sem
sequer reavaliar a situação.

Em saúde ocupacional existem verdadeiros casos de polícia,
de que nós médicos não estamos sempre inocentes.

Está-se na política do «faz de conta» onde tudo é mais ou
menos legal. A «empresa prestadora» é mais ou menos legal,
os serviços existem mas ainda não estão legalizados face à
tutela. Passaram 12 anos desde a primeira legislação nesta
matéria. O impresso legalmente estabelecido para efeito de
participação da actividade existe, e o Médico do Trabalho
também existe (?), mais ou menos, se já não é o mesmo que
consta no impresso inicial, o efeito pratico é mais ou menos
o mesmo.

O ISHST entidade a quem compete conjuntamente com a
Direcção Geral de Saúde a homologação das empresas pres-
tadoras, refere no seu site, com actualização a 25 de Maio de
2006, a existência de 12 empresas autorizadas, apenas para
as actividades de Higiene e Segurança, 15 como excluídas e
467 com processo de autorização pendente.

Autorizadas para a prática de Medicina do Trabalho, não consta

que exista qualquer empresa prestadora. Aliás o site da Di-
recção Geral de Saúde, é em matéria de Saúde Ocupacional
absolutamente confrangedor. Convido a uma consulta ne-
cessariamente rápida, pois pouco diz. Sobre a habilitação le-
gal para o exercício da Medicina do Trabalho, fica-se pela
excepção, ou seja, de que forma pode quem não tem habili-
tação própria, aceder à autorização de exercício da medicina
do trabalho. E pouco mais, para além de generalidades e
mesmo essas básicas e desactualizadas. Sobre a formação
legal exigível para o exercício profissional, modelos de actu-
ação, procedimentos aconselhados, diz; Nada. Atenção que
estamos a falar da entidade a quem compete a tutela directa
da saúde no trabalho.

Tudo o que se passa portanto de aberrante, em termos da
protecção da saúde dos trabalhadores, têm ampla cobertura
na legislação de enquadramento e nos organismos de tutela.
Os Serviços Internos tornaram-se uma verdadeira raridade.
Mesmo nas situações de trabalhos de alto risco, em que a Lei
determina a sua obrigatoriedade, existe sempre uma escapa-
tória, uma alternativa enviesada e por fim, lá está a «empresa
prestadora» ao serviço. A própria lei aponta o caminho. Ser-
viços Externos em situações de risco, só com a concordân-
cia da Comissão de Trabalhadores, e uns artigos mais adiante
esclarece para os mais desatentos; o parecer da Comissão
de Trabalhadores não é vinculativo (DL 35/2004). É a
pescadinha de rabo na boca.

Até o Estado, mesmo as Autarquias, com situações que
tipificam a obrigatoriedade de Serviços Internos, aderiram à
moda. Os poucos que têm serviços, claro. Na maior impuni-
dade. Ninguém se importa, ninguém liga, ninguém quer saber.

Surgiu até uma variante. A empresa prestadora, a mais ou
menos legal, sub-contrata uma outra qualquer, anónima, que
realiza os exames, sem qualquer cobertura legal, sem médi-
co designado, sem médico do trabalho. É um qualquer, o que
estiver de serviço nesse dia. Por vezes nem se apercebe que
está a fazer um exame de medicina do trabalho. Chamam-
-lhe check-up. Quem assinará a ficha de aptidão? Uma outra
novidade é o «consórcio». Consórcio de empresas para apre-
sentar propostas ou para participar em concursos. Até do
Estado.

Neste panorama generalizado da Medicina do Trabalho, quem
garante o quê? Já se viu que o médico do trabalho é uma
peça irrelevante do sistema, sem voz activa e facilmente dis-
pensável. Quem garante a confidencialidade do «processo
clínico»? Quando o médico do trabalho é «substituído» à
guarda de quem fica o processo com todos os dados confi-
denciais lá inseridos? Um processo de onde constam dados
importantes da saúde e intimidade dos trabalhadores? Mui-
tas vezes ficam na própria empresa do trabalhador, em cai-
xas de sapatos, sem qualquer protecção, à mercê de todas as
curiosidades.
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Em termos legislativos, a actividade começou por ter legisla-
ção própria. Foi o DL 440/91, o DL 26/94, a Lei 7/95. Estava-
-mos nos anos noventa. Agora faz parte de um apêndice
regulamentador do Código do Trabalho, a Lei 35/2004. Em
termos de conteúdo, não se verificaram grandes mudanças.
É o primado da «Empresa Prestadora» versus o Médico do
Trabalho como profissional individual, independente ou con-
tratado. Convido a uma leitura atenta deste diploma.

É tão evidente a ignorância do legislador, que existem as-
pectos perfeitamente caricatos. Um dos exemplos diz res-
peito à salvaguarda dos dados biométricos. Atente-se ao
Artigo 27 da Lei 35/2004.

O que se entende por dados biométricos?
Na realidade dados biométricos são constatações
mensuráveis. Como por exemplo, o peso a altura, a tensão
arterial e outros dados passíveis de medida.
São este tipo de dados que a presente lei privilegia, regula-
mentando a sua utilização. Contudo, é omissa nos dados
clínicos esses sim, passíveis de uma utilização abusiva por
parte do empregador, dos prestadores externos e de ou-
tras entidades.
Do Processo Clínico constam os dados mais sigilosos so-
bre a saúde e a situação clínica, física e psicológica do traba-
lhador. Se é importante regulamentar e proteger os dados
biométricos, muito mais importante é proteger os dados
clínicos.

Esta matéria, carece de regulamentação urgente, pois no
caso sobretudo, do Serviço Externo, a pertença dos dados
clínicos escapa ao controle do Médico do Trabalho. Os ar-
quivos clínicos, teoricamente à guarda, responsabilidade e
pertença do Médico do Trabalho, na prática estão à guarda
e são pertença da Empresa Prestadora Externa, que lhe dá
o uso que entender, sem qualquer controle do Médico do
Trabalho ou de quem quer que seja.
Mais grave ainda. Nas situações em que os exames se rea-
lizam nas instalações do empregador, quando se verifica uma
mudança da «empresa prestadora», o arquivo clínico fica à
mercê de quem tenha acesso ao posto médico ou ao local
onde se realizam os exames. Não existe qualquer salva-
guarda da confidencialidade dos dados médicos dos traba-
lhadores, e isto é um facto da maior gravidade.
Muito recentemente veio a Comissão de Protecção de Da-
dos «proibir» o registo de dados como o consumo de ál-
cool e de drogas. É uma decisão de Lapalisse. Pena que não
se tenha preocupado com a salvaguarda do próprio pro-
cesso clínico e se detenha apenas num mero dado. Ainda
para mais num dado fundamental de registo, para o estabe-
lecimento de qualquer programa de prevenção da adição
em meio laboral. A verdadeira questão não é o registo em
si, mas a salvaguarda da sua confidencialidade.

Ainda em termos legislativos, é fácil constatar que nos últi-

mos anos, a regulamentação produzida em matéria de Saú-
de no Trabalho, não toma em consideração qualquer pare-
cer da Ordem dos Médicos e nomeadamente do seu Colé-
gio de Especialistas de Medicina do Trabalho, chegando-se
ao cúmulo de a Comissão Permanente para a Revisão e
Actualização da Tabela Nacional de Incapacidades não inte-
grar qualquer membro da Ordem dos Médicos. Mesmo
considerando, conforme consta do preambulo (Portaria
n.º 1036/2001 de 23 de Agosto) a «necessidade de uma
assídua actualização da Tabela, em função dos pro-
gressos da ciência médica» não faz parte da Comissão
qualquer representante da Ordem dos Médicos. Não so-
mos sequer chamados a participar na Comissão Técnica de
aconselhamento, prevista nesta Portaria.
A Ordem tem assento sim na Comissão Nacional de Revi-
são da Lista de Doenças Profissionais ( DR 5/2001 de 3 de
Maio ). Também era só o que faltava. Mas a par com repre-
sentantes do Ministério da Economia, do Ambiente e
Ordenamento do Território, do IEFP, do Instituto de Segu-
ros, de associações sindicais, patronais e outros, com a
mesma qualidade de voto dos restantes.
São os tempos! Provavelmente a ideia é evitar posições
«corporativas». Com argumentações curiosas, já se ouviu
um ministro que reconhecia nada saber de saúde, silenciar
o bastonário da Ordem num debate público.

Em termos de evolução das disposições legais, uma das mais
surpreendentes, ou talvez não, é a que se prende com a di-
recção clínica. Esta questão começou de forma anedótica e
termina de forma trágica. O DL 26/94 exigia ás empresas
prestadoras a existência de pelo menos 1 Médico do Traba-
lho e 2 Técnicos Superiores de Higiene e segurança. Vá-se lá
saber porquê! Contudo, embora se exija apenas 1 médico
do trabalho e 2 (dois) técnicos superiores de higiene e segu-
rança, estabelece a necessidade de uma direcção técnica, para
acompanhamento da actividade de Medicina do Trabalho ou
Higiene e Segurança (Art. 21). Enfim, não exigia um Director
Clínico, mas aproximava-se. Com a entrada em vigor do DL
109 de 2000, o Art. 21 pura e simplesmente desapareceu.
Levou sumiço. Deixou de ser exigível qualquer direcção téc-
nica dos serviços, o que naturalmente encheu de satisfação
as empresas prestadoras. Se até aí o médico do trabalho já
pouca influência tinha, na definição da intervenção técnica
dos serviços, o legislador fez o jeito e aboliu a figura do
director técnico. As empresas prestadoras ficaram encanta-
das. Mais, ficaram como queriam. Foi a consagração do que
estas por sua iniciativa já praticavam. À boleia desta decisão
«estratégica», até algumas das empresas com serviços inter-
nos, passaram a dispensar os seus directores clínicos, e a
escolher para dirigir os seus serviços médicos, engenheiros,
advogados, assistentes sociais, psicólogos e por vezes até
pessoas sem qualquer grau académico. É assim. Dá imenso
jeito não ter médicos em posição de comando seja em que
área for e isso não é exclusivo da Medicina do Trabalho. Hoje
em dia à frente da tomada de decisão em saúde, estão os
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economistas, os advogados, os gestores, os engenheiros, en-
fim todos menos os médicos. Mas afinal o que se passa con-
nosco que nos tornámos tão incompetentes?
Naturalmente a actual legislação, a tal que deriva do Códi-
go do Trabalho, para além de sobre a direcção clínica ou
direcção técnica continuar a dizer «nada», ainda escancara
mais as portas ás empresas prestadoras. É o ultraliberalismo
a funcionar.

Os médicos estão cada vez mais à mercê dos interesses
económicos destas empresas prestadoras. Quanto aos tra-
balhadores, com esta política do faz de conta, estão cada
vez mais desprotegidos. Aflorámos aqui ao de leve os casos
de polícia, mas muito mais haveria a dizer. Falou-se sobre-
tudo das habilidades que a própria legislação permite aos
«agentes económicos» do sector. Não se falou do exercí-
cio da actividade sem ser por profissionais legalmente ha-
bilitados, das Fichas de Aptidão assinadas por quem nunca
examinou os trabalhadores, da forma como aos médicos

do trabalho está vedada a livre circulação pelos locais de
trabalho ( que o DL 35/2004 já nem garante ), de muitas
mais irregularidades que se verificam por todo o lado. Não
falámos sequer do facto de o próprio Estado não aplicar a
lei no que respeita aos seus próprios trabalhadores, per-
manecendo na maior impunidade, nos ministérios, nas es-
colas, nos estabelecimentos de saúde, por todo o lado, da
forma mais escandalosa.

Na maior parte dos países da Europa não é assim. No que
respeita à independência técnica e profissional do Médico
do Trabalho, a Bélgica por exemplo tem mecanismos de
protecção que impedem o despedimento dos médicos do
trabalho sem o esclarecimento cabal dos motivos, mediado
por um tribunal. Em França, as empresas que não têm ser-
viços próprios, o que corresponde a cerca de 80% dos tra-
balhadores por conta de outrem, devem recorrer a servi-
ços «inter empresas», que são entidades sem fins lucrati-
vos. Por cá é como se vê… ou pior.

O P I N I Ã O



54 Revista ORDEM DOS MÉDICOS •  Outubro 2006

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A

O médico como cientista, escolhe as opções convenientes
para cada uma das etapas do acto médico. É também influ-
enciado por tradições tendências ou teorias na acepção
comum destes conceitos. Resta ainda o factor humano
idiossincrático que caracteriza cada uma das suas acções.
O paradigma desta situação é a perenidade e variabilidade
dos Case Records do NEMJ publicados desde 1920, a um
ritmo semanal, e ao que julgo saber sem interrupção, de
rigor científico e sem subordinação a qualquer teoria pe-
dagógica de momento.

A implantação científica tirou a medicina do beco sem saí-
da em que se encontrava. Foi um passo importante graças
aos franceses da geração de Napoleão I e a que se vieram
juntar depois os alemães da geração de Bismark e os ingle-
ses e americanos da geração de Churchill e Roosevelt, um
pouco ao sabor dos antagonismos e afinidades inconstan-
tes entre uns e outros. Uma mistura explosiva que não
evitou ao historiador e filosofo não médico Roy Porter dar
como título da sua história da medicina The Greatest Benefict
to Mankind (o maior benefício para a espécie humana).

O presente trabalho tem como objectivo referenciar algu-
mas alterações da postura e vivência médicas a partir da
implantação científica do séc. 19 e de alguns exemplos da
prática centralizados nos anos 60 e 80 seguidos de um bre-
ve comentário final.

Alvorada Científica do séc. 19

No Séc. 19 a medicina implantou os seus principais pilares
científicos, aqui apresentado sob forma de quadro seguida

Os Caminhos da Medicina
Como está? Com quem anda?

de breve apontamento relacionada com as descobertas da
circulação e do microscópio.
Ao valorizar a contribuição do séc. 19, não se pode esque-
cer que a implantação científica médica tem uma raiz
Hipocrática na Observação e na Ética e uma outra
renascentista na Anatomia de Miguel Ângelo e Leonardo
Da Vinci como meio de explicação da beleza do corpo hu-
mano. O estudo da anatomia como um fim em si mesmo
foi obra do belga Andreas Vesalio (1543) em cinco livros
onde descreve a dissecção sistemática do corpo humano.
Ao tempo muito do que se aprendia resultava do «contra-
bando» do corpo de assaltantes da estrada justiçados e
depois trazidos para dentro das cidades ao anoitecer, por
ventura já esquartejados. Outro notável foi Marcello Malpighi
de Pisa que descreveu ao microscópio os capilares nas suas
várias localizações no corpo humano. Os capilares pulmo-
nares da rã mostraram que no seu interior as células do
sangue fluíam na direcção do coração (1661). Esta descri-
ção foi saudada como a «missing link» ou o elo em falta da
teoria circulatória de William Harvey (1628), antigo estu-
dante na Universidade de Pádua onde se familiarizara com
o conceito de Fabrício Acquapendente de um trajecto uni-
direccional do sangue graças às válvulas venosas. A falta de
abertura francesa à importância do microscópio, talvez em
resultado do prestígio de Bichat e da ideia romântica da
sua morte prematura aos 31 anos e ao fim de 3 anos de
estudo e autópsia nas caves do Hotel Dieu, em relato pós-
tumo e exaustivo dos seus trabalhos.

A medicina alemã procurou desde muito cedo tirar partido
do desenvolvimento da ciência noutras áreas com Ludwig

(fisiologia experimental), Von Helmotz (fí-
sica da visão e da audição), Du Bois Rey-
mond (electro fisiologia) e Wünderlicht
(termometria de mercúrio) entre outros.

Talvez existisse nestes primeiros tempos,
uma diferença na abordagem cientifica dos
médicos franceses e alemães. Os france-
ses insistiam no rigor linguístico do exer-
cício médico à cabeceira do doente bem
como na descrição anatómica durante a
autópsia. Os alemães tinham uma tradi-
ção física e química mais precoce, sendo
Virchow o citologista que iria dar à medi-
cina a sua grande arma de diagnóstico e
compreensão da patologia. Foi ainda Koch

1779 M. Francois Bichat  Anatomia macroscópica. Autopsia hospitalar 
1819 R. Läennec Diagnostico clínico-patologico. Estetoscópio. 
1835 Charles A. Louis Estatística clínica 
1858 R. Virchow Microscopia e Autopsia (Inflamação Septicemia e 

Tumores) 
1865 Claude Bernard Fisiologia, Acção medicamentosa, Medicina Experimental, 

Síntese do Glucogenio, Homostasia 
1878 L. Pasteur Putrefação, Fermentação, Pasteurização, Teoria da 

Infecção e Cura da Raiva com Antisoro 
1882 R. Koch Cultura, Fixação e Identificação de Bactérias; Bacilos da 

Cólera e Tuberculose, Tuberculina 
1890 E.Von Behring e Kitasato Cura com antisoro da Difteria e Tétano 
1890 P.Ehrlich Teorias Imunitária e Quimioterapia, Síntese do Salvarsan 
1895 W.Roentgen Radiologia 
1935 G.Domägk Sulfonamidas 
1942 Fleming. Florey e cols. Penicilina 
1944 S. Abraham Waksman Estreptomicina  
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quem criou as principais técnicas da bacteriologia e um dos
inspiradores, juntamente com Pasteur de uma geração de
«caçadores de micróbios» que se iriam notabilizar na iden-
tificação dos principais agentes de doenças infecciosas em
menos de duas dezenas de anos.

Uma instituição que veio privilegiar a importância que a
medicina vinha adquirindo por esta altura foi a dos Prémios
Nobel para seis áreas de conhecimento atribuídos anual-
mente pelas Sociedades Científicas Suecas, a da Física, Quí-
mica, Literatura, Fisiologia ou Medicina, Paz (escolhida pelo
Parlamento Norueguês) e Economia (desde 1969, financia-
do pelo Banco Nacional da Suécia). Estes Prémios anuais
têm contribuído para o prestígio e reconhecimento públi-
co dos cientistas. Há alguma «pequena história» destes
prémios para os esquecidos ou ignorados, possíveis sinais
de uma medicina que deixava de ser uma preocupação ex-
clusiva dos médicos. O primeiro prémio da Medicina (1901)
foi atribuído a Von Behring pelo tratamento da difteria e
uma grande redução na sua incidência então considerada
«uma matança infantil». Na época a figura mais importante
da medicina alemã era R. Koch. Outros esquecidos foram o
japonês S. Kitasato que concebera a técnica da obtenção
do anti soro tetânico e Ehrlich que interviera na produção
do anti soro diftérico. No entanto a Academia Sueca não se
iria esquecer de Koch (1905) nem de Ehrlich (1908). Há
ainda um problema de patentes de que Von Behring não se
esqueceu ao assegurar o registo do anti soro diftérico tor-
nando-o uma pessoa muito rica.

O ciclo iniciado no séc. 19, com o levantamento da causa e
diagnóstico das infecções iria encerrar-se no fim da 2.ª Guer-
ra com a possibilidade de prevenção e tratamento com as
sulfamidas, penicilinas e estreptomicina. A história da
sulfamida está relacionada com G. Dömagk que reobservou
a partir de 1932 os azoderivados de Ehrlich, visando a des-
coberta de um produto que ajudasse o governo alemão ao
pagamento das dívidas da primeira guerra. Embora se tives-
se obtido um medicamento eficaz este mostrou ser uma
sulfamida já usada como mordente na coloração de tecidos
desde o princípio do século, não podendo assim ser paten-
teada. Ainda não refeito do desaire comercial e em véspe-
ras da 2.ª Guerra, Dömagk declinou o prémio Nobel (1939)
que justamente lhe fora atribuído. A partir de 1942 um
grande número de laboratórios começou a comercializar a
sulfamida com êxito nas afecções gram positivas, em espe-
cial na febre puerperal.

A penicilina, descoberta por Fleming em 1929 e redesco-
berta por Florey em 1940 encalhou duas vezes pela impos-
sibilidade da sua produção em larga escala. A indústria ame-
ricana chamada a intervir ultrapassou as dificuldades com
grande imaginação pela descoberta de um fungo mais
penicilinogenico, um melhor conhecimento das suas exi-
gências culturais e sobretudo pela introdução do método
de cultura submersa. O Prémio Nobel de 1945 foi entre-
gue a Fleming, Florey e Chain. O terceiro homem, Heatley
foi esquecido. Os laboratórios americanos que meteram
mãos à obra foram Merck, Squibb, Pfizer, Abbot, Winthrop
e Commercial Solvens e começaram a preparar-se para o
«big business», para usar uma expressão ao gosto america-
no, em que o pó do produto valia nos inícios da comercia-
lização mais do que o seu peso em ouro. A penicilina foi um
grande sucesso sobretudo na luta contra os agentes gram-
-positivos e a sífilis.

A estreptomicina, identificada em 1944 por Waksmann,
ucraniano russo emigrante nos E.U.A. em 1910 mereceu
ao seu autor um Prémio Nobel em 1952. O cientista criou
uma fundação para produção da estreptomicina mas surgiu
um contratempo desagradável, que talvez pudesse ter sido
evitado, quando antigos colaboradores denunciaram a
marginalidade em que tinham sido colocados sobretudo no
registo de patentes. A estreptomicina foi o primeiro trata-
mento eficaz contra o bacilo tuberculoso e muitos bacilos
gram-negativos.

Por esta altura a medicina também dinamizou outros sec-
tores, como a saúde pública (saneamento básico, vacinas), o
ensino médico que se tornou mais científico, a criação de
institutos cujo protótipo português foi o Instituto Câmara
Pestana (soros, bacteriologia) e a filantropia Rockefeller
(mais de 500 milhões de dólares, grande parte para a medi-
cina ainda antes da criação da Fundação em 1913). Foi in-
fluenciada a criação de centros de investigação nos EUA,
por Roosevelt em 1941, futuro embrião dos National
Institutes of Health. Em 1942, ainda na ressaca do blitz lon-
drino era aprovado no Parlamento o Beveridge Report, (nú-
cleo do Serviço Nacional de Saúde, nome de um colabora-
dor muito próximo de W. Churchill).

Anos 60 (Tempo dos Anticoncepcionais)

Nos anos 60 a medicina científica e as suas principais disci-
plinas tinham cerca de um século, mas as possibilidades te-
rapêuticas já eram imensas. A expressão de I. Loudon «Re-

E para onde vai?

H I S T Ó R I A S  d a  H I S T Ó R I A
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volução Terapêutica» (1945/1985) reflete a quantidade e
qualidade de medicamentos disponíveis nas áreas dos anti-
bióticos, antihistaminicos, anticoagulantes, antihipertensivos,
anestésicos, antidepressivos e tratamento da mania, esqui-
zofrenia, úlcera péptica e algumas infecções a vírus.

Ainda se ouviam alguns aforismos antigos como «em medi-
cina depois da anatomia o curso está praticamente feito e
é só deixar andar», ou ainda «para cada doença há uma
única causa», talvez um reflexo do que se passava com a
insulina« descoberta por Banting e Best (1922) e os antibi-
óticos. Muitas doenças estavam associadas a tríades diag-
nósticas evocativas.

Uma teoria ainda com alguma aceitação foi a do síndroma
de adaptação do canadiano Hans Selye relacionado com as
hormonas supra-renais e a adrenalina. Uma destas hormo-
nas, a cortisona tinha sido considerada um «segredo de
guerra» que iria permitir aos aviadores aliados ultrapassar
a quota dos 10 mil metros e bombardear as cidades sem o
risco de serem alcançados pelos caças ou defesa antiaérea.
No síndroma da adaptação há um primeiro tempo caracte-
rizado pelo que se chamou o «stress» (agressão física, quí-
mica ou outra) mediado pela adrenalina e contrariado pela
cortisona e seguido por um período de compensação e
eventualmente de esgotamento.

O conhecimento do ciclo hormonal da mulher a partir dos
anos 30 (então por químicos alemães) e a identificação do
efeito anovulatorio da progesterona por G. Pinkus condu-
ziria em 1960 à introdução da pílula anticoncepcional e à
possibilidade de dissociar as funções sexual e fecundação, o
que iria provocar modificações importantes dos costumes,
da moda e da própria estrutura social. A activista milionária
Margareth Sanger, lutadora pela liberdade da mulher desde
1916 e que fora presa e julgada ao inaugurar em Brooklin
uma clínica de controlo de nascimento ainda festejou o
evento nos seus 80 anos de idade.

No âmbito do coração houve grandes sucessos da tera-
pêutica e o electrocardiograma impunha-se como método
de diagnóstico essencial que podia ser executado no hospi-
tal, consultório ou domicílio.

Por esta altura, a febre reumática era uma doença muito
grave da criança e não dispunha de métodos seguros de
diagnóstico embora a penicilina tenha trazido novas espe-
ranças para a sua cura. A introdução de sinais clínicos «ma-
jor» e «minor» de Duckett Jones, (Boston, 1944) iria per-
mitir alertar para a sua presença, instituir cedo o antibióti-
co, e reduzir a incidência da doença e as suas complicações
cardíacas (menos de 2% nos países desenvolvidos, mais de
40% nos países subdesenvolvidos). A partir dos anos 60
novos testes imunológicos facilitam o diagnostico da F.R.
bem como das «colagenoses» em geral onde um sistema

de pontuação inspirado no de Jones também se tinha mos-
trado útil.

A Cirurgia beneficiou de um grande desenvolvimento a par-
tir da guerra graças a transfusões mais seguras, melhor
anestesia e melhores conhecimentos fisiopatológicos. As
intervenções cardíacas tornaram-se mais arrojadas no tra-
tamento das valvulopatias e nas intervenções de bypass das
coronárias assim como no âmbito ortopédico. A transplan-
tação cardíaca (1967) foi o feito cirúrgico da época, para o
que contribuiu também um melhor conhecimento fisioló-
gico teve uma tripla particularidade do seu autor Christian
Barnard, ainda um jovem de 45 anos, ainda não muito co-
nhecido no meio e ainda o facto de ter sido realizado na
África do Sul, país com pouca tradição ciêntifica. Notáveis
da América e da Europa tinham sido ultrapassados, o que
não impediu ao cirurgião ser aclamado nos dois continen-
tes (tanto pelo público em geral como pelos colegas) onde
fez diversas conferências (incluindo Portugal). O doente
Louis Washkansky faleceu ao 18.º dia, mas o trabalho pio-
neiro estava feito. A Investigação Medica tinha então aberto
caminhos importantes na terapêutica da rejeição de enxer-
tos graças a investigadores franceses como Jean Dausset
(Nobel 1958) que identificou os antigeneos de histocom-
patibilidade e Jean Monet e Francois Jacob (Nobel 1961)
pelo trabalho sobre o funcionamento dos genes. Era uma
matéria onde havia bastantes conhecimentos desde a trans-
plantação renal realizada pela primeira vez por Joseph E.
Murray (1954).

A Industria Farmacêutica também atingia por esta altura um
verdadeiro esplendor graças ao conhecimento mais perfei-
to do corpo humano e das suas regras e ao melhor conhe-
cimento dos fármacos que começavam a ser definidos pelo
seu efeito a nível molecular. Houve no início da década uma
contrapartida inesperada da terapêutica que ficou conheci-
da como o desastre da Talidomida, nome do medicamento
utilizado em poucos países, indicado na gravidez e que pro-
vocou cerca dez mil vítimas com malformações várias em
especial dos ossos compridos dos membros. Pelo fim da
década estava criada pela OMS uma nova disciplina de Far-
macologia Clínica com novos conceitos (como os de
farmacodinâmica e farmacocinética entre outros) e novas
exigências na realização dos ensaios clínicos. Sinal dos tem-
pos era já a maior longevidade alcançada pelo homem com
o seu cortejo de coisas, umas boas e outras más; e com a
criação do primeiro centro de Cuidados Paliativos a sul de
Londres (C. Saunders, 1967).

Anos 80 ou Tempos de SIDA

Os anos 80 trouxeram algo de profundamente revolucio-
nário e inovador no diagnóstico médico com a introdução
de novas técnicas de imagiologia. Antes, o médico pesquisava
penosamente a nosologia, da etiologia ao prognóstico, por
vezes em vários hospitais com métodos muitas vezes cru-
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entos que se arrastavam por dias, semanas ou até meses.
Agora passou a dispor respostas em poucas horas, sem
métodos cruentos num único hospital e não raro numa
única sessão, tudo all (hole) in one. O progresso dos anos
anteriores conduzira à diminuição apreciável de doenças
conhecidas, ao envelhecimento da população, a uma maior
incidência da arteriosclerose hipertensão e diabetes e à
emergência de novas doenças como a SIDA e certas doen-
ças hemorrágicas entre outras totalmente inesperadas.

Há também uma maior interacção dos problemas médicos
com a sociedade. Um deles, foi o celebre caso Roe versus
Wade (1973). Neste exemplo jurídico americano, Roe era
uma mulher que desejava interromper a gravidez no esta-
do do Texas e Wade o procurador do estado (District
Attorney) que recusava a intervenção. A advogada de Roe
desafiou a lei do Texas que proibia o aborto e pediu uma
opinião ao Supremo Tribunal de Washington. O parecer do
Supremo esclareceu que uma mulher tem o direito consti-
tucional de exercer a sua vontade de continuar ou inter-
romper a gravidez; e que o Estado não vê motivos que o
levem sequer a regulamentar a matéria. Roe interrompeu a
sua gravidez legalmente mas o método não se generalizou
e a controvérsia continuou em aberto mesmo nos Estados
Unidos, por vezes de modo violento.

Poucos anos depois (1978), nascia em Inglaterra, o primei-
ro bebé por Gravidez Tecnicamente Assistida, a Louise
Brown. A técnica não será muito complicada e consta de
2-3 fases: colheita do ovócito e sua fertilização in vitro ou
na placa de Petri seguido de implantação uterina. Podem
existir questões prévias de tipo jurídico, psicológico,
imunológico, urológico entre outras questões clínicas. Da
actuação podem decorrer situações jurídicas muito emara-
nhadas mas o método generalizou-se e a Louise, hoje com
27 anos de idade está acompanhada por mais de um milhão
de pessoas.

Em 1982 a CDC (Center for Disease Control) identificou
uma situação que vinha sendo seguida desde 13 meses an-
tes com a designação de GRID (Gay Related Imune
Deficiency Syndrome) como tendo características epidé-
micas. Mais tarde passou a ser conhecida como AIDS
(Acquired Immune Deficiency Syndrome) ou SIDA que nas
últimas décadas matou mais de 22 milhões de pessoas e de
que padecem hoje cerca de 42 milhões. Anteriormente uma
doença aguda de promíscuos, homossexuais e drogados por
auto injecção, a sua etiologia a vírus seria definida; hoje
dispõem-se medicamentos eficazes com três mecanismos
de acção, e tornou-se uma doença crónica, com tratamen-
to e sem nenhuma população particular em risco. Afecta
ambos os sexos e uma população idosa cada vez mais

marcada, em parte devido a uma maior sobrevivência. A
doença pode tornar-se compatível com uma vida pessoal e
profissional quase normal.

A Industria Farmacêutica disponibilizou desde 1987 um novo
antidepressivo que actua por diminuição da recaptação da
serotonina nas terminações nervosas. Este medicamento
teve um grande sucesso no tratamento da doença
obssessiva-compulsiva e no Síndroma pré menstrual com
grande sucesso de vendas nos EUA.

Os Tempos Futuros da Dolly

São situações emergentes dos últimos anos o uso de genéri-
cos, a actualização contínua de conhecimentos e terapêutica e
uma postura atenta às novas fronteiras da medicina, do SARS
de 2003 à Gripe (prevista) das Aves de 2006, do Nitrofurano
das rações de 2003 às Vacas Loucas, do Barco do Aborto de
2004 à Pílula do dia seguinte e das grandes incógnitas do
Genoma Humano de 2001 à cultura de tecidos e à Eutanásia.
Hoje e paradoxalmente as maiores responsabilidades médicas
estão associadas a um maior constragimento burocrático, esta-
tal e do exercício profissional.

Uma notícia menos desagradável foi um sucesso terapêuti-
co dos fins do século passado obtido com um produto de
acção vascular, o Citrato de Sildenafil. Inicialmente ensaiado
no tratamento do Angor, verificou-se que tinha um efeito
de engurgitamento dos corpos cavernosos responsável por
uma acção eréctil.

O facto de maior interesse dos últimos anos, foi obtido
por Yan Wilmut, investigador britânico, numa experiência
de manipulação genética sem paralelo que conduziu a um
ser novo (1997). A célula inicial tinha as seguintes caracte-
rísticas: núcleo obtido de uma célula da região mamária da
ovelha; citoplasma de um ovócito sem núcleo da mesma
ovelha. O resultado do cruzamento dessas duas estruturas
conduziu a um novo ser ao fim de 10 anos e de muitas
tentativas, ficando conhecido como ovelha Dolly. De um ponto
de vista biológico, a Dolly é filha e cópia da mãe, enquanto
a ovelha de 6 anos é mãe e self ou o que se poderia dizer
«mater» e matriz. Do ponto de vista de identidade não há
diferenças entre uma e outra. É possível que este passo
revolucionário venha a ser a esperança de cura de muitas
doenças genéticas. Por ora, vai suscitando perguntas talvez
simples e respostas desconcertantes.

Por último, o realce absoluto para o excepcional objectivo
da Fundação Bill/Melinda Gates que graças a montantes
sem precedentes e de extrema generosidade, definiu como
meta, o efectivo controle em África da Malária, SIDA, Tu-
berculose e Shistosomiase.
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Um só homem basta para que a Medi-
cina e a Literatura se empenhem apai-
xonadamente e se cruzem na des-
coberta dos mistérios do seu corpo e
da sua alma, aliadas na mesma ambi-
ção, embora por caminhos próprios.
Alguns dos escritores mais relevantes,
sendo embora médicos práticos em
maior ou menor grau, ou não chegan-
do mesmo verdadeiramente a exercer
a profissão, acabaram por render-se
aos sortilégios da Literatura e foi ela
que os notabilizou. Para exemplo, e só
a partir do sec. X1X, cabem aqui, en-
tre nós, portugueses, os nomes de
Fialho de Almeida, Silva Gaio, Samuel
Maia, Júlio Dinis, Júlio Dantas, João de
Araújo Correia, Fernando Namora,
Miguel Torga, Arquimedes da Silva San-
tos, Bernardo Santareno e António
Lobo Antunes, para não falar de ou-
tros menos conhecidos.Vindos doutras
paragens, não convirá ignorar, entre
outros, os nomes de George Duhamel,
Louis Celine, Axel Munthe, Anton
Chekov, Mikhail Bulgakov, Conan
Doyle, Somerset Maugham, Erico
Veríssimo, Moacyr Scliar e Guimarães
Rosa, este o esplendoroso autor do
«Grande Sertão: Veredas», um dos
grandes romances da nossa língua.
Para muitos destes escritores, essa ali-
ança com a Medicina foi-lhes altamen-
te benéfica, porque os dramas da do-
ença, do sofrimento e das tragédias hu-
manas com que se familiarizaram en-
quanto médicos, não terão deixado de
os influenciar nalguns dos temas da sua
escrita e de lhes ampliar os seus hori-
zontes ficcionais.
Convêm que se diga que a maioria dos
grandes escritores universais não tem
nada a ver com a Medicina enquanto
Ciência orientada para a cura ou a
suavização dos males do corpo. E no
entanto cabe-lhes a eles o génio de
terem sabido captar para a Literatura

O Estetoscópio e a Caneta
Aos Colegas da SOPEAM

a essência dos grandes dramas e vicis-
situdes que atingem o Homem na sua
trajectória terrestre, indo alguns ao
ponto de descreverem certas enfer-
midades, nas suas manifestações e sin-
tomas, com uma precisão de fazer in-
veja a muitos de nós.
Doenças como a peste, a tuberculose
e o cancro, entre outras, atravessam
as páginas de muitos dos grandes au-
tores, para quem os temas sombrios
da existência humana não foram de
modo algum alheios. Além de outros,
como o de Camus e de Soljenitsyne,
um exemplo paradigmático foi o de
Thomas Mann. No seu famoso e ilu-
minado romance, »A Montanha Mági-
ca», passado na sanatorial solidão de
Davos Platz, a tuberculose assume-se
ali, através da trajectória de Hans
Castorp e dos seus comparsas, como
uma personagem mítica, como metá-
fora ou alegoria duma Europa em cri-
se nesses tempos de entre-guerras.
Marcada pelo medo e também por um
certo e melancólico fascínio, a tuber-
culose, a famosa tísica da inquinada era
industrial, era então uma doença mui-
to frequente, como aliás sempre foi, e
a ela não sobreviveram muitos dos
nossos melhores criadores como
António Nobre e Cesário Verde, víti-
mas da romântica «peste branca» que
ambos não deixaram de evocar nos
seus poemas, no sombrio tom que os
caracteriza, e em particular no «Só»,
de Nobre, aqui e ali a roçar o ultra-
-romantismo de José duro, também ele
vítima do mesmo mal.
Se o sofrimento e as enfermidades
do homem são temas recorrentes na
literatura, também os médicos, eles
próprios, o são, como personagens
sujeitas ora à sacralização ora ao aba-
te impiedoso, em suma, heróis para
van der Meersch, para A.J.Cronin ou
para os televisivos «Ficheiros clíni-

cos», e meios vilões gananciosos para
Moliere, para Gil Vicente e até para
o nosso Barbosa du Bocage. Mas o
que ressalta, em boa verdade, quan-
do se abordam os desempenhos dos
diversos intervenientes na constru-
ção da História, é a inegável impor-
tância que os médicos, na especifici-
dade das suas funções, ocuparam e
ocupam nas sociedades humanas,
quer escrevam ou não.
De um modo geral, eles têm mere-
cido bem as recompensas e os lou-
vores dos que lhes têm confiado o
bem precioso da vida. E para que não
corram o risco de serem alvo de jul-
gamentos menos dignos, quer se de-
diquem ou não a outras Artes, cabe-
-lhes a obrigação, como médicos, de
ampliar os seus horizontes culturais
e humanistas. Porque quanto mais
cultos, mais humanos serão para os
que esperam algo de eles, neste tem-
po em que é legítimo que se ponha
a questão do risco que a Medicina
corre de perder de todo a aura hu-
mana, a que nem será alheia a ob-
sessão pela infeliz avidez do enrique-
cimento a todo o custo por parte
de muitos dos seus cultores, em de-
trimento dos valores eticamente jus-
tos que o juramento de Hipócrates
lhes impôs ao iniciarem a sua mis-
são. Porque é mesmo disso que se
trata, duma missão, nem mais nem
menos. E se não tiverem bem enxer-
tado na alma esse escudo de defesa
da sua condição de homens ao ser-
viço dos outros, correrão mais facil-
mente o risco de se verem subalter-
nizados pela avalanche das máquinas
frias e exactas que os envolvem por
todo o lado, nas clínicas e nos hospi-
tais, para talvez os substituírem um
dia, a eles, que na Antiguidade che-
garam a passar por deuses, aos olhos
dos mortais.

António de Faria
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Pelas 19h do dia 23 de Dezembro de 2005 fiquei subita-
mente na mais completa escuridão a meio de uma consulta.
Importa recordar que nessa altura do ano, a essa hora,
estamos completamente dependentes da luz eléctrica. Di-
rigi-me ao quadro eléctrico do consultório, depois de cons-
tatar que a electricidade falhara apenas na minha fracção
do prédio, pensando repor a energia através da reactivação
do interruptor geral. Para meu espanto, à luz de um isquei-
ro verifiquei que todos os interruptores, incluindo o geral,
estavam na posição correcta. Deste modo, a resolução do
problema não estava ao meu alcance porque ultrapassava o
meu nível de conhecimentos. O facto deixava-me numa si-
tuação preocupante uma vez que tinha uma consulta para
terminar, não possuía outras formas de iluminação e tinha
consultas marcadas no dia 27. Nesta quadra não seria fácil
encontrar um electricista disponível para reparar o que me
parecia uma avaria séria. Poucos minutos depois de mani-
festar a minha preocupação à empregada do consultório,
saiu da casa de banho um indivíduo que não conhecia e que
a funcionária me disse estar a aguardar a esposa com quem
teria combinado encontro no consultório para marcação
de uma primeira consulta. O indivíduo disponibilizou-se para
ajudar afirmando que era electricista e que talvez tivesse
ferramenta consigo que pudesse ajudar a esclarecer a na-
tureza do problema. Após uns segundos de expectativa, tive
a felicidade de o ver exibir o instrumento que procurava.
Extraiu a cobertura do quadro eléctrico e no fim de demo-
rada inspecção e diversas manipulações informou-me que
detectara a anomalia. Para o demonstrar, repetiu uma série
de procedimentos, fazendo acender uma luz num busca-
-pólos em alguns pontos, a qual não acendia num deles,
onde seria suposto acender. O meu desconcerto foi segui-
do de rápida esperança quando o próprio se ofereceu para
resolver a minha tragédia. Enquanto aguardava a esposa,
deslocar-se-ia à loja de artigos eléctricos de um amigo para
comprar a peça que no seu diagnóstico se encontrava inu-
tilizada. Aceitei de imediato, acompanhando a minha aceita-
ção de manifestações de gratidão, verbais ao próprio e ínti-
mas a Deus. De facto, estava a ser o protagonista de uma
demonstração do Espírito do Natal. Por maravilhosa coin-
cidência colocara no meu caminho a pessoa de que eu mais
necessitava naquele momento: um electricista, ainda por
cima empenhado em ajudar-me. Entretanto, o gentil mas
sempre sério electricista conversava com o telemóvel dan-

Uma prenda de Natal…
antecipada
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do a entender que do lado de lá alguém confirmara a pos-
sibilidade de efectuar a venda da peça necessária, apesar de
já ter passado a hora de encerramento dos estabelecimen-
tos comerciais. A ideia do Espírito do Natal e da harmonia
universal saía reforçada à medida que cada obstáculo era
ultrapassado para lá das probabilidades de sucesso. Acabei
a juntar 150,00€, valor da peça segundo o amigo telefónico
do electricista, que entreguei feliz e satisfeito ao meu ben-
feitor. Ainda mal tinha saído da porta do consultório, o ge-
neroso electricista voltou atrás e pediu-me o número de
contribuinte para poder pedir o recibo dessa despesa. Dei-
-lho. Após alguma hesitação, acrescentou que antes de sair
ia tentar uma solução de recurso para me deixar com algu-
ma luz, embora corresse riscos de avaria mais séria. Foi
ainda com maior admiração que o vi partir pois tinha final-
mente luz no meu gabinete (apenas) e a possibilidade de
concluir a consulta entretanto interrompida. Acabei a con-
sulta, arrumei a pasta e dirigi-me para a recepção com na-
tural boa disposição, comentando com a minha empregada
os felizes acontecimentos daquele fim de tarde em véspe-
ras de Natal. Entre os dois não sei qual de nós teceu co-
mentários mais entusiasmados. Passou meia hora. Voltou a
passar outra meia hora e os comentários começaram a
rarear e a arrefecer. Duas horas depois, esfomeados e de-
siludidos com o género humano e o mundo em geral,
desejamo-nos feliz natal e fomos cada um para sua casa, a
empregada pensando provavelmente que havia formas bem
mais simples de ganhar dinheiro e eu amaldiçoando-me pela
minha ingenuidade e credulidade.

Passou um ano e hoje rio-me ao relatar o conto do vigário
em que caí. Para me consolar penso que até os homens
maus têm uma réstia de humanidade dentro de si porque ele
não foi capaz de se ir embora sem me deixar com luz. Só não
lhe perdoo o requinte do pormenor do pedido do número
de contribuinte para um recibo que nunca me traria. Afinal
eu já lhe tinha confiado o dinheiro e ele já não necessitava de
provar a sua seriedade. Desconfio que foi aqui que ele mais
se divertiu ainda que nunca tenha sorrido. Mais tarde foi-me
explicado que conseguira os seus intentos provocando um
curto-circuito numa das tomadas eléctricas da casa de ba-
nho, onde estava quando tudo começou. Mais me explicaram
que o busca-pólos nunca acenderia no ponto que me apon-
tou na sua demonstração como origem da avaria.
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A história poderia terminar aqui se eu e o meu sócio, pre-
ocupados com eventuais danos no quadro eléctrico, não
tivéssemos chamado um «catedrático» da electricidade.
Apresentou-se-nos um verdadeiro profissional, especialista
de bata branca, que prontamente devolveu luz à totalidade
da nossa fracção. Contudo, quando lhe foi perguntado como
conseguira o seu «colega» causar aquele efeito, encheu-se
de brios e, não contente com a explicação verbal, efectuou
uma demonstração que não lhe foi pedida. Infelizmente,
não foi tão bem sucedido quanto o anterior. A sua demons-
tração resultou numa enorme explosão que, desta vez, dei-
xou todo o prédio na escuridão, máquinas avariadas e uma
lesão no quadro geral que obrigou à aquisição de uma peça
que só a EDP costuma possuir. Mais uma vez confirmei que
o meu vigarista tinha sido um homem consciencioso.

Este conto de natal visa alertar todos os colegas com con-

Rui Sousa

sultório privado para a possibilidade de virem a ser vítimas
de episódios semelhantes. Recentemente, passado quase um
ano, repetiu-se o filme acima relatado no consultório de
um colega oftalmologista. Não resultou porque o colega
me ouvira contar a história e, tendo reconhecido as seme-
lhanças, resolveu agir. Não deixou o infeliz artista prosse-
guir com o seu número e, enquanto ele continuava a aguar-
dar a chegada do seu pai, segundo a informação que presta-
ra à recepcionista, chamou a PSP. Os dois agentes que se
deslocaram ao local já não encontraram o filho do
pseudodoente mas contaram que este estratagema de ex-
torsão voluntária tem vindo a ser utilizado com alguma
frequência no Porto, sempre pelo mesmo indivíduo, ainda
não identificado, tendo já feito algumas vítimas entre cole-
gas nossos. Ofereço esta história como prenda de natal no
valor de 150,00€ a todos os que venham a ser selecciona-
dos como alvos e tenham tido a sorte de me ter lido.
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EVENTOS: IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA
SOCIEDADE PORTUGUESA DE DOENÇAS METABÓ-
LICAS (SPDM)
LOCAL: Crowne Plaza Resort Madeira - Funchal
DATA: 24 e 25 de Novembro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Fac. Farmácia da UL
– Sede da SPDM; Tel.: 21 794 64 00; Email: spdm@ff.ul.pt

EVENTOS: IX JORNADAS NACIONAIS DE CARDI-
OLOGIA PEDIÁTRICA
LOCAL: Biblioteca Almeida Garrett – Porto
DATA: 24 e 25 de Novembro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Secção de Cardio-
logia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria;
Hospital de Crianças Maria Pia; tel.: 22 608 9988; Email:
nascerecrescer@hmariapia.min-saude.pt

EVENTOS: IX REUNIÃO SOBRE INFECÇÃO POR
VIH/SIDA
LOCAL: Centro de Congressos de Lisboa
DATA: 25 de Novembro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: GlaxoSmithKline;
Tel.: 21 412 95 00; Fax: 21 412 0454
EVENTOS: 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON
AUTOIMMUNITY
LOCAL: Sorrento – Itália
DATA: 29 de Novembro a 3 de Dezembro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Amgen Farmacêu-
tica; Tel.: 21 422 05 50; Fax: 21 422 05 55

EVENTOS: VI CONGRESSO LUSO-MOÇAMBICANO
DE MEDICINA
LOCAL: Aula Magna da Faculdade de Medicina - Uni-
versidade Eduardo Mondlane
DATA: 4 a 6 de Dezembro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Departamento Mé-
dico de Congressos; Tel . : 21 3538 43 80; Emai l :
amcli@mail.telepac.pt

EVENTOS: 2.º ENCONTRO INTERNACIONAL DA
SSPESM - PSIQUIATRIAS
LOCAL: S. Pedro do Sul
DATA: 7 e 8 de Dezembro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Sociedade Portu-
guesa para o Estudo da Saúde Mental; www.spesm.pt

2007

EVENTOS: CURSO PÓS-GRADUADO DE GAS-
TRENTEROLOGIA PARA CLÍNICOS DE MEDICINA
GERAL E FAMILIAR
LOCAL: Novotel Vermar - Póvoa de Varzim
DATA: 11 a 13 de Janeiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Mario Blanco Peres;
Tlm.: 93 644 84 34; Email: congressosporto@sapo.pt

EVENTOS: 2007 GASTROINTESTINAL CANCERS
SYMPOSIUM
LOCAL: Orlando
DATA: 19 a 21 de Janeiro

EVENTOS: 5.ª REUNIÃO ANUAL MEDINTERNA DE
DOENÇAS AUTOIMUNES E SISTEMA NERVOSO
LOCAL: Fundação Cupertino de Miranda – Porto
DATA: 25 a 27 de Janeiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Assoc iação
Medinterna ; Hosp i ta l  S . João; Emai l :
assmedinterna@hotmail.com

4.as JORNADAS DE MEDICINA INTERNA DO HOS-
PITAL EGAS MONIZ
LOCAL: Hotel Pestana Palace – Lisboa
DATA: 1 e 2 De Fevereiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Hospital  Egas
Moniz – Serviço de Medicina Interna

EVENTOS: I CONGRESSO PORTUGUÊS DO ACI-
DENTE VASCULAR CEREBRAL
LOCAL: Porto Palácio Hotel – Porto
DATA: 1 a 3 de Fevereiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: SPAVC; Tel.: 22 616
86 81; E-mail: secretariado@spavc.org

EVENTOS: 14.as JORNADAS MÉDICAS LUSO-
-BRASILEIRAS
E 3 . ª  JORNADA MÉDICA LUSO-BAIANA DE
PNEUMOLOGIA E CARDIOLOGIA
LOCAL: Salvador da Bahia – Brasil
DATA: 12 a 14 de Fevereiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Departamento Mé-
dico de Congressos ; Tel . : 21 358 43 80; Emai l :
amcli@mail.telepac.pt

EVENTOS: CURSO INTERNACIONAL PÓS-
-GRADUADO DE RADIOLOGIA DO SISTEMA DO
MÚSCULO-ESQUELÉTICO E DE INTERVENÇÃO ES-
COLA SUPERIOR DE TÉCNICAS DE SAÚDE
LOCAL: Lisboa
DATA: 18 a 21Abril
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Serviço Universitá-
rio de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas; Tel.:
21 756 89 53 / 21 754 81 03; Fax: 21 75689 54; E-mail:
joaopisco.rad@fcm.unl.pt

EVENTOS: XIV JORNADAS MÉDICAS INTERDISCI-
PLINARES LUSO-CABOVERDIANAS
LOCAL: Mindelo - Cabo Verde
DATA: 4 a 6 de Junho
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Departamento Mé-
dico de Congressos ; Tel . : 21 358 43 80; Emai l :
amcli@mail.telepac.pt

AAAAA G E N DG E N DG E N DG E N DG E N D AAAAA

PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS - 2006/7
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20 de Janeiro de 2007 (10h30-
-13h00)
Introdução.
Inseminação homóloga
Inseminação post mortem
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira

20 de Janeiro de 2007 (14h30-
-17h00)
Inseminação com dador e direito ao
conhecimento da ascendência?
Dr. Rafael Vale e Reis

27 de Janeiro de 2007 (10h30-
-13h00)
Diagnóstico genético pré-implantação;
finalidades lícitas e ilícitas?
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Prof. Doutor Jorge Saraiva

27 de Janeiro de 2007 (14h30-
-17h00)
O problema dos embriões
excedentários. Destino dos embriões
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira

3 de Fevereiro de 2007 (10h30-
-13h00)
Maternidade de Substituição (mães de
aluguer)
Dr. Rafael Vale e Reis

3 de Fevereiro de 2007 (14h30-
-17h00)
Clonagem reprodutiva. Clonagem te-
rapêutica. Células estaminais
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Prof. Doutor Daniel Serrão

10 de Fevereiro de 2007 (10h30-
-13h00)
Responsabilidade médica em Medici-
na da Reprodução
Mestre André Dias Pereira

10 de Fevereiro de 2007 (14h30-
-17h00)
Legislar sobre Medicina da Reprodu-
ção
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira
Dr.ª Maria de Belém Roseira

Organização: Centro de Direito
Biomédico da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
Coordenação: Prof. Doutor Guilher-
me de Oliveira
Duração: 20 horas
Horário: Sábados, das 10h30 às 13h00
e das 14h30 às 17h00
Local: Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra
Vagas: 50 vagas (25 juristas, 25 não
juristas)
Inscrição: Por ordem de chegada, até
16 de Janeiro de 2007.
Condições de admissão: Licencia-
tura
Documentação para inscrição:
Curriculum vitae abreviado, certificado
de habilitações ou cópia autenticada,
uma foto tipo passe.
Preço:
Inscrição: 100 euros.
Propina: 200 euros
Certificado de Frequência de Pós-
-graduação: 80% de presenças

1º Curso Breve de Pós-graduação em
direito e Medicina da reprodução

 

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
1º Curso Breve de pós-graduação em
Direito e Medicina da Reprodução
2007

DIREITO DA MEDICINA
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