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EDITORIAL

Língua Portuguesa
Num Mundo globalizado com o “ bad english” como língua franca, pugnar por uma comunidade baseada no português
parece exercício espúrio de saudosos do passado.
Há quem faça essa reflexão e se interrogue porque investe a Ordem tempo e dinheiro na dinamização de uma
comunidade de médicos de países dispersos pelos Continentes quando o devir português é aparentemente tão
eurocêntrico.
Cá por casa pensa-se de maneira diferente. Sem quaisquer complexos passadistas, sem saudades do império porque
nunca o desejámos como tal, mas com o calor de reencontrar amigos e partilhar uma cultura, a direcção da Ordem
envolveu-se na construção da Comunidade Médica de Língua Portuguesa.
Depois de um período de desenvolvimento e consolidação com delegações no Congresso Nacional de Medicina em
Portugal e presença nossa no Congresso Nacional dos Médicos de Angola realizou-se agora a primeira reunião
conjunta.
Em Cabo Verde com o empenhamento e impecável organização da Ordem dos Médicos Caboverdianos juntaram-se
duas centenas de médicos entre Angolanos, Brasileiros, Caboverdianos, Guineenses e Portugueses.
O Governo e a Presidência da República deste País democrático do Continente Africano associaram-se ao encontro
honrando com a presença de Sua Excelência o Presidente da República na abertura e de Sua Excelência o PrimeiroMinistro no encerramento.
O Ministro da Saúde, Dr. Basílio Mosso Ramos esteve sempre presente.
Paralelamente dois médicos portugueses que muito contribuíram cooperando com este país, os Professores Aires de
Sousa e Ferraz de Oliveira, foram condecorados.
Recepção amiga, cordial a todos e particularmente grata a José Rosado Pinto que de há muitos anos ajuda Cabo
Verde em planos de formação médica e tratamento de doenças respiratórias.
Para além das intervenções e do decurso dos trabalhos que terão oportunidade de melhor ver descritos no próximo
número da ROM, marca como ponto central da actividade deste mês o facto de ter existido.
Para o bem e para o mal traduz uma vontade e uma opção. Para nós Ordem dos Médicos de Portugal que tem
desenvolvido uma acção relevante na politica médica europeia, que realizará em Abril o Fórum das Associações
Médicas Europeias com a Organização Mundial de Saúde, que assume a Presidência da UEMO (União Europeia de
Médicos Generalistas) e do PWG (Organização Europeia dos Médicos Internos), este é um momento relevante.
Traduz a percepção que existe um Mundo a Norte e um Mundo a Sul que se complementam, que se articulam e não
sobrevivem isolados.
Reconhece que há um enorme país na América do Sul que fala português em que a par de centros de excelência
possui inúmeros municípios sem qualquer médico.
Reconhece que existe um grande país em África em que as carências em número e em formação dos médicos são
gritantes.
Apela ao encontro e integração efectiva na Comunidade Médica de Língua Portuguesa dos médicos da Guiné-Bissau,
de S. Tomé e Príncipe e de Moçambique.
Em suma, inicia uma caminhada em que solidariamente, fraternalmente, os médicos dos países que falam português
se associam para um cada vez maior conhecimento mútuo, para um esforço da contribuição para a melhoria e
desenvolvimento de todos.
As ideias que germinaram na cidade da Praia, se bem que ambiciosas, responsabilizam-nos a todos, aos médicos e às
Ordens de todos os países subscritores.
A confiança que me foi manifestada reelegendo-me Presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, igualmente me obriga a fazer o que de qualquer forma faria com todo o prazer – mobilizar vontades e procurar soluções
para potenciar o muito que temos a dar uns aos outros.
Sei que existem médicos portugueses com enorme potencial de contribuir para a formação e desenvolvimento dos
Colegas que sentimos próximos. Sei que há um ilimitado esforço de intervenção em que a utilidade do trabalho se
demonstra no mais pequeno gesto. Sei que os Colegas dos vários países que falam português têm muito a dar-nos do
conhecimento das soluções encontradas e das dificuldades vencidas.
É pois com grande satisfação que vi a Ordem dos Médicos definir como prioridade o desenvolvimento deste trabalho
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e que deste espaço editorial lanço o repto a todos os Colegas que lêem a
nossa revista para colaborar com a Ordem e com as Ordens dos países de
língua portuguesa na constituição de uma comunidade médica cada vez mais
forte.
Para quem tiver vontade, pode desde já ir agendando o II Congresso em
Salvador da Baía, de 27 a 29 de Setembro de 2007, com a organização da
Associação Médica Brasileira. Pode também escrever-nos manifestando interesse neste trabalho para constituirmos uma base de dados de vocações.

Natal
Este é o último número que receberão antes do Natal. Em nome de todos os
colegas que neste ano de 2006 geriram esta nossa casa comum, desejo-vos
Boas Festas.
Depois destas, será o momento do balanço, será a altura de analisar o que
cumprimos neste ano e o que falta fazer.
Será a altura de vos pedir as críticas, as indicações, o que desejariam que
fosse feito.
Não perdemos nem perderemos de vista que a Ordem existe ao serviço dos médicos. É a sua voz forte e independente, testemunhando a sua ética, transmitindo à sociedade como pensa este corpo profissional de tanta relevância.
No editorial do próximo mês tentarei dar algumas notas de balanço. Tentarei explicar um pouco do que fizemos e
porque fizemos.
Tentarei dar uma pequena nota de como temos sobrevivido a esta época de vacas magras, em que os projectos de
desenvolvimento se debatem, para além da habitual incompreensão, com a ignorância, e por vezes arrogância, de
quem decide e com o imperativo inapelável de apertar o cinto.

Última hora
Já no fecho recebi uma notícia gratificante. A Secção Regional do Sul viu aprovado pela Câmara Municipal de Sines o
seu projecto de construção da Casa do Médico de São Rafael.
Os parabéns da Ordem Nacional a todo o Conselho Regional do Sul, na pessoa da sua Presidente, Isabel Caixeiro.
Uma palavra particular para o trabalho de gestão e administração financeira da Tesoureira, Manuela Santos, que
garante a construção, de imediato, de uma obra de grande fôlego que prestigia os médicos e assegura um serviço de
extrema importância na terceira idade.
No próximo número daremos pormenores deste projecto em que os médicos portugueses, sejam do Norte, do
Centro, do Sul ou das Regiões Autónomas, podem usufruir de um apoio na velhice a custos moderados, talhando os
seus investimentos à sua medida, garantindo a herança para os filhos e sem dependência de grupos financeiros
poderosos.
É a primeira de várias realizações efectivas (não são projectos ou demagogia, é obra de
pedra e cal) que testemunham como uma Ordem gerida numa lógica nacional,
potenciando as capacidades de cada região, muito pode fazer pelos médicos. É o testemunho edificado de como colocando os interesses dos médicos, e só esses, acima de
todos, muito se pode fazer para bem de todos nós.

Feliz Natal
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Novembro 2006
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II - 6 ·13 Novembro
Foi notícia o arquivamento do processo-crime movido pelo
Ministério Público a ex-dirigentes do Ministério da Saúde
responsáveis pela fiscalização do cumprimento do contrato celebrado entre o Estado e a Sociedade gestora do
Hospital Fernando da Fonseca.
É uma história já antiga e este um de inúmeros processos
de que estes dirigentes foram alvo. Apesar de não conhecer em pormenor a matéria processual e, como tal, não me
dever pronunciar, de um facto tenho a certeza – a natureza
Kafkiana do acontecido e o risco para o País das suas
consequências.
Resumidamente e para que conste os factos foram os seguintes:
Um Governo, fruto de uma exclusiva decisão política, tomada por políticos, decidiu atribuir a gestão de um hospital
público a um grupo financeiro privado mediante um contrato complexo.
Com a ligeireza que caracteriza a tomada de decisão em
Portugal foi atribuído a um órgão da Administração de Saúde, ao caso a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, o encargo de
velar pelo cumprimento do contrato.
Tal atribuição não se acompanhou, como o mais elementar
bom-senso aconselharia, da contratação de técnicos qualificados e conhecedores da matéria tanto mais que a originalidade do processo e o seu pioneirismo tornavam óbvia a
falta de preparação da estrutura para enfrentar este novo
desafio.
Ainda hoje é de duvidar se tal contrato e as condições em
que foi feito permitiriam o grau de escrutínio que “a
posteriori” todos clamam dever ter existido.
Embora gestores de uma estrutura com milhões de outras
actividades e solicitações, os sucessivos responsáveis tentaram monitorizar o que ia acontecendo. Em determinado
momento, e perante dúvidas, não terão pago um montante
exigido pelos gestores privados do hospital dando origem
a um diferendo no valor de alguns milhões de euros.
Perante o caso, e no cumprimento do contrato, foi nomeado uma comissão arbitral que acabou por dar razão ao
hospital e condenar o Estado a pagar.
Os sucessivos dirigentes da ARS viram-se, no entretanto,
sujeitos a várias queixas e acções em tribunal, desde pedidos
de indemnização em quantias obscenas até processos-crime
por eventual negligência ou mesmo dolo na protecção dos
interesses públicos interpostos pelo Ministério Público.
O cúmulo da desfaçatez foi atingido quando o Ministro da
época se recusou a fornecer protecção jurídica aos seus
funcionários deixando-os sozinhos nos tribunais tendo que
contratar advogados e pagar custas judiciais, para enfrentar
uma situação delicada.
Numa sociedade em que a demanda judicial é arrastada e
cara, as vantagens do Estado ou de um grupo financeiro
perante um modesto funcionário público não precisam de
ser explicadas.
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Ao abandonar os seus funcionários à sua sorte, o Estado
passa a estes a mensagem inequívoca de que a única forma
de exercer a sua função é de olhos bem fechados e em
total indiferença ao bem público.
Aqueles que, sem outra recompensa que o cumprimento
do dever e algum prestígio profissional, estariam disponíveis para aceitar um lugar de direcção e responsabilidade,
não deixarão de registar a mensagem e declinar os eventuais futuros convites.
Privada dos melhores e mais disponíveis a Administração
Pública passará a recrutar nos mais protegidos, mais inconscientes ou mais aventureiros com as consequências
previsíveis.
Ao destruir a qualidade da Alta Administração Pública poder-se-á estar a libertar das peias burocráticas as forças
económicas. Mas estar-se-á seguramente, e em simultâneo,
a destruir a coesão nacional, a destruir a garantia de igualdade e cidadania que ao Estado compete e, em última análise, a hipotecar as regras do jogo democrático.
Num país que nunca teve feudalismo, um dos seus maiores
reis, João II, concluía, no início do seu reinado que seu pai
apenas lhe legara as estradas e caminhos do reino. O que
precisou de fazer para devolver o poder ao Estado, reconstruir o País e permitir a Índia e o Brasil não foi a página
mais edificante do nosso passado colectivo.
II - 7 ·20 Novembro
Foi anunciado pelo Governo a contenção aos níveis de 2006
da despesa e ao mesmo tempo surgiram recomendações
no sentido de abrir o sector convencionado a novos protagonistas, acabando, por fim, com um monopólio que se arrasta há quase vinte anos. Escaldados que estão os gatos
interrogam-se se é desta que alguma coisa vai mexer.
Em áreas tão importantes como a Fisiatria, a Radiologia, as
Análises Clínicas ou a Hemodiálise a oferta pública tem sido
muito insuficiente sendo o Sistema Nacional de Saúde assegurado por privados convencionados. Em países como a França ou a Alemanha esta é, aliás, a forma como são prestados a
totalidade dos cuidados de Saúde de ambulatório.
Se perguntarmos a um qualquer dos nossos ex-emigrantes
nesses países, não deixaremos de ouvir falar com nostalgia
de poder obter uma consulta, um exame ou uma cirurgia
com toda a eficiência e conforto do “privado” e toda a
gratuitidade do «público».
Nesses países, em que não se descobre a pólvora todos os
dias, de há muito se sabe que um Serviço Nacional de Saúde público, esteio do Sistema, coexiste com facilidade e com
vantagem com a iniciativa privada.Vantagens particularmente
notórias onde a gestão dos recursos humanos é predominante em relação à dos recursos financeiros.
Tal sistema, dito convencionado tem características próprias e não se confunde com o mero «outsourcing», ou compra no exterior do que se entendeu não produzir com a
capacidade instalada.
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O que caracteriza a Convenção é precisamente a determinação de um conjunto de condições à partida, tais como a
definição dos actos contratados, as capacidades técnicas
exigidas para a sua prática em termos de equipamentos e
diferenciação dos profissionais, e a remuneração oferecida.
Respeitadas as condições qualquer um pode aderir deixando funcionar livremente o mercado.
Num quadro claro desta natureza é fácil os profissionais,
médicos ou outros, dotados de espírito de iniciativa, investirem nos locais onde existam carências. São estes os casos
em que um mercado regulado se revela a resposta mais
adequada, mais leve e mais eficaz para responder a necessidades identificadas.
Foi com este sistema que Portugal, em tempo record, respondeu às suas necessidades em termos de tratamento dos
insuficientes renais crónicos cobrindo o país com uma malha
homogénea. Foi assim que sem investimento público e morosidades burocráticas se instalou em cada esquina um laboratório ou posto de colheita ou um aparelho de radiologia.
Infelizmente, a partir de uma determinada altura os aprendizes de feiticeiro fizeram os seus habituais estragos. Apertando a remuneração dos actos médicos em detrimento
dos custos técnicos e aceitando estabelecer acordos com
grandes empresas e não só directamente com os profissionais, o Estado levou à destruição de toda a pequena iniciativa.
Incapaz de lidar com o crescimento do «monstro» um Governo lembrou-se de, pelo menos, impedir a sua reprodução, proibindo, pura e simplesmente, a celebração de qualquer novo contrato. Os que estavam engordaram, os novos
não tiveram direito a entrar. Medida anunciada transitória,
como é costume, foi até hoje.
A Autoridade da Concorrência, tão pressurosa a impedir a
Ordem de proteger os doentes fixando preços máximos, aparentemente ainda não se apercebeu que existe um mercado
completamente fechado e impenetrável à iniciativa de novos.
Em áreas sensíveis como a diálise ficou o País refém de
empresas multinacionais que dividem entre si todo o mercado tornando os médicos meros assalariados e os Ministros meros amanuenses encarregues de passar os cheques.
Num contexto que tal, tudo o que não seja negociação
paciente e abertura efectiva do mercado criando condições para a sua pulverização por inúmeros agentes dotados da necessária aptidão técnica, é mera conversa para
encher jornais.
Um Ministro que conheci confessou-me certo dia que o
que mais o irritava era saber que naquele preciso momento haveria alguém que enquanto jogava golf na Florida decidia quanto ele lhe iria pagar no dia seguinte.
Está na altura de perceber que alguns milhares de prestadores individuais são menos perigosos para o País, tanto
mais que não têm tempo para ir jogar golf…
II - 8 ·27 Novembro
Com mediatismo e uma grande audiência inaugurou-se esta

semana um novo hospital privado em Lisboa.Tratando-se
de um grupo financeiro sólido e com recente vocação na
área da Saúde o interesse suscitado estava, à partida,
garantido.
O que foi mostrado excedeu, mesmo assim as espectativas.
Uma sólida aposta tecnológica com soluções de última geração, uma arquitectura sedutora e uma equipa médica de
primeira água. Enfim, uma das apostas mais frontalmente
dirigidas para a construção de um centro de excelência de
que tenho conhecimento no panorama Nacional.
Tais iniciativas são sempre de louvar tanto mais quanto o
País necessita desesperadamente de sair da mediania
autoconvencida e menorizante para a qual sempre se sente
resvalar quando se fala em investimentos cruzados com
tecnologia.
O Presidente do Conselho de Administração da empresa
detentora da nova unidade falou com clareza da aposta em
curso, não escondendo o risco mas deixando antever onde
se situou o raciocínio que levou à tomada de decisão que
permitiu a obra agora nascente.
Contrariamente ao hábito em situações que tais não se
ouviram apelos ao apoio tutelar do Estado ou às necessidades de sacrifícios dos profissionais na tentativa de conter
os custos de exploração da unidade.
Pelo contrário percebeu-se a Saúde como investimento
estratégico, falou-se da indispensabilidade de unidades de
alta tecnologia se queremos atrair turismo de qualidade ou
residência de terceira idade de gentes do norte da Europa
ou dos Estados Unidos.
A ligação entre um fenómeno conhecido – a benignidade
do nosso clima – e outro fenómeno conhecido – o aumento da longevidade e a predilecção de gozar a reforma sem
os rigores do inverno polar – apresentado em termos de
oportunidade foi raro pela aposta e pela clarividência.
Como todas as apostas esta traz consigo um significativo
risco. Com efeito, o preço necessáriamente elevado de cuidados de saúde tecnologicamente diferenciados como os
que são prestados num hospital de agudos, pressupõe quer
uma população financeiramente muito abonada quer mecanismos de protecção social ou seguradores latos e eficazes.
Esta conjugação de factores não está, obviamente garantida
no Portugal que conhecemos. Neste, o hábito é uma população endividada, com classes médias que equilibram à conta de prodígios o orçamento do mês e seguros complementares que meramente cobrem alguma falta de qualidade hoteleira do sistema público.
Neste enquadramento uma unidade de excelência poderá
prestar serviços a um pequeno nicho mas não conseguirá
descolar como uma verdadeira estrutura prestadora, com
quadros próprios em dedicação plena, a menos que o panorama nacional se modifique substancialmente.
É preciso que se comprenda que a realidade da saúde é
uma realidade dinâmica de que fazem parte integrante como
elementos imprescindíveis a investigação clínica e a formação posgraduada e contínua dos profissionais.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Novembro 2006
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Tais necessidades obrigam a um volume de produção e a
uma disponibilidade para suportar investimentos onerosos
em termos de eficiência, que não se encontram nas clínicas
para franjas possidentes da população.
Assim, o sucesso do novo empreendimento está
inexoravelmente ligado ao desenvolvimento futuro do Sistema Público de Saúde, da sua capacidade para se articular
com a iniciativa privada e da perda do preconceito político
e ideológico subordinando as decisões ao único critério do
que for melhor para os Portugueses.
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Essencialmente o sucesso desta iniciativa reside muito mais
na capacidade de comprender os sinais dos tempos por
parte de uma classe política amarrada a ideias feitas e a
hábitos, que da tecnologia instalada ou da visão dos seus
impulsionadores.
O sucesso depende, ao fim e ao cabo, em perceber a Saúde
como um investimento e não como um custo. Se não fora
por outro, este já é em si um excelente motivo para desejar à Eng. Isabel Vaz e à Espirito Santo Saúde as maiores
felicidades.

INFORMAÇÃO

A atribuição de vinhetas aos médicos
que estão a frequentar o Internato
Perante as dúvidas que têm sido levantadas sobre a atribuição de vinhetas aos médicos que estão a frequentar o Internato Médico mas que ainda não têm autonomia para o
exercício da Medicina, entendeu a Ordem dos Médicos
emitir o seguinte parecer, que já fez chegar ao Ministério
da Saúde:
A Ordem dos Médicos mantém a sua posição de que a
autonomia para o exercício da Medicina deverá ser concedida após dois anos de formação integrada no Internato
Médico, conforme disposto no n.º 2 do art. 2º do DecretoLei n.º 203/2004.

No entanto, a ausência de autonomia não deverá condicionar
a entrega de vinhetas aos médicos ou a possibilidade de
estes prescreverem exames complementares de diagnóstico. Devem ser dadas vinhetas aos médicos que estejam em
formação (leia-se internato médico, incluindo os 1º e 2º
anos), colocados em serviços com idoneidade formativa e
integrados em equipa de trabalho com supervisão do seu
orientador ou responsável de formação. Reafirmamos que
não é possível aos médicos em formação e sem autonomia
exercer medicina sem a presença de tutor.

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Novembro 2006
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SEMINÁRIO
QUANDO COMEÇA A VIDA HUMANA? – O CONTRIBUTO DOS MÉDICOS
AUDITÓRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS, LISBOA
2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2007

DIA 2 DE FEVEREIRO
9.00horas Abertura
Sessão I
Moderador: WALTER OSSWALD
[Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto]
9.00-10.30horas
Palestrantes: MARIA DO CÉU MACHADO
[Professora de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Alta Comissária para a Saúde]
LEONOR PARREIRA
[Professora Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Responsável pela Unidade de
Biologia Hematopoiese do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa]
11.00-12.30horas
Palestrantes: MICHELL DETILLEUX
[Professor de Medicina Interna da Universidade de Paris; Ex- Chairman do Sub Comité de Ética do CPME;
Consultor da Comissão Europeia]
GONZALO HERRANZ
[Professor Catedrático Honorário; Presidente do Comité de Ética e Deontologia Médica da Universidade de
Navarra]
12.30-14.00horas Almoço
Sessão II
Moderadora: ISABEL CAIXEIRO
[Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos; Presidente da União Europeia dos Médicos
de Clínica Geral – UEMO]
14.00-15.30horas
Palestrantes: ANTÓNIO PEREIRA COELHO
[Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Vice Presidente da Sociedade
Portuguesa de Ginecologia]
ANA AROSO
[Presidente do Conselho Disciplinar Regional do Norte da Ordem dos Médicos; Presidente da Assembleia
Regional do Norte da Associação do Planeamento Familiar]
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16.00-17.30horas
Palestrantes: MICHAEL WILKS
[Chairman do Sub Comité de Ética do CPME; Ex Chairman do Comité de Ética da British Medical Association
– Associação Médica Britânica]
EVA NILSSON BÄGENHOLM
[Chairman do Comité de Ética da Associação Médica Mundial – WMA, Presidente da Sveriges Läkarförbund
– Associação Médica Sueca]

DIA 3 DE FEVEREIRO
Sessão III
Moderador: CIPRIANO JUSTO
[Especialista em Saúde Pública; Professor Universitário]
9.00-10.30 horas
Palestrantes: DANIEL SERRÃO
[Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Membro do Comité
Director de Bioética e Presidente do Grupo de Trabalho para o Protocolo de protecção do embrião e do feto
humanos do Conselho da Europa; Membro da Academia Pontifícia para a Vida (Santa Sé)]
H. VILAÇA RAMOS
[Coordenador do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos; Co-Fundador
do Centro de Estudos de Bioética; Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra]
11.00-12.30horas
Palestrantes: MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA
[Professor de Ética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa]
JOÃO PAULO MALTA
[Presidente da Comissão de Ética do Hospital CUF- Descobertas]
12.30-14.00horas Almoço
Sessão IV
Moderador: PEDRO NUNES
[Presidente da Ordem dos Médicos]
14.00-15.30horas
Palestrantes: JOSÉ A. RUEFF TAVARES
[Professor Catedrático de Genética da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa; Vice
Reitor da Universidade Nova de Lisboa]
JORGE SEQUEIROS
[Presidente do Colégio de Genética Médica da Ordem dos Médicos; Professor Catedrático do Instituto de
Ciências e Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto – ICBAS]
16.00Horas
Encerramento: PEDRO NUNES
[Presidente da Ordem dos Médicos]
Comentadores: ANTÓNIO SARMENTO
[Professor Catedrático da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho; Director do Serviço de
Doenças Infecciosas do Hospital de S. João; Presidente do Colégio de Especialidade de Doenças Infecciosas da
Ordem dos Médicos, Presidente da Associação dos Médicos Católicos]
ROSALVO ALMEIDA
[Coordenador dos Gabinetes do Utente Regional da Administração Regional de Saúde da Zona Norte; Especialista em Neurologia e Neurofisiologia Clínica]
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I Congresso da Comunidade Médica
de Língua Portuguesa
Decorreu entre os dias 27 e 29 de Novembro o I Congresso da Comunidade
Médica de Língua Portuguesa sob o lema «Formação Médica, desafio do século
XXI». Foram três dias de trabalho intenso e muito participado em que se
partilharam experiências em diversos cursos, conferências e apresentações
livres.Todos os participantes fizeram um balanço muito positivo deste encontro.

Esta iniciativa representa mais um passo na consolidação e concretização do
Protocolo Geral de Cooperação ao
abrigo do qual a Ordem dos Médicos
de Angola, a Ordem dos Médicos
Cabo-Verdianos, a Ordem dos Médicos de Portugal, a Ordem dos Médicos de S. Tomé e Príncipe, o Conselho
Federal de Medicina do Brasil, a Associação Médica Brasileira e a Associação Médica de Moçambique criaram a
Comunidade Médica de Língua Portuguesa e comprometeram-se a procurar desenvolver uma política comum
de cooperação no domínio científico
e profissional, nomeadamente quanto

12
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à formação médica, à definição da
deontologia profissional e às condições
do exercício técnico da Medicina.
Foi precisamente essa vertente da troca de experiências e a sua relevância
em termos de formação que foi salientada por Luís Leite, bastonário da
Ordem dos Médicos Cabo-Verdiana e
presidente do congresso, na cerimónia
de abertura. «Em nome da Comunidade Médica de Língua Portuguesa saudamos todos os colegas e desejamoslhes uma troca de experiências proveitosa de saudável convívio». Luís Leite falou do aprofundamento da amizade entre os membros da CMLP, do

desafio que foi para a OM de Cabo
Verde a organização do I Congresso
da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, e da importância do tema escolhido para o mesmo, a formação.
O Presidente da República de Cabo
Verde, Pedro de Verona Rodrigues Pires referiu a caminhada que Cabo Verde tem feito, nomeadamente, no campo da saúde, sem deixar de referir o
apoio que tem recebido de outros
países: «temos contado com amigos
que nos apoiaram contribuindo para
chegarmos onde chegámos. De entre
estes amigos destaca-se a figura de Luís
Ferraz de Oliveira e Luís Aires de
Sousa». Por sugestão e proposta da
OM Cabo-Verdiana, estes dois médicos portugueses foram condecorados
ao mais alto nível pelo Presidente da
República de Cabo Verde, num «gesto
de reconhecimento». «Este é um caso
de mérito, amizade e solidariedade, ao
qual damos o devido relevo». Pedro
Pires salientou ainda a necessidade de
continuar a desenvolver as relações
entre as Ordens, reforçar a amizade e
cooperação entre médicos portugueses e cabo-verdianos.
Especificamente sobre o Congresso, o
Presidente da República de Cabo Verde, referiu a sua importância fundamental, e acrescentou: «a profissão
médica é regida por regras éticas específicas. A condição humana tudo
transcende: um médico não é um mero

ACTUALIDADE
prestador de serviços como um doente não é um mero consumidor ou comprador. Todos os seres humanos deste
planeta deviam poder usufruir desse
bem público que é a Saúde.»
Pedro Nunes, bastonário da Ordem
dos Médicos portuguesa e presidente
da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, falou durante esta cerimónia
sobre o vasto passado partilhado e de
como o ouvir alguém falar a nossa língua nos permite ter um sentido de
pertença a uma comunidade. Na sua
intervenção, Pedro Nunes realçou que
ser médico é também comunicar e que
se há algo em comum a estes profissionais, além da língua portuguesa que
os juntou na Comunidade Médica de
Língua Portuguesa, esse algo é a vontade de evoluir tecnicamente para bem
da população que se serve.
O secretário executivo adjunto da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, embaixador José Tadeu Soares falou nesta sessão de abertura sobre o papel fulcral que a Saúde ocupa
em termos de cooperação para o de-

senvolvimento, um dos três objectivos
definidos pela CPLP. «As populações
dos países de língua portuguesa esperam de nós solidariedade e troca de
experiências».
A secretária de Estado adjunta e da
saúde de Portugal, Carmem Pignatelli,
também presente nesta sessão, não quis
deixar de elogiar a escolha do tema
formação como lema do Congresso.
Basílio Mosso Ramos, ministro do Estado e da saúde de Cabo Verde referiu
os profissionais de medicina como uma
classe com grande vitalidade e salientou: «esta é uma oportunidade de ouro
para trocar experiências e melhorar a
prática médica». Referindo a evolução
de Cabo Verde, «de um deserto sanitário, edificámos um serviço nacional
de saúde que, não obstante as lacunas
e insuficiências ainda por vencer, melhorou os indicadores», o ministro da
saúde cabo-verdiano lançou um repto:
«que todas as profissões sigam o exemplo dos médicos. Um bem haja à comunidade médica.»
Na edição de Dezembro da Revista da

Ordem dos Médicos desenvolveremos
alguns dos temas abordados neste
I Congresso da Comunidade Médica
de Língua Portuguesa.

«A profissão médica é regida por regras éticas específicas.A condição humana
tudo transcende: um médico não é um mero prestador de serviços como um
doente não é um mero consumidor ou comprador. Todos os seres humanos
deste planeta deviam poder usufruir desse bem público que é a Saúde.»
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São Miguel e Santa Maria:
Falta de recursos humanos
O percurso pelas ilhas açorianas terminou com uma visita ao grupo
oriental: São Miguel e Santa Maria foram as últimas ilhas onde se
deslocaram Pedro Nunes, bastoná-rio da OM, Isabel Caixeiro, presidente do
Conselho Regi-onal do Sul (CRS), Manuela Santos, tesoureira do CRS e
Eduardo Santana, vogal do CRS. Eduardo Pacheco, Fran-cisco Melo Mota,
Francisco Rego Costa e Jorge Santos, representantes do Conselho Médico
da Região Autónoma dos Açores, acompanharam as reuniões com colegas e
as visitas às instituições de saúde que tiveram lugar nestas duas ilhas.

16

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Novembro 2006

ACTUALIDADE

A população dos Açores atinge os
243.000 habitantes. Só em São Miguel,
a maior ilha do arquipélago, vive mais
de metade dessa população (145.000
habitantes). Santa Maria, a primeira ilha
do arquipélago a ser descoberta, tem
uma população de cerca de 7.000 habitantes. Foram estas duas realidades
algo distintas que foram visitadas pela
delegação da OM que contactou com
os colegas nos seus locais de trabalho.
Curiosamente, apesar de São Miguel
ter uma superfície cerca de sete vezes
maior e uma população quase 21 vezes mais numerosa que Santa Maria,
conclui-se das reuniões de trabalho
que tiveram lugar que existem problemas comuns às duas ilhas: falta de recursos humanos e incompreen-são das
populações perante as contingências
próprias das ilhas e a sobrecarga dos
médicos são apenas alguns exemplos
dos problemas que afectam de forma
quase uniforme, não apenas estas duas
ilhas mas todo o arquipélago. Nas conversas com os colegas dos CS das duas
ilhas e do Hospital de Ponta Delgada

foram abordadas as vantagens e desvantagens inerentes à aplicação do sistema de triagem de Manchester e as
dificuldades já anteriormente referidas
com transportes e falta de recursos
humanos que se sentem em todas as
ilhas, entre outras questões. As conversas decorreram de forma descontraída e debateu-se a especificidade da realidade da Medicina Geral e
Familiar nestas ilhas sendo o problema comum a todos os CS o facto do
atendimento urgente estar em ruptura por falta de médicos e muitas solicitações da população que nem sempre compreende os condicionalismos
que os médicos têm que enfrentar.
Na deslocação a estas duas ilhas, a
delegação da Ordem dos Médicos visitou em São Miguel o Hospital Divino
Espírito Santo. A visita ao hospital de
Ponta Delgada centrou-se essencialmente no serviço de urgência por ser,
naturalmente, a área mais crítica em
termos de assistência e com os colegas que estavam de serviço que se trocaram impressões sobre as dificulda-
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des sentidas por estes profissionais. No
Centro de Saúde de Ponta Delgada,
visitado através do Serviço de Atendimento Urgente, os colegas presentes
falaram sobre a realidade da Medicina
Geral e Familiar na região e as suas
principais dificuldades. Seguiu-se a visita aos centros de saúde da Povoação e do Nordeste. Estes dois estabelecimentos de saúde são os mais afastados da capital, os mais periféricos,
com todas as implicações que essa si-

18
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tuação tem em termos de transferência de doentes urgentes. São ambos
de construção relativamente recente
e realçamos a boa organização destas
instituições.
Em Santa Maria a primeira paragem
foi a capital da ilha, Vila do Porto. No
CS de Vila do Porto a delegação da
OM foi acompanhada pelo director do
CS, Carlos Pinto, que participou na
visita e a reunião com as colegas Isabel Pereira e Madalena Araújo. Nesta

reunião falou-se sobre a incompreensão da população em relação à
sobrecarga a que os médicos estão
sujeitos. Neste centro de saúde existem três médicos permanente-mente
de serviço de três em três dias com
uma solicitação à urgência fora de
horas muito grande. Se associarmos à
falta de médicos a grande afluência de
doentes facilmente compreenderemos estas dificuldades.Ainda em
Santa Maria foram também visitados

ACTUALIDADE
o CS da Ribeira Grande, visita que foi
acompanhada pela directora do CS,
Rosa Lourenço e o CS de Vila Franca
do Campo, visita igualmente acompanha pela directora da instituição, Maria João Carreiro. Nestes dois centros
foi referida igualmente a ruptura do
serviço de atendimento urgente por
falta de médicos para satisfazer todas
as solicitações dos doentes sem que
isso implique uma grande sobrecarga
para os profissionais que aí trabalham.
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Homenagem a uma
geração de ouro
Nas duas recentes deslocações aos
Açores, a Secção Regional do Sul
homenageou alguns médicos numa
cerimónia em que foram entregues as
medalhas dos 50 anos de inscrição na
Ordem dos Médicos. Familiares,
colegas e amigos partilharam estes
momentos.
«Com esta iniciativa do Conselho Regional do Sul, a que todos aderimos
com prazer, distinguem-se os médicos com 50 ou mais anos de inscrição na Ordem dos Médicos. Mas
mais do que isso, distingue-se uma
geração heróica que deu muito à
medicina nos Açores porque
sendo tão poucos asseguraram a prestação dos melhores cuidados de saúde
possíveis às populações.
São médicos que tiveram
uma vida de imenso trabalho, que tinham que
se deslocar através de
meios rudimentares a
várias ilhas. Foi uma
geração que assegurou não só a assistência médica sem muitos
meios, mas que também assegurou a transição de uma forma quase
perfeita entre a medicina
que se fazia no seu tempo
e a medicina organizada em
hospitais e centros de saúde. É a estes profissionais
que se deve a transformação dos hospitais das Misericórdias nos actuais centros
de saúde e hospitais muito diferenciados da actualidade.
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Constituem uma geração de Ouro. Por
isso, todos - população,
serviço nacional de
saúde, colegas médicos, etc. - lhe devem
uma grande homenagem». Foi desta forma
que Eduardo Pacheco,
do Conselho Médico
da Região

ACTUALIDADE
Autónoma dos Açores, descreveu os
médicos homenageados pelo Conselho Regional do Sul durante estas visitas ao arquipélago dos Açores.
Hélio Flores Brasil (homenagem a
título póstumo), Aníbal Furtado Lima,
António Sebastião Goulart, Cláudio da
Ponte Pires Coelho, Joaquim Forte de
Sampaio Rodrigues, José Luiz
Bettencourt Botelho de Melo, Luís
Velho Cabral de Medeiros Bettencourt,
Luiz Carlos Decq Motta, Maria
Fernanda Martins Couceiro de Lima,
Mário Parreira Sousa Lima, Natália
Maria da Costa, Ramiro Gaspar de
Lima, Teodoro de Sousa Pedro foram
os médicos que receberam esta
merecida homenagem.
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I ENCONTRO DE FORMAÇÃO

.

App

A PALAVRA ÀS PSICOTERAPIASDezembro 200
Sesimbra - Hotel & Spa
Pré-Programa

15/12 > 6 Feira
am

9.00-09.30 Registo e entrega de documentação

16/12 > Sábado
am

9.00-9.50 Conferência: Psicoterapia Analítica
Chairperson: Dra. Sara Pereira
Conferencista: Prof. Dr. Coimbra de Matos

9.30-9.40 Abertura do Congresso - Diogo Guerreiro (10 min)

10.00-10.50 Conferência: Psicoterapia Cognitiva-Comportamental
Chairperson: Profª. Dra. Luísa Figueira
Conferencista: Prof. Dr. Pinto Gouveia

9.40-11.00 Mesa redonda: Os internos da Saúde Mental - Chairman: Tiago Reis Marques
APIP: Situação nacional – Dr. João Palha (30 min)
APIP: Situação internacional – Dra. Ana Peixinho (20 min)
Pedopsiquiatria: Ponto da situação - Dra. Alexandra Mariguesa e Dra. Inês Portinha (20 min)

11.00-11.30 Coffee-break
11.00-11.30 Coffee-break
11.30-12.20 Conferência: Psicoterapia Familiar e Sistémica
Chairperson: Dra. Zaida Pires
Conferencista: Prof. Dr. Daniel Sampaio

11.30-13.00 Assembleia-geral com eleição da nova direcção

pm

13.00-14.30 Almoço
14.30-16.30 Mesa redonda: Desafios da formação
Chairperson: Ministério da Saúde – Dra. Maria João Heitor
Dr. João Bessa Peixoto (30 min) - Os resultados do inquérito nacional de opinião ao internato
Prof. Dr. Vaz Serra (20 min) – A palavra à SPPSM
Dr. Pedro Varandas (20 min) – A palavra ao antigo colégio
Prof. Dr. Marques-Teixeira (20 min) – A palavra ao actual colégio
Dr. José Queirós (20 min) – A palavra a um director de internato médico de um HPsiq.

12.30-13.20 Conferência: Psicoterapia Humanista
Chairperson: Dra. Ana Sofia Pinto
Conferencista: Prof. Dr. Marques-Teixeira

pm

13.30-15.00 Almoço
15.00-17.00 Workshop 1
17.0-17.30 Coffee-break

16.30-17.00 Coffee-break
17.00-18.30 Mesa redonda: Psicoterapias: Que limites?
Chairperson: Prof. Dr. Pacheco Palha
Dr. Manuel Jara – Psicoterapias: uma visão de fora para dentro (30 min)
Prof. Dr. Óscar Gonçalves – Psicoterapias: uma visão de dentro para fora (30 min)
Jantar livre
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17.30-19.30 Workshop 2
6 workshops - 2 horas cada a decorrer simultaneamente em 6 salas:
> P. Cognitivo Comportamental: Prof. Dr. João Relvas
> P. Analítica: Dra. Isaura Neto
> P. Sistémica: Drº José Gameiro
> P. Humanística: Dr. Samuel Antunes
> Psicodrama: (a confirmar)
> Relaxamento: Dr. Mariana Serra Lemos

Até a um número limite de 150 inscritos serão aceites inscrições de internos de psiquiatria,
de pedopsiquiatria, jovens psiquiatras e outros técnicos da área da saúde mental.
Entrada livre para mesas redondas e conferências com pré-inscrição no local e número limite.

. pré-inscrições: cada interno pode-se inscrever em 2 workshops
. nº máximo pessoas por workshop: 25

Mais informações em:
APIP Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria
direccao@apip.pt / www.apipsiquiatria.pt

20.30 Jantar de encerramento
Entrega das bolsas Lilly e AstraZeneca
Trivial científico e cultural
Teatro convívio
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Internos de Psiquiatria organizam
Encontro Nacional de Formação
sobre Psicoterapias
A Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria (APIP) vai organizar nos dias 15 e 16
de Dezembro de 2006, no Sesimbra Hotel & Spa, o Primeiro Encontro Nacional de
Formação de Internos de Psiquiatria. O Encontro visa, no presente ano, dar “A palavra às
psicoterapias”. Conta com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria
e Saúde Mental e com a participação de várias figuras de destaque da Psiquiatria
portuguesa.
A organização do encontro, que se pretende com periodicidade bianual, tem como objectivo promover a discussão sobre
temáticas relevantes para a formação dos Internos de Psiquiatria, procurando chamar a atenção destes para áreas que,
embora constantes do programa de formação do Internato, são abordadas de forma heterogénea e/ou deficitária pelas
diferentes instituições de formação.
A opção pelo tema das psicoterapias prende-se com o facto de a formação dos Internos de Psiquiatria nesta área ser
muito diferente nos diferentes serviços de psiquiatria. Há poucos serviços a promoverem a formação estruturada em
psicoterapias, pelo que a maioria dos internos que procura formação nesta área fá-lo por sua conta, suportando os
respectivos custos.
O Encontro conta com uma mesa redonda sobre “Desafios da Formação” e com outra sobre “os Limites das Psicoterapias”.
Contará ainda com conferências teóricas sobre as Psicoterapias Analítica, Cognitivo-Comportamental, Familiar e Sistémica
e Humanista, pelos professores Coimbra de Matos, Pinto Gouveia, Daniel Sampaio e Marques Teixeira, respectivamente.
Constará ainda de seis workshops sobre temas relacionados com diferentes psicoterapias.
Sobre a APIP
Constituída em 2005, a Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria representa cerca de 90% dos médicos que se
encontram no Internato Médico de Psiquiatria.Tem como objectivos, entre outros, o fomento da qualidade da formação na
especialidade, o estabelecimento de elos de comunicação entre os internos, a representação dos Internos de Psiquiatria
junto de instituições Portuguesas da área de psiquiatria bem como a representação dos mesmos junto das associações
internacionais de Internos de Psiquiatria.
Para mais informações sobre a APIP, consultar www.apipsiquiatria.pt
Sobre a organização do encontro
A organização do encontro pretende ser rotativa, cabendo a mesma este ano aos Internos da Zona Sul. A comissão
organizadora compõe-se de internos de psiquiatria do Hospitais de Santa Maria, Fernando da Fonseca, Miguel Bombarda,
Júlio de Matos e Nossa Senhora do Rosário, bem como do presidente e vice-presidentes da direcção da APIP.
Para mais informações relativamente ao encontro, consultar http://efinternospsiq2006.no.sapo.pt/
Contacto da comissão organizadora: encontrointernospsiq2006@gmail.com
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Visita do CRS à Madeira
Nos dias 9 e 10 de Novembro o Conselho Regional do Sul visitou a ilha da
Madeira. Nesta visita foram acompanhados por Pedro Nunes, bastonário da
Ordem dos Médicos, que não quis deixar de se inteirar in loco dos
problemas dos colegas que exercem nesta região de Portugal. Não tendo
sido possível uma visita tão aprofundada quanto o desejado, a delegação da
OM desloca-se novamente à ilha da Madeira nos próximos dias 11 e 12 de
Janeiro, altura em que se realizará uma reunião com os Colegas no Centro
Hospitalar, além de visitas aos centros de saúde.

A Ilha da Madeira tem sofrido melhoramentos notáveis no que se refere a
vias de comunicação. A deslocação
entre dois pontos da ilha tornou-se
muito mais rápida e, neste momento,
há quem considere que os 11 centros
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de saúde que existem, é um número
excessivo dadas as boas acessibilidades e as vantagens da concentração
de recursos. De notar que na Madeira
não existem ‘extensões’ mas apenas
centros de saúde dependentes do

Centro de Saúde de Machico e que
são os médicos deste que se deslocam aos outros centros de saúde. Para
contactar directamente com os colegas do Distrito Médico do Funchal
deslocaram-se à Madeira a presidente

ACTUALIDADE
do Conselho Regional do Sul, Isabel
Caixeiro, João de Deus, vice-presidente do CRS e Manuela Santos, tesoureira do CRS. Pedro Nunes, bastonário
da OM, associou-se igualmente a esta
visita. Do Distrito Médico do Funchal
acompanharam a visita França Gomes,
presidente, Miguel Pestana, José França e Luz Reis Brazão
Centro de Saúde de Machico
Filomena Mina, médica presente durante a visita ao Centro de saúde de
Machico, mostrou-nos umas instalações que têm, quer a nível de equipamento quer da própria disposição do
espaço físico, condições muito boas.
No entanto, em relação aos gabinetes
médicos verifica-se o mesmo que um
pouco por todo o país: o espaço dedicado aos gabinetes é sempre substancialmente mais reduzido.Apesar de não
ter internamento o CS está preparado para ter e, neste momento, serve
uma população de 32000 habitantes.
Este CS tem dez médicos (a maioria
em regime de exclusividade) e dois
internos em formação que são
madeirenses e pretendem continuar a
exercer na sua terra natal. Aliás, tal
como nos foi mencionado, a fixação
dos internos não tem sido problemática.
Sobre formação em suporte básico e

avançado de vida, Filomena Mina explicou-nos que têm se verificado diversas acções tanto para médicos
como para bombeiros. «90% dos médicos que exercem na Madeira têm
formação em trauma»
Ao CS de Machico deslocam-se, uma
vez por semana, enfermeiras especialistas em saúde infantil, geriatria e reabilitação.
Informaticamente o CS de Machico
ainda não está muito desenvolvido e a
implementação das novas tecnologias
deixa Filomena Mina algo apreensiva:
«é preciso que nos seja dado tempo
para nos familiarizarmos com o equi-

pamento informático e para que encontremos forma do mesmo não interferir na relação com os doentes».
Hospital dos Marmeleiros
O Hospital dos Marmeleiros tem uma
parte de construção recente que engloba o hospital de dia.
Luz Reis Brazão, que acompanhou a
delegação da OM nesta visita ao Hospital dos Marmeleiros, explicou-nos
que a principal dificuldade do hospital
são as altas problemáticas. «Existem
muitas pessoas idosas que são simplesmente abandonadas nas urgências. Não
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podemos mandar as pessoas embora
e o hospital de cuidados continuados
está cheio…»
Um outro problema detectado é a
relação centros de saúde/hospital que
nem sempre funciona como seria desejável. Um dos colegas presentes descreveu o acesso ao hospital e ao especialista de medicina interna como
sendo mais fácil do que o acesso a um
centro de saúde, «o hospital é um local de porta aberta onde as pessoas
acabam por vir para conversar umas
com as outras na sala de espera».
Como o hospital está a passar por um
processo de acreditação de qualidade
existe um sentimento generalizado de
que alguns dos problemas existentes
neste momento poderão vir a ser resolvidos (nomeadamente a localização
pouco adequada da diálise).
João Abel Fernandes, Augusto Barros,
Jorge Luís Marote, Ema Freitas, Jorge
Romeira, Caldeira Ferreira, Pedro
Freitas, foram alguns dos colegas com
quem foi possível trocar impressões
durante esta visita.
Hospital Central do Funchal
No dia 10 de Novembro os represen-

tantes da OM deslocaram-se ao Hospital Central do Funchal onde se reuniram com os colegas que aí trabalham.
Apesar da Entidade Reguladora da Saúde não ser aplicável na Madeira, os
colegas quiseram ser esclarecidos
quanto a essa questão. Pedro Nunes
fez um enquadramento histórico do
surgimento das entidades reguladoras
e explicou que a razão porque a OM
sempre contestou a ERS é o facto da
mesma ter nas suas atribuições funções que cabem à Ordem. «Como
entidade pública que é, a Ordem dos
Médicos nunca irá apelar a nenhuma
ilegalidade. O que fazemos é contestar a lei pois a OM tem poderes públicos que não podem obviamente ser
usurpados por outra entidade pública».
No âmbito da formação, Pedro Nunes
regozijou-se com a recente atribuição
de poderes de que a OM foi alvo nesta área.
Outra questão levantada pelos colegas presentes foi o problema das horas extraordinárias. Pedro Nunes afirmou que, embora a OM não intervenha em questões sindicais e não pretenda de fazê-lo, irá estar atenta para
se certificar que essa questão não irá
impedir que as urgências funcionem com equipas que respeitem devidamente os critérios
técnicos e de qualidade.
As vagas protocoladas foram
outra questão abordada nesta
reunião que teve lugar na biblioteca do Hospital Central do
Fun-chal.
Seguiu-se uma visita ao serviço
de urgências do hospital onde
se ouviram algumas críticas ao
sistema de triagem de
Manchester. Manuel França relatou um caso recente que suporta essas críticas: «uma senhora alemã chegou ao aeroporto com uma dor na perna e
teve que ir ao hospital. Através
da triagem foi mandada para ortopedia onde ficou horas à espera apesar de ter insistido que
era médica e o seu marido também e que o seu único proble-

ma eram cinco horas de avião, uma
flebotrombose»...
Durante a visita ao serviço de urgências houve oportunidade de conhecer
alguns dos especialistas de Medicina
Geral e Familiar espanhóis de um grupo de 12 que formam várias equipas e
que só trabalham nas urgências. «Em
Espanha a especialidade de MGF é
muito mais direccionada para as urgência», explicaram. Estas equipas fazem 24 horas por dia sim, dia não (estavam a trabalhar nessa sexta, descansariam sábado e voltariam a fazer 24
horas de urgência no domingo).
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Novembro 2006
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Homenagens
Adolfo Brazão, Leonel de Mendonça,
Luciano Castanheira, Nélio Ferraz de
Mendonça, João Marcelino Pereira e
Romão de Sousa foram os médicos
homenageados pelo Conselho
Regional do Sul nesta deslocação à
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Madeira, numa cerimónia que juntou
quase uma centena de pessoas entre
familiares, amigos e colegas. Os filhos
dos médicos João Marcelino Pereira e
Romão de Sousa receberam em seu
nome a medalha dos cinquenta anos
de inscrição na OM. Uma homenagem
aos colegas que «há 40 ou 50 anos,
com o seu esforço, todos os dias e sem
condições, ultrapassando grandes
dificuldades até em termos de
deslocação, fizeram com que a
população da Madeira tivesse os
melhores cuidados de saúde. São
figuras gratas da região que nos fazem
ter orgulho de ser desta ilha», referiu
França Gomes, realçando a honra que
sente por conhecer pessoalmente
vários dos homenageados.
Durante a cerimónia de homenagem,
Pedro Nunes agradeceu publicamente
aos médicos distinguidos pelo
importantíssimo legado que deixam a
todos os colegas: «se a população
considerou os médicos como a
profissão de maior prestigio isso devese ao trabalho desenvolvido por estes

colegas. A imagem que têm de nós
neste momento é a imagem de
dignidade e de ética que nos legaram
os colegas que nos precederam».
Foram igualmente homenageados com
a atribuição da medalha dos 50 anos
de inscrição na OM os médicos Rui
Silva e Samuel Quintal que não pude-
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ram estar presentes neste jantar.
Em nome de todos os homenageados
falou Luciano Castanheira o qual, no
seu agradecimento, não quis deixar de
salientar o trabalho da direcção da OM
em prol de todos os médicos: «Leio
sempre o que escreve o nosso
Bastonário. Leio porque escreve bem
e agrada-me porque são artigos que
devem ser lidos e relidos porque numa
segunda leitura encontramos coisas
que às vezes nos falham à primeira.
Ainda há pouco tempo fez uma coisa
extraordinária pelos médicos mas é
uma pena que tenha tido que a fazer:
a criação dos seguros. Agora temos
como nos defender. É uma medida
muito necessária. Agradeço em nome
de todos».
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Um pouco do meu sentir
Por ocasião do lançamento do livro «Um pouco do
meu sentir», da autoria de
Amália Vaz Guedes, reuniram-se na Biblioteca Histórica da Secção Regional
do Sul da Ordem dos Médicos várias dezenas de
pessoas que, além de presenciarem o lançamento
desta obra, não quiseram
deixar de prestar homenagem a Rolando Moisão, figura incontorná-vel, recentemente desaparecida,
à qual se deve a criação e
desenvolvimento da biblioteca onde teve lugar a
cerimónia.
O livro de poesia «Um pouco do meu
sentir» foi lançado no dia 15 de Novembro.A sua apresentação deveria ter
sido feita por Carlos Vieira Reis e Rolando Moisão. Infelizmente, no dia 1
de Novembro, o falecimento de Rolando Moisão deixou um vazio, não
neste lançamento em que esteve presente com as suas próprias palavras,
mas na cultura médica portuguesa e
na Ordem dos Médicos onde, como
referiu Carlos Vieira Reis, «era uma
figura que enchia esta casa. Todos os
dias sentimos a sua falta».
Apesar do curso da vida ter impedido
a presença em vida de Rolando Moisão
neste lançamento, as suas palavras fizeram-se ouvir através do texto de
apresentação que tinha elaborado e
entregue a Carlos Vieira Reis e do qual
apresentamos alguns excertos:
«O primeiro poema deste livro está
impresso na capa. Na suavidade das
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cores. No traçado rústico, mas sem
vigor excessivo dos limites que as definem. No ambiente verde penumbroso, manchado de corolas de um
rosa desmaiado, umas na sombra, outras mais retocadas de luz, mas ao de
leve também. A figura central descai
um pouco para a frente, parecendo vir
ter connosco. Os antebraços continuam sem esforço a camisola que os
abandonou. O sorriso moderado não
contagia as pálpebras, e elas defendem
do sol um olhar calmo, que sentimos

como uma carícia. E a própria
luminosidade, que vem de cima, recorta no lajedo, sem dureza, imagens e
sombras de folhagens. Por tudo isto,
por sentir nesta imagem uma total harmonia com os poemas que vão seguila, eu a escolhi para, como que autografar, os convites (devemos o aspecto gráfico destes convites à perícia habitual de Luís Costa). No livro que hoje
nasce, a capa é um prefácio e uma síntese. E a fotografia da autora é, também, uma radiografia da alma.

ACTUALIDADE
(…)
E… podemos fechar o livro, num momento quase feliz:
A recordação da tua imagem
Sempre tão próxima, tão perto
É o consolo de um oásis no deserto.»
Foram estas as palavras de Rolando
Moisão, na apresentação do livro «Um
pouco do meu sentir», um momento
que se tornou inevitavelmente de homenagem ao próprio.
José Manuel Moisão, Amália Vaz
Guedes, Carlos Vieira Reis, Pedro
Nunes, Isabel Caixeiro, Luís Lourenço
e António Sampaio foram as pessoas
que integraram a mesa de honra neste lançamento em que actuou o fadista António Pinto Basto. Todos os pre-

sentes se juntaram ao fadista quando
entoou uma Avé Maria em memória
de Rolando Moisão.
O bastonário da Ordem dos Médicos,
Pedro Nunes, e Isabel Caixeiro, presidente do CRS, anunciaram nesta
cerimónia terem resolvido propor que
a Biblioteca Histórica da SRS da Ordem dos Médicos passasse a chamarse Biblioteca Histórica Prof. Doutor
Rolando Moisão, iniciativa muito bem
acolhida por todos os presentes.
Ao Professor Doutor Rolando Moisão,
em nome do Centro Editor Livreiro
da Ordem dos Médicos, a quem sempre ajudou com a sua sabedoria e cultura, todo o nosso sentir.
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Em memória de Teixeira de Sousa

Depois de em pouco
mais de um mês
termos privado, várias
vezes, com Teixeira de
Sousa, remoçado
literariamente com
mais um dos seus
romances, eis que nos
chega, abruptamente, a
notícia da sua morte,
por atropelamento.
Pairava-nos ainda na memória um sorriso alegre, gaiato, quase infantil, que
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semanas antes lhe víramos, o que não
nos permitia, aceitar, com a humana
razão, o triste acontecimento.
O lançamento do seu último livro e o
convívio estreito com amigos de sempre, haviam-lhe trazido de volta uma
serenidade de espírito de que, julgamos, andaria um pouco arredio.

Teixeira de Sousa deixou-nos oito
obras de fino recorte literário, duas das
quais já revertidas para o cinema: Contra Mar e Vento, Ilhéu de Contenda,
Capitão de Mar e Terra, Xaguate,
Djunga, Na Ribeira de Deus, Entre
Duas Bandeiras e, agora, Ó Mar de
Túrbidas Vagas.

Médico e escritor de grande mérito
mas, continuando a exercer a clínica e
a arte de escrever, na intimidade das
paredes da sua residência e do seu
consultório, em Oeiras, não teve
Teixeira de Sousa oportunidade de receber a coroa de louros a que a sua
mestria fez jus.

Quando, há semanas, na Biblioteca da
Ordem dos Médicos, em Lisboa, tive
ensejo de tecer algumas considerações
a seu respeito, que em nada maculavam
a verdade, ouvi deste homem singular:
«Obrigado pelas suas palavras, que fizeram muito bem ao meu ego».

A sua humildade que tocava as raias da
timidez, e a distracção dos críticos em
relação à obra que produziu, não permitiram que o escritor gozasse, em pleno, o reconhecimento do seu mérito.
Vivendo em Portugal, há décadas, mas
com a sua alma e as suas raízes bem
cravadas na Ilha do Fogo, onde nasceu
e foi delegado de Saúde; em São Vicente,
onde foi Presidente da Câmara e exerceu clínica e, dum modo geral, em todo
Cabo Verde a sua Primeira Pátria,
Teixeira de Sousa foi o escritor Português que melhor soube cantar o mar
e os que nele labutam. O mar que limita o esvoaçar dos seus conterrâneos e
sobre o qual o seu corpo balançou,
muitos vezes, ao sabor das vagas: Em
criança, vendo nas águas revoltas as
ameaças dum papão; e na adolescência
e na maior parte da sua vida, retirando
destas, como os pescadores retiram o
sustento, os maiores eflúvios duma
decantada inspiração.

Consola-me, hoje, o que então dele
ouvi. Mas entristece-me que a um homem de tanto mérito não bastasse a
obra valiosa que produziu, como escritor, como médico e como cidadão,
para alcandorar o seu «ego» aos píncaros da maior felicidade, que neste
mundo é possível.
Estimado por todos e por nós
SOPEAM, (Sociedade Portuguesa de
Escritores e Artistas Médicos), a cujos
corpos directivos pertenceu, estranhámos-lhe, nos últimos tempos, a longa ausência. Por isso o contactámos,
várias vezes, para sabermos como estava de saúde e entusiasmo e do tão
longo silêncio no retiro do seu «Vale
de Lobos».
Talvez o minasse algum daquele desânimo que nos invade quando vão restando poucos com quem possamos rememorar, nostálgicos, a juventude que,
em comum vivemos. Mas outra seria,
em parte, a razão dessa ausência:
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Teixeira de Sousa esculpia e polia, em
recato, a sua última e mais bem
conseguida peça. literária. Estava, enfim, sem o saber, a rematar com chave
de ouro a sua obra memorável.
Assim, enquanto nós lembramos, com
saudade, o homem e o amigo, o seu
espírito caminha, a passos largos, para
a mais resplandecente luz da ribalta.
Daquela ribalta onde só poucos têm
reserva de espaço.
Mas, se a nossa estima e a nossa admiração por Teixeira de Sousa eram grandes na terra lusa, estas alcançava foros de idolatria no país que o viu nascer.Vimo-lo em olhos deslumbrados e
escutámo-lo de lábios sorridentes de
gente de Cabo-Verde, o país que,
malgrado a nudez do seu solo, atrai
sobre nós inexplicável magia e nos leva
a retornar. Em Santa-Maria vi-lhe brilhar o vulto nos olhos de várias crianças que deambulavam sobre a areia
branca e espoada, que o vento quente, vindo do Sara, para ali transportou,
em asas milenares. Jovens que nos garantiram com orgulho, conhecerem o
mestre pelos seus livros, cuja leitura é
obrigatória nas Ilhas do encantamen-

to. Mas também por ali o sentimos no
sorriso aberto das jovens dum espaçoso restaurante, que na praia pousou, moças que interromperam as suas
brejeirices inocentes, ao ouvirem o
nome do seu ídolo.
Teixera de Sousa sobrepujará,
doravante o gigante que, adormecido
e estático, sobre um morro, emoldura
a bela praia do Mindelo, nesse país que,
à falta de recursos do solo e do
subsolo, tem na cultura generalizada
do povo sua maior riqueza.
Por ali, tal como nalguns países menos
remediados, nos abordam crianças.
Mas, ao contrário do que acontece
noutros lugares e cidades, por esse
mundo fora, não é dinheiro que nos
pedem, mas lápis, borrachas e papel.
Tudo isto trará um acréscimo de lágrimas aos olhos ruborescidos de crianças, adolescentes e amantes da decantada literatura cabo-verdiana que
este homem simples concebeu e gravou no papel.
Assim nos irmanamos, cabo-verdianos
e portugueses, na dor de vermos seca

Luís Lourenço
Presidente da Sopeam

a tinta que escorria da pena com que
o ilustre luso-cabo-verdiano dava forma e corpo a alguns dos mais belos
trechos ultimamente escritos na língua de Camões.
E, deste mesmo jeito nós, portugueses, enlaçaremos num mais fraterno
abraço, os nossos irmãos das Ilhas, no
dia em que mais uma estátua e um
nome se juntarem à antiga toponímia
cabo-verdiana que o bom senso dos
naturais, para alegria nossa, ali quis e
soube preservar.
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A propósito do debate do início da vida

Não posso ficar indiferente

Teresa Moniz
Assistente de Clínica Geral e Medicina Familiar
Centro Saúde de Castro Daire

Dirijo-me aos colegas a transmitir a
minha preocupação acerca de um
tema com o qual me confronto diariamente na minha actividade como médica de família.
Leio, frequentemente, ou num cartaz
colado num expositor do Centro de
Saúde ou num panfleto realizado pelas
estagiárias de enfermagem, numa revista médica, ou oiço nas palavras de
um profissional de saúde...a enumeração dos vários métodos contraceptivos:
a pílula, o preservativo, o implante no
braço, o diafragma, o dispositivo intrauterino, a pílula do dia seguinte...
Sabendo que a medicina é uma Arte

mas também uma Ciência e que o rigor é fundamental não compreendo
como é que se fala em DIU e pílula do
dia seguinte como métodos contraceptivos. Contracepção define-se como
acto que se opõe à CONCEPÇÃO e
concepção é a fertilização do óvulo
pelo espermatozóide para formar um
zigoto viável.
Sabendo que o mecanismo da acção
do DIU é impedir a nidação do embrião de dias na parede uterina não
pode ser chamado método contraceptivo. A pílula do dia seguinte, como o
próprio nome o diz, vai actuar após a
fecundação não podendo de igual modo
ser um método contraceptivo mas sim
um método de destruição de embriões.
Chamemos as «coisas» pelos nomes.
Não podemos colocar na mesma gaveta (tal como está nas Orientações
Técnicas da Direcção Geral de Saúde
sobre Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar) métodos que actuam de
formas diferentes porque a diferença
existe (é a diferença entre permitir ou
não que um embrião de um ser único
e irrepetível que tem horas de vida
(mas com a mesma potencialidade que
um embrião de 11 semanas) de desenvolva.
Não podemos fechar os olhos a esta

realidade tão subtil e tão comprometedora.
Somos médicos e temos a missão de
defender a vida humana em todas as
circunstâncias desde o seu início. Não
somos técnicos QUE IMPRIMIMOS
NO INTERRUPTOR por este e aquele motivo...
Fico triste quando na consulta em conversação com as minhas utentes, estas
me dizem que a aconselharam (frequentemente o ginecologista e por
vezes o médico de Clínica Geral) a
colocar o falso método contraceptivo
sem lhes explicar o mecanismo de acção; explico-lhes então o seu método
de actuação e as suas consequências
ao que elas respondem...não sabia que
actuava assim...
Subscrevo as palavras do médico, cientista e Professor Daniel: «aceito o princípio que reconhece no ser vivo da espécie humana desde a constituição do
zigoto até à morte natural o estatuto e
natureza de um ser vivo pessoal com
um intrínseco valor de humanidade, do
qual de deduz o direito absoluto à vida
e ao desenvolvimento com qualidades
que não dependem da apreciação de
progenitores, médicos, legisladores ou
sociedade mas são potências intrínsecas da sua natureza própria.»

Especialista em Medicina Desportiva
Concurso extraordinário
Foi homologada, em CNE a proposta
do Colégio de Medicina Desportiva,
pelo que irá ser aberto um concurso
extraordinário de exame para obtenção do título de Medicina Desportiva.
Os candidatos deverão preencher os
seguintes requisitos:
1.
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dicina com mais de seis anos;
2.
Frequência com aprovação de
curso de Pós-Graduação ou Mestrado
em Medicina Desportiva reconhecidos
pela Ordem dos Médicos;

do não inferior a 4 anos, englobando
áreas desta especialidade, tais como
exame médico-desportivo, fisiologia de
esforço, orto-traumatologia e outras
constantes do novo programa de formação desta especialidade.

3.
Prática diferenciada de Medicina Desportiva comprovada, por perío-

Prazo de entrega de candidaturas:
28 de Fevereiro de 2007
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Sim, voto Sim

Rosalvo Almeida
Neurologista

Aproxima-se a data do referendo e
conhece-se já a pergunta que vai ser
colocada para que cada português responda Sim ou Não.
Os médicos, enquanto cidadãos, vão
igualmente responder na discrição das
cabines de voto mas o debate está lançado no campo profissional.
O debate ganha foros de polémica
pelas implicações que o resultado do
referendo terá no Código
Deontológico dos médicos. E, quando
há polémica, é lógico e lícito que alguns manifestem em voz alta as suas
próprias convicções. Entendo, por isso,
que o devo fazer aqui, datando esta
declaração de 03Nov2006 e enviando-a para publicação na Revista da Ordem dos Médicos.
Voto Sim à lei porque essa é uma parte importante do combate ao aborto

sujo e escondido, feito com exploração da ignorância de algumas mulheres. Voto Sim à lei porque acho que,
mesmo com a máxima informação
sobre métodos anti-conceptivos, haverá sempre gravidezes indesejadas e
indesejáveis que podem ser evitadas
na fase em que um pequeno agrupamento de células vivas ainda não é um
verdadeiro ser vivo.Voto Sim à lei porque permite fazer sair da sombra um
enorme número de interrupções, ainda que isso possa parecer um aumento de geral dos abortos.Voto Sim porque a lei deve manter um limite para
além do qual deve manter-se a proibição do recurso livre à interrupção da
gravidez.
O debate sobre as relações entre o
legal e o ético é antigo e nunca acabado. Concordo com José Roberto
Goldim (in http://www.ufrgs.br/
bioetica/eticmor.htm) quando este
chama a atenção para o facto de que
as regras da Moral – “assumidas pela
pessoa, como uma forma de garantir o
seu bem-viver” – e as do Direito – “valem apenas para aquela área geográfica
onde uma determinada população ou
seus delegados vivem” – nem sempre
coincidem, justificando-se as situações
de desobediência civil ou, acrescento
eu, de objecção de consciência. Já quanto à Ética – “estudo geral do que é bom
ou mau” – ela não estabelece regras,

embora ajude a compreender as do
Direito e da Moral.
O Código Deontológico é uma forma
particular de Direito auto-regulador da
profissão e tem, indubitavelmente, de
estar de acordo com o Direito geral.
Decorre deste facto que a Ordem não
poderá deixar de adaptar o seu Código Deontológico, enquanto corpo de
regras que balizam os deveres próprios da profissão médica em Portugal.
A proposta de rever o Código, prevendo como sanção a “repreensão ética
e pública dos médicos que intervierem na
prática de abortos sem indicação [clínica]”, apresentada recentemente (in jornal Público de 2006-11-02), é, em minha opinião, quase tão errada como a
afirmada pelo Bastonário: “um código
resultante de uma ética não é
modificável por alterações legais
que derivam da vontade da sociedade” (in revista Sábado de 2006-1101). Se esta afirmação é insustentável,
aquela mostra-se incongruente.
Se a Lei permitir algo que a Moral me
impede, a única saída é a objecção de
consciência. Se a minha consciência ética não reprova os meus actos e os
meus actos são legais, não admito que
outros – pretensos detentores da Ética Oficial – me apontem o dedo
acusatório e me condenem publicamente, mesmo que só com uma
reprimenda.
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Carta Aberta ao Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
Maria Isabel Dias da Silva Couto
Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar Centro
de Saúde de Cascais - Extensão do Estoril
Excelentíssimo Senhor Ministro:
Tem vindo a ser divulgado na comunicação social o plano
do Governo para melhorar a difícil situação financeira da
Segurança Social, no qual se inclui o combate às chamadas
“baixas fraudulentas”. Congratulamo-nos com essas medidas, porque o estado das finanças públicas é preocupante e
não gostamos de ver os “dinheiros públicos” desperdiçados. No entanto, permita-me que o interrogue, Senhor Ministro: a diminuição dessas “baixas fraudulentas” é feita à
custa de quê ou de quem?
Um funcionário público que, neste momento, ainda beneficie da ADSE ( Assistência na Doença aos Servidores do
Estado), se adoecer, justifica as suas faltas com um Atestado
Médico, passado pelo seu Médico Assistente. Caso a doença se prolongue mais de 60 dias, o doente passa a ser acompanhado por uma Junta Médica, que vai atestando a sua
incapacidade, até que a melhoria clínica lhe permita voltar
ao trabalho.
Um utente da Segurança Social que adoeça, deve, em
consequência de um acordo interministerial entre a Saúde
e Segurança Social, dirigir-se a um estabelecimento público
de saúde (Centro de Saúde ou Hospital, se for caso disso) a
fim de lhe ser passado um Certificado de Incapacidade Temporária, mesmo que o doente seja beneficiário de um subsistema de saúde, como, por exemplo, SAMS,TAP ou CTT, e
tratado e acompanhado por esses sub-sistemas. Em caso de
doença prolongada, continua o médico de família a ser responsável pela emissão dos ditos certificados, até o doente
melhorar ou ter o azar de ser chamado a uma Comissão de
Verificação de Incapacidades Permanentes.
Vejamos alguns exemplos:
A Sra. A., beneficiária do SAMS onde é seguida regularmente, é uma pessoa de temperamento ansioso; há cerca de 2
anos, a sede da empresa onde trabalha mudou para outro
local, obrigando a Sra. A a percorrer 70 Km diários, no seu
automóvel; se usasse os transportes públicos, teria de sair
de casa 2 horas mais cedo. Chegando a casa 2 horas mais
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tarde, sem hipótese de poder dar assistência aos seus dois
filhos em idade escolar. Há um ano, a Sra. A foi operada a
um Hallux Valgus, vulgo joanete. A operação correu bem,
mas no pós-operatório a doente fez uma embolia pulmonar macissa, com várias paragens cárdio-respiratórias; durante as manobras de reanimação sofreu uma hemorragia
interna, teve de ser operada de urgência e esteve entre a
vida e a morte. Sobreviveu, mas a recuperação tem sido
lenta, também por causa da ansiedade, que se agravou, e da
sensação de insegurança que ainda sente. A Sra. A está a ser
acompanhada por um Psicólogo e um Psiquiatra e tem recorrido à sua Médica de Família, no Centro de Saúde, para
ter a respectiva “baixa”. Há um mês foi chamada à Comissão de Verificação de Incapacidades Temporárias, que considerou que não subsistia a incapacidade para o trabalho. Os
relatórios do Psicólogo e do Psiquiatra vieram de volta, por
abrir e por ler!
A Sra. B tinha uma hérnia discallombar, diagnosticada há
cerca de um ano, com compressão radicular, que lhe provocava dores intensas; enquanto aguardava pela cirurgia, em
lista de espera, estava com “baixa”, porque a sua actividade
profissional (doméstica) poderia, inclusive, agravar a sua situação. Há um mês e meio foi à Comissão de Verificação de
Incapacidades Temporárias e foi considerada apta para exercer a sua actividade, deixando de ter direito, desde essa
data, a remuneração por doença. O marido da Sra. B, diabético e hipertenso, teve, entretanto, um enfarte de miocárdio
e tão cedo não poderá trabalhar, também está com “baixa”.
A Sra. B teve sorte, já não faz parte da lista de espera; foi
operada esta semana e correu tudo bem; tem pela frente
dois meses de recuperação, continua sem poder trabalhar...
e sem receber. E entretanto, Senhor Ministro, como vai este
casal sobreviver?
São estas as “baixas fraudulentas”?
Então quais é que não o são?
Quem são estes médicos que integram as Comissões de
Verificação, que o Senhor Ministro considera mais habilitados para avaliar o estado de um doente que não conhecem
de lado nenhum, sem o mínimo respeito pelos seus médicos de família, sem se dignarem a, pelo menos, ler as informações clínicas que lhes são facultadas por quem os trata, e
que, sem apelo nem agravo, muitas vezes agressivamente, os
consideram aptos para o trabalho?

OPINIÃO
Sou Médica de Família, trabalho num Centro de Saúde, tento fazer pelo meu utente o melhor que posso e sei. Sou
sobrecarregada diariamente com a tarefa de passar “baixas” aos meus doentes, o que representa também um gasto
de recursos para o Centro de Saúde. Mas, se o Senhor
Ministro considera que há quem esteja mais apto para isso
do que eu, faça o favor de me aliviar deste fardo, porque se

eu não sirvo para umas coisas, também não servirei para
outras!
Com os mais respeitosos cumprimentos
Enviado para:
Ministro do Trabalho e Solidariedade Social Ministro da Saúde
Ordem dos Médicos
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HISTÓRIAS da HISTÓRIA

A Aula de Anatomia
e Cirurgia de Chaves
No princípio do século XIX a situação médica em Portugal era ainda de
grande primitivismo e amadorismo, apesar de haver Universidade há mais
de 500 anos e a medicina ter evoluído alguma coisa durante esse longo
tempo. No entanto, e apesar disso, os médicos continuavam a estar mal
preparados e, principalmente, os cirurgiões que continuavam a ser apenas
uns curiosos com aptidões manuais para a arte da cirurgia. Havia quem
dissesse que nas guerras que Portugal foi travando ao longo dos tempos, os
médicos e os cirurgiões causaram tantos ou mais estragos nas tropas que as
armas e balas do inimigo. Exagero e má língua, evidentemente. A classe
médica sempre foi uma classe caluniada, só elogiada quando não pode
mesmo deixar de ser...
Os militares sentiam a necessidade
de ter bons cirurgiões para poderem tratar os seus feridos. Daí que
tenha surgido a ideia de criar Aulas
de Anatomia e Cirurgia onde se ensinassem cirurgiões.
A primeira Aula que se criou foi em
Almeida, em 1773, região onde então havia um grande esforço de
guerra. Passados dez anos foi criada a Aula de Elvas e três anos depois coube a vez a Tavira. Só 6 anos
depois, em 1789, foi criada aquela
que viria a ser a mais importante
Aula de Anatomia e Cirurgia entre
todas as que foram criadas, incluindo a do Porto e que foi a Aula de
Chaves, praça de guerra fronteiriça
com Espanha e através desta com a
Europa.
Estas Aulas foram criadas em terras onde se fazia um grande esforço de guerra, e que, por outro lado,
eram pouco fornecidas de assistên-
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cia médica civil, dada a distância a
que se encontravam da capital e das
cidades mais importantes, estando
completamente entregues ao abandono e aos cuidados de médicos
pouco sabedores que só ali se fixavam porque não conseguiam vingar
profissionalmente em terras mais
prósperas, por razões de amor à sua
terra ou por razões familiares.
Quis o acaso que a viúva de D. José,
a Rainha Mariana Vitória, partisse a
9 de Outubro de 1777, para uma
visita a Madrid e que o percurso
escolhido incluísse nesse trajecto
a passagem por Chaves e que se
fizesse acompanhar por um dos
seus médicos privativos, recém nomeado, Manuel José Leitão, homem
inteiro, de carácter, bom profissional e zeloso da saúde dos doentes.
Ao passar por Chaves ficou espantado com o que viu e decidiu imediatamente que tinha que fazer o

que fosse o possível para inverter
aquela situação e dotar a cidade de
bons cirurgiões. No seu regresso a
Lisboa fez um requerimento em que
dava conta do estado deplorável do
hospital militar de Chaves, «solicitando a sua nomeação como cirurgião
mor para a praça de Chaves com as
funções de inspecção da cirurgia do
banco tal como se passava no hospital de S. João de Deus desta Corte».
Este requerimento não foi deferido
e Manuel José Leitão insistiu, oferecendo-se para ensinar Cirurgia aos
cirurgiões ajudantes dos Regimentos e a «todos mais que quiserem
aprendê-la». Conseguiu apenas ser
nomeado como cirurgião mor do
Regimento de Cavalaria de Chaves
e apenas em Março de 1786. Mas
ele não era homem para desistir dos
seus propósitos; há documentos que
comprovam que em 1788 se perguntava a opinião do Governador das

HISTÓRIAS da HISTÓRIA
Armas sobre a pretensão de Manuel José Leitão de «formar uma Aula
de Cirurgia». A sua persistência conseguiu os seus frutos e em Abril de
1789, o ministro Sousa Coutinho escrevia ao Governador das Armas,
Gomes de Sepúlveda, dizendo que
a Rainha Nossa Senhora manda que
se façam na Casa da Guarda da
Madalena, os consertos e reparos necessários para que ali se instale a Aula
de Cirurgia e Anatomia, para se dar
princípio à leitura e operações com
toda a brevidade possível e manda que
aprove interinamente os estatutos que
lhe serão apresentados pelo professor,
devendo enviar uma cópia à Secretaria de Estado.
Manuel José Leitão tinha ganho esta
batalha, mas não tinha ganho a guerra em que se tinha metido e que a
partir daí se manteve sempre acesa
entre ele e o administrador Frei José
da Natividade, religioso da Ordem de
São João de Deus e inglês de nação,
por divergências permanentes quanto à forma de melhor instalar a Aula.
Com discussões ou sem elas, Manuel José Leitão, pôs rapidamente
em marcha a instalação da Aula e
requisitou o material necessário
para as dissecções anatómicas e
para as operações e partos. A relação dos instrumentos é muito curiosa mas impossível de aqui referir
na íntegra, pelo que refiro apenas
duas das coisas pedidas por serem
particularmente curiosas – uma parturiente artificial de camurça para nela
aprenderem os praticantes as manobras dos partos. Um boneco de pau
«vernizado» que represente um rapaz
de 12 ou 14 anos, com gonzos nas
pernas e braços para nele se ensinarem as ligaduras. E acrescenta «este
cá se pode mandar fazer».
A guerra entre o professor e o administrador, foi como sempre uma
luta entre os médicos e as finanças.
Uma das razões prendeu-se com as

famosas Caldas ou Termas de Chaves, hoje mais procuradas que nunca, possuindo o balneário mais moderno da Europa e funcionando quase todo o ano; constava no plano
de Manuel José Leitão a construção
de um compartimento para nele se
darem banhos das Caldas, «vindo a
água em cargas desde o nascimento
dela» e entrando directamente pela
ponte romana pelo que esta dependência deve ter uma porta para aquela
ponte, evitando-se assim a carga ter
de dar uma grande volta e subir muitas escadas. Outra das razões prendia-se com a forma como Leitão entendia que a enfermaria dos feridos
devia ter uma comunicação fácil com
a Aula de anatomia, para por ali passarem os cadáveres para as dissecções anatómicas sem serem vistos
de fora e os seus fragmentos depois de anatomizados poderem passar para o cemitério por uma escada de pau que para ela se pode fazer
por estar muito próximo destas obras.
O curso que Leitão ministrava durava 4 anos e nele se ensinava anatomia, fisiologia, patologia externa,
higiene, medicina operatória, arte
obstétrica e prática e clínica cirúrgica, única cadeira do 4º ano.
Manuel José Leitão faleceu em 1797
e foi substituído por Manuel José
Sampaio, interinamente mas «na esperança de o vir a ser de propriedade», o que não veio a suceder; e em
23 de Março de 1802 foi nomeado,
por decreto real, Frei António de S.
Frutuoso, homem de vários nomes
e várias fés. De seu nome de baptismo, António José Rodrigues, entra ainda estudante para a Ordem
de S. João de Deus com o nome de
frei António de S. Frutuoso e por
volta de 1815, resolveu abandonar
a ordem e secularizar-se adoptando o nome de António do Rego,
nome com que embarca para o Brasil como 1º médico da Divisão de

Voluntários do Príncipe.
Antes de se ter formado em medicina em Coimbra aprendeu na universidade, matemática, filosofia e
química. Frei António de S. Frutuoso
não era cirurgião, mas médico, mas
mesmo assim foi nomeado lente de
cirurgia. Resolveu logo alterar o
curso, passando a ter cinco anos. No
1º ano anatomia, no 2º fisiologia e
patologia cirúrgica, no 3º partos,
matéria médica, preceitos de formular e vírus venéreo, no 4º princípios
de cirurgia e operações e no 5º ano
cirurgia prática. Só no 5º ano é que
os alunos tinham autorização para
frequentarem o hospital, para «tirar
a história aos doentes e explicarem
os sintomas».
Manuel José Leitão já tinha exigido
que os alunos soubessem ler, escrever e contar, e latim ou francês. Frei
António de S. Frutuoso continuou
a fazer esta exigência e acrescentou-lhe a Filosofia racional, mas tal
não foi permitido porque «na província de Trás-os-Montes tal se não
pode exigir».
Embora existam documentos que
dizem que esta Aula de Anatomia e
Cirurgia terminou em 1811, isso parece-me totalmente falso, pois existem outros que se referem ao seu
funcionamento ainda em 1814.

por Carlos Vieira Reis

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Novembro 2006

45

CONTOS

A Biblioteca
A magia daquele lugar fê-lo compreender como a vida é afinal tranquila, sem
inquietações ou explicações muito complexas. Deixara de sentir necessidade de
se interrogar sobre as suas opções,
limitando-se a cumprir a evidência das
coisas, como comer, dormir ou simplesmente sair da casa cada manhã para o
emprego. Como num ciclo natural orgânico.
E esse milagre resultara justamente do seu
reencontro com aquele espaço fechado.
O passado perdurava no pó que se sentia
no ar, uma poeira subtil a flores campestres como uma bolinha de Natal, como
aqueles pisa-papéis que se agitam e movimentam flocos de neve. Era um passado
educador. A naturalidade da vida
sobrepunha-se a todas as convulsões.
Sempre fora um homem de odores, valorizando o olfacto face aos demais sentidos. Não se lhe reconheciam ímpetos de
apreciador de boa mesa, não sendo decididamente um amante das chamadas “sinfonias de sabores” tão à la mode nas degustações de luxo.
Usava uns óculos de correcção para o longe. “Via mal” na gíria corrente, com uma
visão desfocada da realidade, por inerência
da própria limitação visual mas também por
um defeito pessoal mais profundo. Encarava a realidade a mais das vezes confundida
com os desejos ou anseios que punha nas
coisas do quotidiano.
Mas com o olfacto não havia equívocos.
O cheiro servia de ponte à própria realidade.
Era um sentimento forte aquele que sentia agora ao contactar de novo com os
livros arrumados por assuntos na biblioteca daquela casa cheia de vozes, num
sururu doce e misterioso, plena de lutas
interiores, de esperanças, de desalentos,
de reuniões, de secretas decisões, de lágrimas, humores e desejos.
E ele que se havia afastado voluntariamente num dia de trovoada, num dia de re-
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lâmpagos sobre as têmporas, num dia de
uma enxaqueca profunda e premente cuja
persistência dolorosa só acabara no momento exacto em que transpusera a porta daquela casa e se decidira afinal por
um futuro desconhecido.
Sempre fora irreverente, sempre tivera
“mau génio” no bom sentido, uma curiosidade contagiosa contraída por insónias
bem passadas naquele ambiente de biblioteca. Um polémico manancial de livros
abrira-lhe as portas do desconhecido
como de um fabuloso local para brincadeiras proibidas.
Aquele cheiro a madeira, a alfazema e a
livros folheados funcionara até então
como uma almofada emocional capaz de
o proteger enquanto o ensinava e diferenciava, criando nele um entusiasmo surdo e paradoxal por um mundo lá fora
que suspeitava ser menos sério, menos
coerente, menos arrumado, talvez mais
blazé, deixando-o secretamente céptico
e curioso.
Era agora supostamente um homem crescido que voltava em segredo à sua biblioteca, como uma criança que pé ante pé
vai ao frigorífico comer os restos dos
bolos que sofregamente engole com receio de ser surpreendido.
Volta um homem grande com coração
adolescente curioso pelo passado ampliado à lupa e o acesso à biblioteca encara-o
como um pecado criativo.
Não deixa de ser estimulante, erótico até
como todas as transgressões, como um
amor clandestino envolto na energia e
mistério que o segredo acrescenta. Era
como se a sua vida tivesse ficado até então entre parênteses.
As pernas tremem um pouco enquanto
sobe as escadas que rangem com o caruncho. O cheiro húmido invade-lhe os
poros, as narinas e o cabelo impregnam-se daquele odor perfumado, sofre um
arrepio de prazer, roda sobre si mesmo
com uma alegria redobrada por se deixar

envolver naquela atmosfera de dejá vue,
mas mais densa, mais completa, mais sapiente.
Pega nos livros um a um,por autores como
recém-nascidos,Acaricia-os com cuidado,
reconhece-os, mas sente-os diferentes,
mais completos. Sorri de cada vez que relê
um poema ou um texto, e aperta-os junto ao coração, uma bomba-relógio, tic tac,
tic tac, tic tac, Jorge Luís Borges ...o cego!
O Mário Sá Carneiro!!!... as pernas de
plasticina obrigam-no a sentar no chão e
acaba por adormecer.
A chave facultada às escondidas abrira-se
para um mundo renovado. Pensa: Engraçado como tudo se transforma! Que vertigem!
Percebe que o tempo é intemporal, ...ainda que o passado sirva para ser recuperado, analisado, estudado, não dá para voltar a atrás! A frase “dava tudo para voltar
atrás”, não tem qualquer sentido, tudo
muda, tudo se transforma, tudo se recupera transformado. A realidade desenha-se transfigurada.
Recuperara o seu desprezo por tudo o
que é feio, desumano, pelo desrespeito ao
outro e ao empenho, ao silêncio forçado.
Sorri: - É preciso sentido de humor para
levar a vida com inteligência e sensibilidade Apetecia-lhe ser irónico e sarcástico
para com a sua recente vida e também
convicto e lúcido e bem humorado para
com o conteúdo daquela biblioteca, enquanto paradigma de vida! Afinal temos
muitas vidas separadas por finos tabiques
muitas vezes aparentemente inexistentes,
...talvez após uma estimulante crítica de si
mesmo emergisse algo de sublime.
Faz mentalmente contas com o tempo e
sente um certo estremecimento de alma.
Há quanto tempo tinha entrado pela primeira vez por aquela porta? Reconhece
uma atmosfera que é a versão modificada
de uma outra. Imagens dos seus 20 anos
despreocupados passam à velocidade de
relâmpago, com um flashback.

CONTOS
Tem sono, deitado no chão com a lâmpada baixa lê um livro de S. Sweig. Lembra-se da última festa em casa da ex mulher
e do casaco do empregado de mesa pendurado na casa de banho de serviço. O
empregado de mesa estava sentado na
cozinha com a cabeça entre as mãos... à
espera ... à espera que algo aconteça disse em voz alta. A sua jovem mulher sorri
para os convidados uma boca a mexer
nadas, lábios a mexer numa boneca articulada.
Os convidados giravam pela sala pequena, sorriam também e falavam palavras
esquisitas, serviam-se dos pratos variados
agrupados numa mesa para o efeito fazendo elogios aos manjares.
O homem-criado esperava que o serviço
terminasse abandonado na cozinha com
a cabeça entre as mãos. Acabara a fase
dos vinhos. Estava agora sem préstimo.Ali
no meio da biblioteca do passado lembra
o homem desajustado ao ambiente festivo, com o seu casaco dependurado no
cabide da casa de banho de serviço.
Lembra-se daquele homem invisível, do
modo inexpressivo como o olhavam e de
como se sentiu solidário com ele, parecia-lhe ver a sombra de si mesmo, o clone
de si próprio, um fantasma duplicado de
si.
Havia de ter família o homem de casaco
branco, um casaco já pequeno para um
corpo mais forte que anteriormente, perdido numa cozinha enorme, uma figura
vazia, sem tempo.

Somente o cheiro a pó intenso e madeira
antiga e a livros folheados, o fizeram acordar de uma letargia aparentemente infinita, de um quase sonho.
Imaginou-se a fotografar o homem de
casaco branco, no mesmo local depois de
servir as bebidas, ou seja no activo. E ainda quando retirava um copo e o arrumava junto aos outros já sujos. Depois a dispor as garrafas de bebidas espirituosas,
de vodka, de gin, rum, whisky e martinis lado
a lado, – depois a organizar os sumos de
laranja, as cubas livres, os vodkas orange, os
shots para os mais jovens, sempre no mesmo local, organizando-se mentalmente
para que tudo saísse na perfeição. Em silêncio.
Levantamo-nos da cama lavamos os dentes, estudamos, trabalhamos, servimos
bebidas, tudo actos automáticos que não
nos preocupam, numa roda dentada, uma
sucessão de imagens de que a vida é feita
afinal e que apenas subtilmente nos diferenciam.
Se tivesse cinquenta fotografias do homem
no mesmo local qualquer um menos atento diria: – Mas é o mesmo lugar, o mesmo
homem, é a mesma fotografia, que é que
tem de curioso? As fotos são todas iguais!
Contudo se cronometradas com tempos
de registo diferentes era o passado que
circulava, o homem estaria em acção e o
pensamento do homem em movimento.
E isso ele poderia captar com a objectiva
da sua máquina fotográfica, o olhar do
mesmo homem no mesmo lugar em di-

ferentes momentos.Talvez não conseguisse traduzir por imagem o pensamento do
homem, talvez procurasse apenas uma
aproximação.
Essa procura, essa atenção, essa forma de
compreender, surge mais clara depois de
entrar de novo na biblioteca. O passado
faz parte do presente infere e tranquiliza-o com a sua sabedoria. Uma serenidade
boa invade-o e julga-se a sonhar acordado.
Adormecera talvez duas horas, via-se a
viajar para muito longe num barco branco envolvido por uma neblina cinzenta.
Lia em voz alta “Eu não sou eu nem sou o
outro sou qualquer coisa de intermédio
pilar da ponta de tédio que vai de mim
para o outro...” ficara a meio caminho
entre aquilo que era e o que aspirava a
ser... chegaria a ser o outro?
Ao leme ia o homem de casaco branco e
laço preto que para ele sorria conivente
como uma esfinge gorda. Iam partir para
longe. Conseguira dar realidade à vida real
que sonhara.

Leonor Duarte de Almeida
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LEGISLAÇÃO
Março - 1.ª Série
Portaria n.º 219/2006, de 2006-03-07
Ministério da Saúde
Aprova a tabela das taxas moderadoras. Revoga a Portaria
n.º 103/2004, de 23 de Janeiro
Portaria n.º 230/2006, de 2006-03-10
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
de Mondim de Basto, a qual fica instalada em edifício da Câmara
Municipal
Portaria n.º 231/2006, de 2006-03-10
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
de Vinhais, a qual fica instalada em edifício da Câmara Municipal
Portaria n.º 232/2006, de 2006-03-10
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
de Ourique, a qual fica instalada em edifício da Câmara Municipal
Portaria n.º 233/2006, de 2006-03-10
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
do Crato, a qual fica instalada em edifício da Câmara Municipal
Portaria n.º 257/2006, de 2006-03-10
Ministério da Saúde
Aprova o Regulamento do Conselho Nacional de Publicidade de
Medicamentos. Revoga a Portaria n.º 123/96, de 17 de Abril
Portaria n.º 258/2006, de 2006-03-14
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Cria lugares a extinguir quando vagarem no quadro de pessoal
dos serviços centrais da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo
Lei n.º 9/2006, de 2006-03-20
Assembleia da República
Altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, e a respectiva regulamentação, aprovada pela Lei
n.º 35/2004, de 29 de Julho, em matérias relativas a negociação e
contratação colectiva
Portaria n.º 271/2006, de 2006-03-22
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens com
competência territorial nas freguesias de Agualva, Belas, Cacém,
Casal de Cambra, Massamá, Mira-Sintra, Monte Abraão, Queluz e
São Marcos, que fica instalada em edifício da Câmara Municipal
Portaria n.º 272/2006, de 2006-03-22
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
de Almeida
Portaria n.º 273/2006, de 2006-03-22
Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade Social
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens com
Competência Territorial nas Freguesias de Algueirão-Mem Martins,
Almargem do Bispo, Colares, Montelavar, Pêro Pinheiro, Rio de
Mouro, São João das Lampas, São Martinho, São Pedro de
Penaferrim, Santa Maria e São Miguel e Terrugem
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 2006-03-24
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior,
em desenvolvimento do disposto nos artigos 13.º a 15.º da Lei
n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo),
bem como o disposto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 37/2003,
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de 22 de Agosto (estabelece as bases do financiamento do ensino
superior)
Decreto-Lei n.º 76/2006, de 2006-03-27
Ministério da Saúde
Transfere para o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
as atribuições de autoridade competente no domínio dos
dispositivos médicos implantáveis activos, alterando o DecretoLei n.º 495/99, de 18 de Novembro, o Decreto-Lei n.º 273/95, de
23 de Outubro, na redacção que lhe foi conferida pelo DecretoLei n.º 30/2003, de 14 de Fevereiro, o Decreto-Lei n.º 78/97, de 7
de Abril, o Decreto-Lei n.º 189/2000, de 12 de Agosto, na redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 311/2002, de 20 de
Dezembro, e o Decreto-Lei n.º 264/2003, de 24 de Outubro
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2006/M, de 2006-03-30
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Estabelece o regime jurídico e orgânica do Serviço Regional de
Protecção Civil e Bombeiros da Madeira
Abril - 1.ª Série
Portaria n.º 314/2006, de 2006-04-03
Ministério da Saúde
Prorroga o prazo para apresentação da declaração e do
documento comprovativo aos pensionistas que pretendam
beneficiar do regime especial de comparticipação de
medicamentos.
Portaria n.º 327/2006, de 2006-04-06
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Aprova a estrutura nuclear da Secretaria-Geral do Ministério da
Saúde.
Decreto Legislativo Regional n.º 8/2006/M, de 2006-04-17
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Regulamenta a dependência orgânica e funcional e a composição,
competência e funcionamento da junta médica da ADSE na
administração regional autónoma da Madeira.
Lei n.º 13/2006, de 2006-04-17
Assembleia da República
Transporte colectivo de crianças
Portaria n.º 372/2006, de 2006-04-18
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Aprova o quadro de pessoal do Centro Hospitalar da Cova da
Beira, S. A.
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2006/M, de 2006-04-24
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Regula o licenciamento e a fiscalização das unidades privadas de
saúde que exerçam actividade no âmbito do Sistema Regional de
Saúde na Região Autónoma da Madeira.
Maio ? 1.ª Série
Portaria n.º 437/2006, de 2006-05-08
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Autoriza o conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte a realizar a despesa relativa à aquisição de
serviços de comunicação de voz
Decreto-Lei n.º 84/2006, de 2006-05-11
Ministério da Saúde
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 142/2005, de 24 de Agosto,
transpondo para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2005/
42/CE, da Comissão, de 20 de Junho, 2005/52/CE, da Comissão,
de 9 de Setembro, e 2005/80/CE, da Comissão, de 21 de

LEGISLAÇÃO
Novembro, que alteram a Directiva n.º 76/768/CEE, do Conselho,
relativa aos produtos cosméticos
Despacho Normativo n.º 28/2006, de 2006-05-03
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Aprova o Regulamento das Condições de Organização, Instalação
e Funcionamento das Estruturas Residenciais para Pessoas com
Deficiência
Portaria n.º 437/2006, de 2006-05-08
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Autoriza o conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte a realizar a despesa relativa à aquisição de
serviços de comunicação de voz
Decreto-Lei n.º 84/2006, de 2006-05-11
Ministério da Saúde
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 142/2005, de 24 de Agosto,
transpondo para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2005/
42/CE, da Comissão, de 20 de Junho, 2005/52/CE, da Comissão,
de 9 de Setembro, e 2005/80/CE, da Comissão, de 21 de Novembro,
que alteram a Directiva n.º 76/768/CEE, do Conselho, relativa
aos produtos cosméticos
Junho - 1.ª Série
Portaria n.º 506/2006, de 2006-06-01
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento, designados
por CPA, que estabelecem as condições de fornecimento ao
Estado de correctivos da volémia e outras soluções estéreis
Portaria n.º 507/2006, de 2006-06-01
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento, designados
por CPA, que estabelecem as condições de fornecimento ao
Estado de seringas, agulhas e contentores
Portaria n.º 509/2006, de 2006-06-02
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento, designados
por CPA, que estabelecem as condições de fornecimento ao
Estado de medicamentos de consumo geral (soluções e
suspensões orais, formas farmacêuticas rectais, vaginais, tópicas e
de inalação)
Portaria n.º 510/2006, de 2006-06-02
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento, designados
por CPA, que estabelecem as condições de fornecimento ao
Estado de medicamentos do sistema nervoso cerebrospinal
Portaria n.º 511/2006, de 2006-06-02
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento, designados
por CPA, que estabelecem as condições de fornecimento ao
Estado de luvas para uso médico
Portaria n.º 519/2006, de 2006-06-05
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento, designados
por contratos, que estabelecem as condições de fornecimento
ao Estado de medicamentos anti-infecciosos
Decreto-Lei n.º 100/2006, de 2006-06-06
Ministério da Saúde
Cria um regime excepcional para a contratação de empreitadas
de obras públicas, fornecimento de bens e aquisição de serviços
destinados ao desenvolvimento das experiências piloto em
execução e cumprimento dos objectivos da Coordenação
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Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas e Cidadãos em Situação
de Dependência, que funciona junto do Alto Comissariado da
Saúde
Decreto-Lei n.º 101/2006, de 2006-06-06
Ministério da Saúde
Cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
Portaria n.º 522/2006, de 2006-06-06
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento,
designados por CPA, que estabelecem as condições de
fornecimento ao Estado de material de penso tradicional ou
clássico
Portaria n.º 567/2006, de 2006-06-12
Ministério da Saúde
Aprova as tabelas de preços a praticar pelo Serviço Nacional de
Saúde, bem como o respectivo Regulamento, e aprova a lista de
classificação dos hospitais para efeitos de facturação dos episódios
da urgência
Portaria n.º 639/2006, de 2006-06-23
Ministério da Saúde
Altera a Portaria n.º 38/2006, de 6 de Janeiro, que estabelece as
regras do registo obrigatório e do pagamento das correspondentes
taxas a que estão sujeitos os operadores previstos no artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 309/2003, de 10 de Dezembro, e define os
critérios e cálculos das taxas de registo
Julho - 1.ª Série
Decreto-Lei n.º 127/2006, de 2006-07-04
Ministério da Saúde
Altera o Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de Dezembro, revendo a
majoração aplicável ao preço de referência dos medicamentos
adquiridos pelos utentes do regime especial
Portaria n.º 728/2006, de 2006-07-24
Ministério das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Adapta o regime especial de comparticipação em medicamentos
aos funcionários e agentes da Administração Pública (ADSE)
Portaria n.º 729/2006, de 2006-07-25
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Altera o quadro de pessoal do Hospital Distrital de Águeda
Lei n.º 23/2006, de 2006-07-26
Assembleia da República
Procriação medicamente assistida
Portaria n.º 736/2006, de 2006-07-26
Ministérios da Administração Interna, da Justiça, da Economia e
da Inovação, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, do
Trabalho e da Solidariedade Social, da Saúde e da Cultura
Aprova o regulamento de condições mínimas (salário e outros
direitos) para os trabalhadores administrativos - Cria a categoria
de “Assistente de Consultório” (doc. original).
Agosto - 1.ª Série
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 2006-08-08
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos
que recebem público, via pública e edifícios habitacionais,
revogando o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio
Decreto Legislativo Regional n.º 33/2006/M, de 200608-17

LEGISLAÇÃO
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 134/
2005, de 16 de Agosto, que define o regime de venda de
medicamentos não sujeitos a receita médica para uso humano
fora das farmácias
Decreto Legislativo Regional n.º 35/2006/M, de 200608-17
Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Adapta à Região Autónoma da Madeira o regime que regula a
actividade de transporte de doentes
Decreto-Lei n.º 169/2006, de 2006-08-17
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Altera, estabelece regras de aplicação e revoga diversos regimes
jurídicos constantes dos Decretos-Leis n.os 41/84, de 3 de
Fevereiro, 259/98, de 18 de Agosto, 100/99, de 31 de Março, 331/
88, de 27 de Setembro, 236/99, de 25 de Julho, e 323/95, de 29 de
Novembro
Decreto-Lei n.º 170/2006, de 2006-08-17
Ministério da Saúde
Revoga o Decreto-Lei n.º 92/2001, de 23 de Março, que determina
que o trabalho extraordinário praticado pelos médicos em serviço
de urgência seja pago com base no regime de trabalho de dedicação
exclusiva com o horário de quarenta e duas horas semanais para
a respectiva categoria e escalão, independentemente do regime
de trabalho praticado
Portaria n.º 840/2006, de 2006-08-18
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento (CPA) que
estabelecem as condições de fornecimento ao Estado de antisépticos, desinfectantes e outros
Portaria n.º 841/2006, de 2006-08-21
Ministério da Saúde
Homologa os contratos públicos de aprovisionamento (CPA) que
estabelecem as condições de fornecimento ao Estado de material
disposable de bloco operatório
Decreto-Lei n.º 171/2006, de 2006-08-22
Ministério da Saúde
Prorroga a vigência do Decreto-Lei n.º 117/98, de 5 de Maio, que
estabeleceu o regime remuneratório experimental (RRE) para os
médicos de clínica geral que exerçam funções nos centros de
saúde do Serviço Nacional de Saúde
Lei n.º 46/2006, de 2006-08-28
Assembleia da República
Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da
existência de risco agravado de saúde
Decreto-Lei n.º 176/2006, de 2006-08-30
Ministério da Saúde
Estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano
e altera o Decreto-Lei n.º 495/99, de 18 de Novembro (nota:
contém normas relevantes sobre a aquisição directa de
medicamentos por parte de unidades privadas de saúde, ofertas
de laboratórios a médicos, congressos e apoios da indústria
farmacêutica, entre outros).
Setembro - 1.ª Série
Lei n.º 52/2006. DR 169 SÉRIE I de 2006-09-01
Assembleia da República
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2007
Decreto-Lei n.º 182/2006, de 2006-09-06
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
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Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/10/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro,
relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em
matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos
agentes físicos (ruído)
Decreto-Lei n.º 186/2006. DR 176 SÉRIE I de 2006-09-12
Ministério da Saúde
Estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros pelos
serviços e organismos do Ministério da Saúde a entidades privadas
sem fins lucrativos
Decreto-Lei n.º 185/2006. DR 176 SÉRIE I de 2006-09-12
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Cria o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço
Nacional de Saúde
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2006. DR
180 SÉRIE I de 2006-09-18
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências
no médio prazo até 2012, bem como o Plano de Acção contra a
Droga e as Toxicodependências no curto prazo até 2008
Portaria n.º 994/2006. DR 181 SÉRIE I de 2006-09-19
Ministérios das Finanças e da Administração Pública, do
Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde
Define os preços dos cuidados de saúde e de apoio social
prestados no âmbito das experiências piloto da Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados (Rede)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2006. DR
183 SÉRIE I de 2006-09-21
Presidência do Conselho de Ministros
Determina o dia 4 de Dezembro como o Dia Nacional da Pessoa
com Esclerose Múltipla
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2006. DR
183 SÉRIE I de 2006-09-21
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o I Plano de Acção para a Integração das Pessoas com
Deficiências ou Incapacidade para os anos de 2006 a 2009
Outubro - 1.ª Série
Decreto-Lei n.º 195/2006. DR 191 SÉRIE I de 2006-10-03
Ministério da Saúde
Estabelece as regras a que obedece a avaliação prévia, para efeitos
da sua aquisição pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, de
medicamentos que devam ser reservados exclusivamente a
tratamentos em meio hospitalar, bem como de outros
medicamentos sujeitos a receita médica restrita, quando apenas
comercializados ao nível hospitalar
Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2006. DR 191
SÉRIE I de 2006-10-03
Presidência do Conselho de Ministros Procede à reforma do
sistema dos laboratórios do Estado (extingue o Instituto de
Genética Médica Doutor Jacinto de Magalhães sendo integrado
no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge)
Portaria n.º 1089/2006. DR 196 SÉRIE I de 2006-10-11
Ministério da Saúde
Aprova o Regulamento do Programa de Intervenção Focalizada
(define os princípios, regras e procedimentos a que devem
obedecer os projectos a executar no âmbito do Programa de
Intervenção Focalizada, e que podem ser objecto de atribuição
de apoio financeiro pelo Instituto da Droga e da
Toxicodependência)

C U LT U R A

Música
Celebração do 60º
aniversário de Freddie
Mercury
Para todos aqueles que tiveram a
sorte de ver os Queen ao vivo, It´s
a Kinda Magic é a oportunidade
de reviver velhas memórias, para
todos aqueles que nunca os viram
ao vivo, a hipótese de sentirem as
emoções de um concerto Queen.
Queen, It’s a Kinda Magic recria toda
a energia e emoção dos concertos
desta banda: desde o primeiro instante, somos transportados para o
universo único que Freddie Mercury
criava ao seu redor. Longe de ser um
simples vocalista, Mercury era uma
presença intransponível, à qual era impossível ficar indiferente. A sua energia, irreverência e sentido estético tornaram-no uma lenda.
Este espectáculo pode ser visto de 13
a 30 Dezembro no Auditório dos
Oceanos no Casino Lisboa (informações e reservas 707 234 234)

Sérgio Godinho em
Ligação Directa
O novo álbum
de
Sérgio
Godinho, Ligação Directa,
foi editado a 23
de Outubro e
marca o regresso do cantor,
seis anos depois,
aos álbuns de originais; sucede a Lupa,
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editado em 2000. Entretanto, Sérgio
Godinho editou o álbum Irmão do
Meio em 2003. O novo álbum é composto por 10 temas, todos da autoria
de Sérgio Godinho, com excepção de
dois: “O Big One da Verdade” com
música de Hélder Gonçalves (Clã) e
“O Ás da Negação” com música de
Nuno Rafael, também responsável pela
produção e direcção musical do disco.

Go - The Very Best of
Moby
Editado a 6 de Novembro, Go - The
very best of Moby celebra 15 anos
duma carreira impar. Moby, um dos
maiores artistas da actualidade dispensa apresentações. A sua carreira serviu-se dos mais variados estilos e influências musicais. Moby fez álbuns de
dança, de rock ou até de heavy metal.

Escreveu música para filmes, atingiu a
marca de Platina com os seus álbuns
em praticamente todos os países onde
viu os seus discos editados. Foi DJ em
discotecas com capacidade para 100
pessoas e encabeçou o cartaz de
Glastonbury para um público de 125
mil . Realizou concertos punk em bares na Alemanha e encerrou os Jogos
Olimpicos para uma audiência de 2
biliões de pessoas. Go está disponivel
em quatro versões: em CD áudio
com os 15 temas mais emblemáticos
de 15 anos de carreira; em edição
Deluxe de CD áudio com DVD extra que contém o documentário “Go
The Very Best Of Moby A Short Film”
com duração de 30 minutos e ainda
em DVD com a videografia única de
Moby. Estará ainda disponivel uma
versão Deluxe do DVD que para além
da videografia inclui um documentário
sobre o artista.

CULTURA

Livros
SIDA: Reflexão de
20 anos que mudaram
o mundo
Uma colectânea de notícias assinadas
pela Agência Lusa que foram marcan-

do a actualidade do VIH/sida a nível
nacional e internacional, durante as
duas últimas décadas, surge agora em
livro. A obra intitula-se 1987-06: A
doença que mudou o Mundo no
registo da Lusa, e é uma edição patrocinada pela Bristol-Myers Squibb,
empresa que colaborou recentemente num projecto semelhante em Itália
com a agência noticiosa Ansa. Num
tempo em que, apesar de importantes avanços no domínio da investigação e desenvolvimento de novos
fármacos, a doença continua a preocupar as diferentes comunidades à
escala universal e em todas as latitudes, o livro recentemente lançado pela

Lusa pretende ser um pretexto, uma
oportunidade, uma razão acrescida
para manter vivos o debate e a reflexão em torno do VIH/sida.

Manual de Cuidados
Paliativos
No passado dia 9 de Outubro, sob patrocínio exclusivo da Fundação
Calouste Gulbenkian e por edição do
Núcleo de Cuidados Paliativos do
Centro de Bioética da Faculdade de
Medicina de Lisboa, foi lançado o livro
Manual de Cuidados Paliativos.
Nesta fase, o mesmo pode ser adquirido através de:
− Secretariado da ANCP: Tel:
225097300 (possui atendedor de chamadas/voice mail) - Terças e Quintasfeiras das 16 às 20 horas E-mail:
secretariado@ancp.pt
− Núcleo de Cuidados Paliativos do
Centro de Bioética da FML
Tel: 217985182
E-mail: cbioetica@fm.ul.pt
Outras edições:

Depressão: Muitas perguntas,
algumas respostas
Uma edição da Associação de Apoio
aos Doentes Depressivos e Bipolares
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A

G E N D A
PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS - 2007

EVENTOS: CURSO PÓS-GRADUADO DE GASTRENTEROLOGIA
PARA CLÍNICOS DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
LOCAL: Novotel Vermar, Póvoa de Varzim
DATA: 11 a 13 de Janeiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Mario Blanco Peres
Tel – 93 6448434; EMAIL:congressosporto@sapo.pt
EVENTOS: 2007 GASTROINTESTINAL CANCERS SYMPOSIUM
LOCAL: Orlando
DATA: 19 a 21 de Janeiro
EVENTOS: 5ª REUNIÃO ANUAL MEDINTERNA DE DOENÇAS
AUTOIMUNES E SISTEMA NERVOSO
LOCAL: Fundação Cupertino de Miranda, Porto
DATA: 25 a 27 de Janeiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO:
Associação
Medinterna
Hospital
S.
João;
Email:
assmedinterna@hotmail.com
EVENTOS: 4ªS JORNADAS DE MEDICINA INTERNA DO HOSPITAL
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 ACIDENTE 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: 14ªS JORNADAS MÉDICAS LUSO-BRASILEIRAS E 3ª
JORNADA MÉDICA LUSO-BAIANA DE PNEUMOLOGIA E CARDIOLOGIA
LOCAL: Salvador da Bahia, Brasil
DATA: 12 a 14 de Fevereiro
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Depar tamento
Médico de Congressos; Tel. 21 – 358 43 80; Email:
amcli@mail.telepac.pt
EVENTOS: C URSO I NTERNACIONAL P ÓS -G RADUADO DE
R ADIOLOGIA DO S ISTEMA DO M ÚSCULO –E SQUELÉTICO E DE
INTERVENÇÃO
LOCAL: Escola Superior de Técnicas de saúde, Lisboa
DATA: 18 a 21Abril
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Serviço Universitário
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 INTERDISCIPLINARES LUSOCABOVERDIANAS
LOCAL: Mindelo, Cabo Verde
DATA: 4 a 6 de Junho
ORGANIZAÇÃO/CONTACTO: Depar tamento
Médico de Congressos; Tel. 21 – 358 43 80; Email:
amcli@mail.telepac.pt

1º CURSO BREVE DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO E MEDICINA DA
REPRODUÇÃO
A partir de 20 de Janeiro de 2007
Organização: Centro de Direito Biomédico da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra
Coordenação: Prof. Doutor Guilherme de Oliveira

Documentação para inscrição: Curriculum vitae abreviado, certificado de habilitações ou cópia autenticada, uma
foto tipo passe.
Preço:
Inscrição: 100 euros.
Propina: 200 euros

Duração: 20 horas
Horário: Sábados, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 17h00
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Vagas: 50 vagas (25 juristas, 25 não juristas)
Inscrição: Por ordem de chegada, até 16 de Janeiro de
2007.
Condições de admissão: Licenciatura
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Certificado de Frequência de Pós-graduação: 80% de
presenças
Centro de Direito Biomédico
Faculdade de Direito de Coimbra
3004 – 545 Coimbra
Tel. / Fax 239 821 043
Email: cdb@fd.uc.pt
Url: www.lexmedicinae.org
1º Curso Breve de pós-graduação em Direito e Medicina
da Reprodução 2007

