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EDITORIAL

Annus horribilis,
pontómetros
e quejandos
O ano de 2007 começou da pior maneira. O Sr. Ministro da Saúde, regressado de um qualquer retemperador
refúgio de fim de ano, quase sem parar
em Lisboa, rumou a Matosinhos e convocou no mesmo dia uma conferência
de imprensa.
Esclarecedoras as afirmações -- o relógio de ponto por impressão digital é
um desígnio nacional, devendo todos
os hospitais implantá-lo, e o ano que
se inicia será o ano da controvérsia na
saúde.
No momento em que escrevo não sei
se a estas entradas de leão corresponderão saídas de sendeiro, como é hábito em casos que tais.
Sei no entanto, velho que vou sendo
nestas andanças, que mais depressa
morre o peixe pela boca gulosa de
protagonismo na comunicação social,
que por medidas tolas e inanição, estas habitualmente com bom enquadramento na bem conhecida tolerância
pátria.
A questão do “pontómetro”, como já
lhe ouvi chamar, entre outros epítetos
não reproduzíveis em revistas sérias,
foi desencadeada pela Ordem dos
Médicos, tendo eu próprio feito questão de assegurar o ónus do posicionamento. Isto para que fosse claro que
não era uma questão local de um hospital ou de um director de hospital mas
de uma questão nacional a que todos
os médicos responderiam por igual.
Com efeito, a instalação de sistemas
electrónicos de controlo de assiduidade não tem, como todos nós médicos sabemos, qualquer utilidade. O trabalho médico, por natureza, depende
de uma multiplicidade de factores que
impedem a sua organização ao minu-
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to, e a apreciação que se faça da sua
qualidade e quantidade só está ao alcance de quem conheça vividamente
as situações com que se defronta.
Se mesmo um médico com muitos
anos de prática, por exemplo um especialista de cirurgia geral, não consegue apreciar o trabalho dos seus colegas da medicina interna, da medicina
geral e familiar ou de otorrino, como
se arrogam os administradores ao
desplante de querer apreciar médicos
à força de relógios de ponto?
A resposta dos médicos à contratualização, quer esta seja pública, privada
ou a tradicional relação médico doente, depende essencialmente do seu
compromisso ético e é possível de ser
avaliada no contexto dos serviços organizados, dirigidos por directores sensatos e experientes.
É sabido que o bom senso não se adquire nas lojas, que é em certa medida
fruto da experiência, mas, mesmo com
esta, não estabelece uma relação directa causa-efeito, sendo, por conseguinte, um bem precioso.
O bom gestor, e aqui não iremos discorrer se deverá ser um médico, é
aquele que se consegue rodear de uma
equipa de directores, prestigiados e de
bom senso, capazes de dinamizar os
serviços e motivar os profissionais
médicos, enfermeiros e técnicos, que
os integram.
Nesta perspectiva, instalar “pontómetros” é um acto estúpido capaz de
destruir os serviços existentes, criar
conflitos inúteis, afastar os médicos das
chefias e em última análise prejudicar
os doentes.
O grave nos “pontómetros” não é em
si mesmo a sua instalação, a sua inutili-

dade ou o preço que custam, o grave
é que nenhum ministro ou responsável, principalmente se pretensamente
conhecedor da área, pode invocar desconhecer as suas consequências.
É pois forçoso concluir que a peregrina ideia dos leitores de dedos se integra numa mais vasta iniciativa, onde
também têm lugar os despachos de
incompatibilidade e a “fuga” para a comunicação social de relatórios da Inspecção-Geral sobre prescrição de
medicamentos.
Quanto ao despacho das incompatibilidades e à sua ilegalidade, inutilidade,
inexequibilidade e perversidade,
estamos conversados.
Como tinhoso felino escondido com
a felpuda cauda de fora, fez o seu percurso e o Sr. Ministro expô-lo nas suas
motivações e objectivos ao alegar que
os médicos que aceitassem trabalhar
em tempo parcial (20 horas) poderiam ficar isentos das famosas incompatibilidades.
As incompatibilidades são declaradamente uma mera consequência dos
vencimentos dos médicos e não da
caracterização da sua acção.Assim, evidentemente, o que há a fazer é nem
sequer responder a perguntas de administradores e, caso estes decidam
impedir actividade pública ou privada
de médicos, processá-los e solicitar as
correspondentes indemnizações.
O famoso estudo da Inspecção-Geral
da Saúde que afinal concluía, e essa era
a sua conclusão essencial, que não havia relação entre os patrocínios da indústria farmacêutica, os congressos
frequentados e a prescrição médica, foi,
como seria de esperar, utilizado para
tentar denegrir a imagem pública dos
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médicos e retirar-lhes credibilidade
para contestar as incongruências da
política de saúde.
Como é normal, a Inspecção-Geral
terá detectado alguns desvios estatísticos na prescrição e, como é sua obrigação, decidiu investigar. Teve, no entanto, o cuidado, que se deve assinalar,
de referir nas conclusões que se tratava de casos pontuais.
A Ordem dos Médicos, tendo tido a
percepção clara da utilização que iria
ser dada ao mencionado relatório, antecipou-se, publicou um comunicado
em que se assinalavam as causas potenciais dos desvios, mas, atento o facto de quem não deve não teme, exigiu
investigação.
Esta atitude clara e transparente da
Ordem é a que permite prevenir mecanismos difamatórios na comunicação
social, tanto mais quanto a esmagadora maioria dos médicos é seguramente gente honesta e empenhada.
Que esta estratégia e transparência da
Ordem incomodam, prova-o a forma
atabalhoada como o Sr. Ministro e alguns dos seus amigos vieram criar um
“facto político” em torno de uma
pretensa difusão do relatório por parte da Ordem.
Políticas de transparência sempre incomodaram, mas são, no nosso entender, uma prova de respeito. Neste caso,
respeito pelos colegas que nos elegeram e que têm o direito de ter exactamente o mesmo patamar de informação a que nós acedemos.
Por isso encontrarão nas páginas desta revista, e tanto quanto é possível
divulgar pela sua extensão, acesso integral aos documentos que permitem
compreender muito do acontecido. A
ROM, como sabem, está aberta às vossas intervenções em termos de artigos de opinião e eu próprio, bem como

os outros membros do Conselho Nacional Executivo, disponíveis para vos
responder a todas as questões.
Foi igualmente por respeito pelas convicções, e iniludível direito a tomar
posição que cabe a cada médico, que a
Ordem não tomou posição sobre a
questão colocada a referendo em 11
de Fevereiro.
No momento que estou a escrever não
sei qual será o resultado. Sei no entanto que é minha obrigação, enquanto
representante de todos os médicos,
não tomar posição, mesmo que a título pessoal, até às 20 horas de 11 de
Fevereiro.
Lamento que outros responsáveis, nomeadamente responsáveis políticos,
não o tenham feito, com a louvável
excepção de Sua Excelência o Presidente da República.
Questões de consciência, como tal
colocadas a referendo, não sendo em
consequência resolvidas pelos normais
mecanismos da democracia representativa, obrigam a deixar livres no terreno as iniciativas de grupos de cidadãos. Se o assunto fosse para ser resolvido pelos partidos políticos, pelo
Parlamento, pelo Governo ou pelas
associações públicas como as ordens
profissionais, não seria necessário
sujeitá-lo a referendo…
A Ordem participou no debate nacional, unicamente centrando-o em termos técnicos e éticos, juntando em
Lisboa, num seminário, médicos da
maior craveira e com total desatenção
às posições que cada um assumia em
termos de referendo.
Recordarei esses dias, dos quais terão
nota no próximo número da ROM,
como das acções mais conseguidas do
que deve ser a Ordem dos Médicos
— uma Casa de todos nós em que a
natural divergência e o salutar debate

se exprimiram com total liberdade,
mas também com total respeito, solidariedade e camaradagem de quem
tem tudo em comum e, em comum,
até tem a salutar diferença de opinião.
Senti este debate como uma ilha de
elevação nesta sociedade globalizada,
dependente unicamente dos valores
materiais, descaracterizada e intelectualmente indigente em que somos
obrigados a viver.
Por último, e por falar em casa, foi aprovado o projecto e inicia-se dentro de
dias a construção da Casa do Médico
de São Rafael, em Sines.
Esta iniciativa da Secção Regional do
Sul, totalmente original na sua concepção, permitirá construir uma “cidade
de médicos”, em que o apoio garantido na terceira idade não estará dependente da subordinação a grupos financeiros e aos seus mecanismos de gerar lucros.
Projecto a merecer a vossa atenção,
qualquer que seja o ponto deste pequeno país em que vivam…
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II - 12 ·8 Janeiro
Fiquei boquiaberto. Sem mais, a jornalista perguntava-me
que comentário fazia à afirmação de Correia de Campos
de que o Serviço Nacional de Saúde não estava em condições de garantir o anonimato às mulheres que viessem a
recorrer ao aborto legal após a putativa vitória do Sim no
referendo.
Não acreditei. Não era possível tamanha enormidade. O
responsável máximo pelo Serviço de Saúde a que os portugueses recorrem quando doentes não podia passar tamanho atestado de incapacidade e falta de ética a todos os
que lá trabalham.
Como compreender que situações de grande sensibilidade
como o cancro ou a SIDA tivessem garantida a preservação
de sigilo e o aborto fosse a excepção que obrigasse, aterrorizadas pela exposição pública, as mulheres a recorrerem a
clínicas privadas.
Exigi ouvir a gravação, mesmo para quem gere soberanamente gaffes e deslizes este era excessivo. Atabalhoada
embora, a frase lá estava indesmentível, inapelavelmente dita
com a tranquilidade das verdades evidentes. O exemplo espanhol dava mesmo um pouco de credibilidade e salero a
tamanho dislate.
Confrontado com o facto, mas incrédulo que tal fosse possível, ainda arrisquei tratar-se de uma frase retirada do contexto.
Retirada ou não, a verdade é que jamais poderia ter sido
dita…
O segredo profissional quando violado constitui crime punível com prisão. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e restantes profissionais que lidam com doentes sabem-no sem
margem para qualquer dúvida. Para além do mais, se zonas
de maior fragilidade na gestão de informação existirem, cabe
aos responsáveis, em última análise ao Ministro, organizarem os serviços para que tal não possa acontecer.
Esperei, ao longo de todo aquele aziago dia, uma explicação,
um desmentido, uma qualquer forma de justificação do
injustificável.
Nada aconteceu.
A controvérsia, pelos vistos uma das muitas que nos animará o 2007, foi-se agudizando ao longo do dia.
Já para a noite foram mesmo os jornalistas que remexendo
no acontecido foram contextualizando a questão.
Aparentemente, Correia de Campos, que conseguira com
o seu conhecido empreendedorismo político transformar
o debate do aborto de um tema de política criminal e técnica jurídica num tema de saúde pública, enredava-se na
própria teia.
Lembrado das insuficiências financeiras do sistema que tem
feito faltar os contraceptivos e gera listas de espera para
patologias simples, era necessário explicar onde preconizava encontrar fundos para pagar às clínicas espanholas que
se vierem a instalar ou como garantiria o aumento de produção necessário dos hospitais públicos.
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Confrontado com tão mesquinhas minudências só a fuga
para a frente lhe ocorreu. Assim, o aborto, na sua óptica,
não provocaria acréscimo de despesas porque as mulheres,
por fim libertas das penalidades legais mas devidamente sujeitas às penalidades sociais, refugiar-se-iam nas clínicas privadas para garantirem o famoso anonimato.
Tal como em Espanha, fez-nos saber o ministro, 90% dos
abortos legais realizar-se-ão a expensas próprias para garantir a não identificação à entrada.
Estranha explicação. Atento o facto que, quer públicos quer
privados, todos os estabelecimentos de Saúde devem manter registos dos doentes atendidos e dos actos praticados,
difícil se torna perceber como funcionará esta tão nova forma de cumprir a lei.
Dir-se-ia mesmo estar-se perante mais uma nova e brilhante originalidade portuguesa na senda de muitas outras que
povoam a nossa imaginação. Entalado entre as realidades da
economia, a militância pelo Sim e as promessas sucessivas,
Correia de Campos descobriu a fórmula magistral que tudo
torna possível.
Isto é: a partir do referendo – aborto legal, sim, desde que
realizado na mais rigorosa clandestinidade…
II - 13 ·15 Janeiro
Nesta semana como nas próximas o debate da Saúde estará claramente condicionado pelo debate do referendo sobre interrupção voluntária da gravidez.
Ingénuo que sou esperei durante muito tempo que este se
restringisse ao que aqui e ali alguns garantem ser o que está
em causa, isto é, uma questão de política criminal. Se assim
fosse, com referendo ou sem ele, o que se discutiria seria
criminalizar ou não criminalizar, punir ou não punir, se sim
como, com juiz ou sem ele.
Centrado nestas variáveis estou certo que seria mais fácil
procurar consensos sociais, adaptar políticas a realidades
concretas do querer de cidadania e evitar gastos, transtornos e sofrimentos inúteis. Alguém, contudo, não resistiu a
transformar um debate de decisão singular numa intrincada
equação de múltiplas variáveis.
Ou por calculismo político que viu uma oportunidade de
desfraldar bandeiras um pouco murchas perante o
pragmatismo da história e os imperativos da economia global, ou por saudosismos dos Maios de outros séculos ou
simplesmente por falta de imaginação, o aborto aí está instalado na Saúde.
O debate que não seria o nosso começou a sê-lo quando o
Ministro da pasta não resistiu a um apelo demagógico ao
“espírito democrático e progressista” dos médicos, como
se estar a favor da liberalização do aborto fosse atestado
de democracia ou progressismo. Enfim a revolução cultural
em todo o seu esplendor...
Continuando na mesma senda e com a firme crença de que
o que não frequenta os telejornais não existe, pouco foi

EDITORIAL
TSF – Na Ordem do Dia

necessário esperar para ver discutir o preço da intervenção, as maravilhas do outsourcing castelhano, a fenomenal
questão do anonimato impossível e outras substantivas pérolas que nos vão animando os compridos serões da invernia.
Animada que foi a malta, não tardou que os médicos entrassem a jogar no centro do relvado de tal forma que a
última das controvérsias foi precisamente a necessidade de
alterar o Código Deontológico.
Tenho procurado dizer que a Ordem enquanto tal não faz
campanha quer pelo sim quer pelo não. Licitamente, e enquanto cidadãos, haverá médicos que, ponderados os argumentos e o momento, decidem votar sim e outros não.
Não cabe à Ordem paternalizar a Sociedade e, representante que é de todos os médicos, não se lhes substitui em
questões de consciência ou cidadania, nem sente que exista
uma obrigação decorrente da Ética de condicionar a moral
social.
Porque é isso que está em causa. Em cada momento a Lei
deve traduzir o mais fielmente possível os valores que um
conjunto de seres humanos, agrupados num território que
administram autonomamente, perfilham.
Naturalmente existirá sempre a maioria que vê plasmada
na Lei as suas posições e a minoria que, não se sentindo
representada, aceita, porque tal é a natureza da democracia,
o império da maioria.
São naturais minorias, concordantes ou discordantes das
opções de todos, os grupos religiosos, culturais, de raiz geográfica, étnica ou profissional. Dentre estes uns existem
que possuem valores que lhes são próprios, isto é, que
perfilham uma Ética e como tal a traduzem em códigos que
lhes indicam deveres.
Tais Códigos, porque específicos, só a eles lhes cabe modificar, alterar, fazer evoluir ou simplesmente reafirmar. É esta
percepção que configura a autonomia que lhes é outorgada
e vai de par com a auto-regulação traduzida na existência
de Ordens profissionais.
Pretender que uma Lei, qualquer que ela seja, se traduza
por automatismo na alteração de códigos de deveres profissionais é negar a autonomia, em resumo, exercer formas
mais ou menos mitigadas de totalitarismo. Em contrapartida
a modificação da Lei, quer torne proibido o que antes era
permitido quer produza o efeito contrário, implica sempre
uma alteração das consequências práticas dos Códigos mesmo que estes se mantenham inalterados.
Foi esta conceptualização evidente e natural que tenho defendido sempre que o assunto é abordado e que esta semana S. Ex.ª o Provedor de Justiça num notável parecer veio
confirmar.
Ignoro como irão os portugueses votar no próximo dia 11.
Sei, no entanto, que qualquer que seja o enquadramento
legal, cada decisão de aborto tomada por uma mulher e
solicitada a um médico será sempre por este avaliada na
multiplicidade de contextos, causas e consequências inerentes singularmente a cada ser humano e à sua contingência.
Não há Código, Lei ou dirigente que substitua o Homem

no seu binómio de miséria e grandeza ou que regule à
exaustão o exercício da sua liberdade em cada confronto
cósmico da sua existência.
II - 14 ·22 Janeiro
Se tivesse qualquer dúvida tinha-a perdido dois minutos
depois.
Quando recebi da mão do Ministro o Relatório da Inspecção-geral sobre prescrição de medicamentos, ocorreu-me
perguntar se era para cair na comunicação social integrando-se na campanha em curso para denegrir a imagem dos
médicos.
A resposta foi esclarecedora: ”foi enviado para as ARS e
para outros interessados pelo que não posso garantir que
não haja uma fuga de informação”.
Como nos competia, lemos o relatório nesse mesmo dia e
as conclusões não podiam ser mais gratificantes. Preto no
branco, a Inspecção-Geral da Saúde, instituição insuspeita
de ter qualquer amizade aos médicos, concluía que não havia qualquer relação entre a frequência de Congressos e
acções de formação patrocinadas pela indústria farmacêutica e o que os médicos receitavam.
Era uma conclusão verdadeiramente honrosa dado que
mesmo só pelo efeito induzido da publicidade era de esperar qualquer desvio.Tal não acontecia, os médicos, provavao a Inspecção, eram profissionais atentos que não se deixavam influenciar, receitando o que em consciência consideravam melhor.
Claro que da análise de centenas de médicos e milhares de
receitas, incidindo nos que mais gasto tinham condicionado,
apareceram catorze casos a merecer maior esclarecimento
e, dentre estes, três eventualmente preocupantes.
Estou convicto que o sistema de controlo de receituário,
inacreditavelmente permeável à fraude, poderá explicar alguns se não todos os desvios encontrados. Quando se pensa que qualquer fotocopiadora de supermercado reproduz
as vinhetas em que se baseia a avaliação do que cada médico prescreve, está tudo dito…
Também não é, obviamente, impossível que haja algum médico corrupto. Há corruptos em todas as profissões e para
isso existem as polícias.
A Ordem dos Médicos publicou de imediato um comunicado (ver pág. 15) afirmando isto mesmo.
Como era de esperar não foi notícia – as boas notícias nunca foram notícia…
Como também era de esperar, três dias depois, o País acordou sobressaltado com a informação de que teriam sido
detectados médicos que passavam por dia não sei quantas
receitas produzindo uma despesa de não sei quantos milhares de euros.
A tal fuga de informação afinal tinha-se dado com a habitual
característica de uma máxima difusão e uma estranha incidência apenas nos aspectos adequados a denegrir o bomnome de um grupo profissional.
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007
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Depois das incompatibilidades sugerindo interesses obscuros e dos relógios
de ponto sugerindo fuga às responsabilidades lá tinha chegado a vez dos
medicamentos para sugerir a corrupção…
Para observadores mais atentos o dia
seguinte traria, no entanto, a prova dos
nove, permitindo observar em todo o
seu esplendor, e bem de fora, a cauda
e outras partes do rubicundo e escondido felino.
Com toda a tranquilidade, o Ministério da Saúde afirmava que iria passar
todos os médicos que não trabalhassem exclusivamente para o Estado a

um horário reduzido de vinte horas
semanais. Tais horários de tempo parcial já não comportariam as famosas
incompatibilidades do não menos famoso despacho.
Curioso constatar que o beliscado interesse público afinal não dependia de
servir a dois senhores mas unicamente do número de horas e respectivo
ordenado que se receberia de um deles.
Atendendo ao facto de quase 50% dos
médicos estarem nestas circunstâncias aguarda-se agora que o Ministério
explique a quem, ou a que país, se irão
encomendar as consultas e cirurgias

que com os horários reduzidos a metade vão deixar de ser realizadas.
Mentes perversas dirão que não se fazendo consultas e cirurgias se poupa
muito dinheiro para além do que se
poupa com o vencimento dos médicos.
Por outro lado, tal sistema, que como
muitas outras coisas não necessita de
ser explicado ou dar origem a inquéritos, sempre permitirá, no futuro, acusar os médicos de tirar vantagem do
maior número de doentes que, sem
outra hipótese, necessariamente recorrerão aos privados.

Commune de SAINT-COLOMB de LAUZUN
Sud-Ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse, dans le département du Lot-et-Garonne, à une demie heure
de route de Bergerac, Marmande et Villeneuve, Saint Colomb de Lauzun, village rural, fait partie d’une Communauté
de Communes de 11.000 habitants.

RECHERCHE MEDECIN GENERALISTE
Cette commune recherche un médecin pour pallier la carence de praticiens dans un bassin de 3.500 habitants qui,
autrefois, comptait deux généralistes et n’en possède plus un seul depuis le 30 septembre 2006.

La municipalité propose :
- Un cabinet gratuit, charges payées pendant un an
- Un logement T4 gratuit pendant un an
- La taxe professionnelle gratuite pendant 2 ans
- Possibilité d’adhérer au système de garde des communes environnantes.
C’est avec plaisir que Monsieur le Maire et son conseil municipal recevront les candidats pour leur présenter le
village et ses environs.
Pour nous joindre :
La Communauté de Communes aux heures ouvrables au 05 53 94 49 21
Le maire de Saint-Colomb, HR, soir jusqu’à 22 heures au 05 53 94 11 05
L’adjoint au maire, Monsieur PELLAN, 05 53 94 17 87.
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JUNTAS MÉDICAS – RECOMENDAÇÃO
Publicamos,

na

íntegra,

uma

recomendação do Provedor de Justiça
a propósito da composição das juntas
médicas da ADSE e Caixa Geral de
Aposentações.
RECOMENDAÇÃO Nº 4/B/2006
[art. 20.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 9/91, de 9 de Abril]
- Enunciado 1. Foi apresentada na Provedoria de Justiça uma reclamação
que se prende com a composição propriamente dita das
juntas médicas, nomeadamente, da ADSE e da CGA. Em
causa está a legislação vigente que prevê que as juntas médicas sejam constituídas não só por médicos, mas também
por outras pessoas não qualificadas como tal.
2. Na verdade, relativamente às juntas médicas da ADSE, o
art. 3º, nºs 3 e 4, do Decreto Regulamentar nº 41/90, de 29/
11, em cumprimento do art. 46º, nº 2, do D.L. nº 497/88, de
30/12, veio estabelecer que tais juntas são constituídas “por
um representante da ADSE, que presidirá, e por dois médicos”.
Tal representante “será um dos médicos do respectivo quadro, a designar pelo director-geral, ou o funcionário mais
categorizado dos serviços dependentes do representante
do Governo”.
O mesmo se passa quanto às juntas médicas a que se refere
o art. 46º, nº 3, do D.L. nº 100/99, de 31/03, isto é, quanto
àquelas que se encontram sediadas nos serviços
desconcentrados dos Ministérios e das Autarquias Locais.
3. No que respeita às juntas médicas da CGA verifica-se
precisamente a mesma situação. Na realidade, a junta médica (ordinária e extraordinária) da CGA é constituída, nos
termos do art. 90º do Estatuto da Aposentação (aprovado
pelo D.L. nº 498/72, de 9/12), por dois médicos e presidida
por um director de serviços (ou por outra chefia em quem
aquele, para o efeito, delegar).
Faz-se notar que, actualmente, a junta médica de revisão da
CGA a que poderá ser 2 submetida a generalidade dos fun-

10

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007

cionários ou agentes da Administração Pública1, prevista no
art. 95º, nº 3, do E. A., é integralmente constituída por médicos. Contudo, tal resultou de uma alteração introduzida pelo
D.L. nº 101/83, de 18/2, uma vez que a redacção inicial previa o mesmo sistema de composição mista que ainda hoje,
como se referiu, se verifica nas restantes juntas médicas
daquela instituição. Na oportunidade, o legislador não procedeu à reforma integral do sistema de juntas médicas daquela entidade, com vista a conferir-lhe a necessária coerência, transparência e independência técnico-científica.
- Apreciação 4. As atribuições de uma qualquer junta médica são, ou deverão ser, sempre, de natureza exclusivamente técnico-científica. Afinal, o que se exige a uma junta médica é a realização de actos médicos: a avaliação de incapacidades, permanentes ou temporárias, bem como a determinação do
respectivo grau de desvalorização, pressupondo a realização de um diagnóstico rigoroso, mediante, nomeadamente,
a interpretação científica dos resultados dos exames complementares de diagnóstico.
Tratando-se de actos médicos, os mesmos deverão ser exercidos por profissionais do respectivo foro, ou seja, por médicos, sob pena de grave violação do Estatuto da Ordem
dos Médicos, aprovado pelo D.L. nº 282/77, de 5/7, o qual,
da conjugação dos seus arts. 8º e 9º, prevê expressa e inequivocamente que a medicina só pode ser exercida por licenciados em medicina inscritos na Ordem dos Médicos.
5. Considerando que a actual composição das juntas médicas integra profissionais não licenciados em medicina, difícil
não será concluir que o próprio Estado se tem colocado,
assim, numa posição um tanto ambígua, ao fomentar uma
prática que a lei, muito razoável e justamente, proíbe.
Acresce que estão em causa direitos constitucionalmente
assegurados ao cidadão, nomeadamente o direito à segurança social e à protecção na doença e na velhice [cfr. arts.
63º e 64, nºs 2, al. b) e nº 3 da C.R.P.].
Efectivamente, o exercício por um não médico de um acto
de exame para o qual não está qualificado e em que a ponderação da sua decisão se orientará somente por aquilo de
que está convencido sem conhecimentos científicos ou técnicos para o efeito ou até por qualquer outro tipo de critério, necessariamente alheio ao restrito campo da avaliação
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médica exigível, retira ou desvirtua o carácter médico ao
próprio acto.
Facto tanto mais notório e grave quando é certo que, nos
termos do art. 8º, nºs 2 e 3, do D.R. nº 41/90, os pareceres
da junta médica são tomados por unanimidade ou maioria,
tendo o presidente (que poderá não ser médico) voto de
qualidade em caso de empate na votação (o que eventualmente se verificará nos casos em que a junta médica solicite a intervenção de especialista).
Neste contexto, parece efectivamente justificar-se uma intervenção legislativa do Governo no sentido de acautelar
este tipo de situações, procedendo para o efeito à revisão
do Decreto-Lei nº 41/90, de 29 de Novembro, e do Estatuto da Aposentação.
6. Importa, não obstante, acrescentar que o assunto ora
suscitado não é novo e já, em 1997, havia sido colocado à
consideração do Gabinete do então Secretário de Estado
do Orçamento, que na ocasião demonstrou abertura e disponibilidade para acolher a sugestão deste órgão do Estado, conforme resulta do teor do ofício cuja cópia se junta
em anexo, sugestão essa que fora exactamente na mesma
linha das considerações ora expendidas. Certo é, porém,
que as alterações entretanto introduzidas, até à presente
data, ficaram bastante aquém daquilo que seria desejável.
Com efeito, remeteu-se a resolução do assunto para o
momento em que fosse revista, articuladamente, toda a legislação que regulava esta matéria, nomeadamente o diploma que rege a composição das Juntas Médicas da ADSE, o
Estatuto da Aposentação, bem assim como o regime jurídico dos Acidentes em Serviço e das Doenças Profissionais
no âmbito da Administração Pública.
7. Ora, com a publicação do Decreto-Lei nº 503/99, de 20
de Novembro, veio efectivamente introduzir-se um novo
regime para os acidentes em serviço e doenças profissionais ocorridos ao serviço da Administração Pública, tendose estabelecido uma diferente constituição das juntas médicas para verificação das incapacidades temporárias ou permanentes com origem naquelas eventualidades.
Assim, e no que concerne às incapacidades temporárias,
estabelece o nº 1, do artigo 21º daquele diploma, que “A
verificação e confirmação da incapacidade temporária, a atribuição de alta e a sua revisão (...) competem a uma junta
médica composta por dois médicos da ADSE, um dos quais
preside, e um médico da escolha do sinistrado”.
Quanto às incapacidades permanentes, dispõe o nº1, do artigo 38º do mesmo diploma legal, que “A confirmação e a
graduação da incapacidade permanente é da competência da
junta médica da Caixa Geral de Aposentações , que terá a

seguinte composição:
a) No caso de acidente em serviço, um médico da Caixa
Geral de Aposentações, que preside, um perito médico-legal e um médico da escolha do sinistrado;
b) No caso de doença profissional, um médico da Caixa Geral de Aposentações, que preside, um médico do Centro
Nacional e um médico da escolha do utente”.
Assegurou-se, deste modo, que o juízo de natureza médica
a formular nestas situações ficasse exclusivamente a cargo
de médicos, ou seja, de pessoas licenciadas em medicina e,
nessa medida, habilitadas à pratica de actos médicos.
Verifica-se, não obstante, que as alterações introduzidas na
composição das juntas médicas ficaram tão só circunscritas
às situações de acidentes em serviço e de doenças profissionais. Com efeito, por via do mesmo diploma operou-se a
revogação do artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 41/90,
de 29 de Novembro, cuja epígrafe é “acidentes em serviço”,
bem assim como de algumas normas do Estatuto da
Aposentação que se prendem com a aposentação em casos
de incapacidade resultante de acidente em serviço ou doença contraída pelo subscritor no exercício de funções e
por motivo do seu desempenho.
Nada de novo, porém, foi estabelecido quanto à composição das Juntas Médicas da ADSE e da Caixa Geral de
Aposentações destinadas à avaliação de situações de incapacidades temporárias e permanentes, respectivamente, sem
conexão com o serviço.
8. Em face de todo o exposto, devo exercer o poder que
me é conferido pela disposição compreendida no art. 20.º,
n.º 1, alínea b) da Lei n.º 9/91, de 9 de Abril e, como tal,
RECOMENDAR a V. Exa. que se digne reapreciar a questão
da composição das juntas médicas à luz das considerações
supra expendidas e, eventualmente, adoptar medidas
legislativas adequadas à sua resolução, independentemente
de outras alterações mais abrangentes que porventura se
pretendam introduzir no Estatuto da Aposentação, aliás, recentemente já alterado.
Queira V. Exa., em cumprimento do dever consagrado no
artº 38º, nº 2, da Lei nº 9/91, de 9/04 (Estatuto do Provedor
de Justiça), dignar-se informar sobre a sequência que o assunto venha a merecer.
O Provedor de Justiça
H. Nascimento Rodrigues
Desde que as propostas/requerimentos apresentados para o
efeito se achem devidamente fundamentados ou justificados,
em conformidade com disposto nas alíneas a) e b), do nº 1, do
Art. 95º do Estatuto da Aposentação.
1
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Despacho de incompatibilidades
Pareceres jurídicos sustentam posição da Ordem
Depois de ter assinado o famigerado
despacho que visava impedir os
médicos do Serviço Nacional de
Saúde de exercerem funções de
direcção ou coordenação em serviços
privados, o ministro da Saúde recuou
e já admitiu que os médicos que
optem por um horário reduzido de 20
horas terão essa possibilidade,
embora tenha invocado negociações
complexas em torno dessa matéria.
Entretanto, dois pareceres jurídicos
(que aqui publicamos na íntegra), um
da Ordem dos Médicos outro da
Federação Nacional de Prestadores
de Cuidados de Saúde, apontam
ilegalidades ao despacho e consideram-no ineficaz na prática.
Parecer Consultadoria Jurídica da OM
Incompatibilidade do exercício de funções de coordenação e direcção em instituições privadas
prestadoras de cuidados de saúde por parte de
profissionais pertencentes a instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde.
Foi presente a este Departamento Jurídico, para análise e
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emissão de parecer, o despacho do Ministro da Saúde, datado de 5 de Dezembro de 2006, sobre a incompatibilidade
do exercício de funções de coordenação e direcção em
instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde por
parte de profissionais pertencentes a instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde.Vejamos, antes de mais, o
teor do dito despacho, tal como nos foi transmitido. “O
exercício de funções dirigentes em entidades privadas prestadoras de cuidados de saúde, por profissionais de instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua natureza jurídica, é passível de comprometer a isenção e imparcialidade com o consequente
risco de prejuízo efectivo para o interesse público, conforme genericamente admitido no n.º 2 do artigo 20.º do estatuto do SNS, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93. Assim,
ao abrigo do artigo 6.º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, e
da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 233/
2005, de 29 de Dezembro, entendo de transmitir as seguintes orientações e directrizes: 1 – O exercício efectivo de
funções de coordenação e direcção, independentemente da
sua natureza e forma jurídica, em instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde, por profissionais pertencentes a instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde
(SNS), sujeitos, ou não, ao regime da administração pública,
deve ser sempre considerado incompatível. 2 – Devem os
conselhos de administração das Administrações Regionais
de Saúde e instituições integradas no SNS proceder em
conformidade e, em caso de dúvida, solicitar esclarecimentos à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 3 – Os órgãos referidos no número antecedente procedem à avaliação das situações actuais uniformizando-as com o presente
despacho.”
Da natureza do despacho Importa, pois, antes de mais qualificar, sob o ponto de vista jurídico, o acto que resulta do
despacho em apreciação. Para tanto e sem grandes delongas, há que ressaltar desde já que estamos no domínio das
relações entre pessoas públicas distintas, todas elas com
um grau relevante de autonomia administrativa. Essa personalidade e autonomia excluem qualquer relação de dependência hierárquica do Governo e significam que, salvo
em casos excepcionais, aos seus órgãos dirigentes é dado
regerem-se por si próprios e praticarem actos administrativos definitivos. A harmonização entre os interesses que
prosseguem e aqueles de que cura o Governo, enquanto
principal órgão do ente público Estado, não é realizada por
via da cadeia hierárquica, mas da chamada tutela adminis-
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trativa, que genericamente consiste num poder de intervenção na gestão das pessoas colectivas autónomas nas
matérias que a lei estabelecer como abertas a essa intervenção. De há muito que se considera que a tutela administrativa nunca se presume. O Governo, enquanto órgão
tutelar, só pode intervir “quando e como” a lei expressamente o dispuser, sendo indispensável pesquisar na lei a
extensão, em concreto, dos poderes de tutela existentes.
Ora, pela letra do despacho em causa, o Ministro da Saúde
invoca, precisamente, o exercício dos poderes de tutela e
superintendência que detém relativamente aos Hospitais.
Com efeito, o actual Regime Jurídico da Gestão Hospitalar,
aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro atribui
amplos poderes de tutela ao Ministro da Saúde, os quais
constam quer do art.º 6.º1, quer do art.º 12.º2. Por seu
lado, o D.L. 233/2005, de 29 de Dezembro, que concretizou
a transformação dos hospitais que tinham a natureza de
sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos
em entidades públicas empresariais, também atribui poderes de superintendência ao Ministro da Saúde, no seu art.º
6.º . Como se disse, a tutela administrativa consiste no conjunto dos poderes de intervenção de uma pessoa colectiva
pública na gestão de outra pessoa colectiva, a fim de assegurar a legalidade ou o mérito da sua actuação. Por sua vez,
a superintendência é o poder conferido ao Estado, ou a
outra pessoa colectiva de fins múltiplos, de definir os objectivos e guiar a actuação das pessoas colectivas públicas
de fins singulares colocadas por lei na sua dependência.
A superintendência difere do poder de direcção, típico da
hierarquia e é menos forte do que ele, porque o poder de
direcção do superior hierárquico consiste na faculdade de
dar ordens, a que corresponde o dever de obediência a
essas mesmas ordens, enquanto a superintendência se traduz apenas numa faculdade de emitir directivas ou recomendações. A diferença, do ponto de vista jurídico, entre
ordens, directivas e recomendações é que as ordens são
comandos concretos, específicos e determinados, que impõem a necessidade de adoptar imediata e completamente
uma certa conduta; as directivas são orientações genéricas,
que definem imperativamente os objectivos a cumprir pelos seus destinatários, mas que lhes deixam liberdade de
decisão quanto aos meios a utilizar e às formas a adoptar
para atingir esses objectivos; e as recomendações são conselhos emitidos sem a força de qualquer sanção para a hipótese do não cumprimento. Conclui-se, pois, que na sua
forma, o despacho do Ministro da Saúde não constitui uma
ordem, no sentido supra, mas antes uma directiva. Nessa
medida, qualquer acto que seja praticado neste âmbito terá,
forçosamente, de ser proferido pelos conselhos de administração das diversas instituições envolvidas e a quem o
despacho se dirige, porquanto as directivas e recomendações apenas produzem efeitos interorgânicos e não afectam, directamente, a posição de terceiros, ainda que estes
sejam funcionários, agentes ou trabalhadores. Ou seja, os
Conselhos de Administração terão de proferir os actos ne-

cessários ao desencadear dos procedimentos dirigidos aos
funcionários, pois só na sua presença poderão os interessados reagir, se assim o entenderem. O que ficou dito referese ao aspecto formal do despacho. Importa, contudo, verificar se, do ponto de vista substancial, o teor do despacho
corresponde efectivamente a uma orientação ou directiva
genérica. Detenhamo-nos, pois, no seu conteúdo: 1- O exercício efectivo de funções de coordenação e direcção, independentemente da sua natureza e forma jurídica, em instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde, por profissionais pertencentes a instituições integradas no Serviço
Nacional de Saúde (SNS), sujeitos, ou não, ao regime da
administração pública, deve ser sempre considerado incompatível. 2- Devem os conselhos de administração das Administrações Regionais de Saúde e instituições integradas no
SNS proceder em conformidade e, em caso de dúvida, solicitar esclarecimentos à Secretaria-Geral do Ministério da
Saúde. Como resulta do texto sublinhado, não estamos perante qualquer orientação genérica, mas antes diante de
uma instrução concreta e precisa, sem qualquer margem de
discricionariedade na sua aplicação. Ou seja, não se trata de
um objectivo a prosseguir imperativamente, mas de uma
ordem em que a actividade a prosseguir por parte dos órgãos das pessoas colectivas tuteladas consiste no
apuramento da situação de facto de cada um dos visados. É
verdade que sob o ponto de vista jurídico é discutível a
aplicação de qualquer sanção para o incumprimento deste
comando por parte dos órgãos de administração das instituições, mas sabemos que do ponto de vista político, a “sanção” existe. Da legalidade substancial Analisemos, agora o
conteúdo efectivo deste despacho, por forma apurar a sua
conformidade face à legislação vigente. Importa aqui ressaltar que apesar do despacho se referir ao universo global
dos funcionários, agentes e trabalhadores das instituições
em causa, independentemente da sua formação de base, a
nossa análise vai obviamente restringir-se aos médicos. Assim e nesta perspectiva, vejamos os normativos legais que
lhes são aplicáveis. É o seguinte o teor da Base XXXI da Lei
de Bases da Saúde – Lei 48/90, de 24 de Agosto, sob a epígrafe
“Estatuto dos profissionais de saúde do Serviço Nacional
de Saúde”: 1 - Os profissionais de saúde que trabalham no
Serviço Nacional de Saúde estão submetidos às regras próprias da Administração Pública e podem constituir-se em
corpos especiais, sendo alargado o regime laboral aplicável,
de futuro, à Lei do Contrato Individual de Trabalho e à
contratação colectiva de trabalho. 2 - A lei estabelece, na
medida do que seja necessário, as regras próprias sobre o
estatuto dos profissionais de saúde, o qual deve ser adequado ao exercício das funções e delimitado pela ética e
deontologia profissionais. 3 - Aos profissionais dos quadros
do Serviço Nacional de Saúde é permitido, sem prejuízo
das normas que regulam o regime de trabalho de dedicação exclusiva, exercer a actividade privada, não podendo
dela resultar para o Serviço Nacional de Saúde qualquer
responsabilidade pelos encargos resultantes dos cuidados
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por esta forma prestados aos seus beneficiários. 4 - É assegurada formação permanente aos profissionais de saúde.
(Sublinhados nossos). Do preceito transcrito resulta, com
particular acuidade do seu n.º 3, que os médicos do SNS
podem livremente exercer actividade privada, excepto quando se encontrem em regime da dedicação exclusiva, situação em que naturalmente terão de respeitar este regime.
Não obstante, o art.º 20.º do Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, aprovado pelo D.L. 11/93, de 15/01, reafirmando
a possibilidade dos médicos exercerem actividade privada
tal como previsto na Lei de Bases da Saúde, estabeleceu
algumas incompatibilidades: 1 - Aos profissionais dos quadros do SNS é permitido, nos termos da lei, o exercício de
actividade privada, desde que dela não resultem,
designadamente em virtude de contrato ou convenção,
quaisquer responsabilidades do SNS pelos encargos correspondentes aos cuidados prestados aos beneficiários. 2 Em qualquer caso, o exercício de actividades exteriores
depende sempre da compatibilidade de horário, do não
comprometimento da isenção e imparcialidade do funcionário ou agente e da inexistência de prejuízo efectivo para
o interesse público. 3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os médicos membros de órgãos máximos de
gestão e de direcção de estabelecimentos e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), com excepção
dos membros dos conselhos de administração das administrações regionais de saúde, podem utilizar a faculdade
conferida pelo n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 73/
90, de 6 de Março, para o atendimento a doentes privados
e, bem assim, exercer a sua actividade profissional, de forma
não regular e remunerada, no âmbito das especialidades e
instituições integradas nas seguintes redes: a) Rede de prestação de cuidados de saúde, definida nos termos do n.º 2
do artigo 1.º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro; b) Rede de
prestação de cuidados de saúde primários, definida nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 60/2003, de 1
de Abril; c) Rede de cuidados de saúde continuados, definida nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 281/2003,
de 8 de Novembro, quanto aos estabelecimentos previstos
na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do mesmo diploma. 4 - A
faculdade a que se refere o número anterior depende de
autorização a conceder por despacho do Ministro da Saúde, mediante requerimento do interessado. (Os n.ºs 3 e 4
foram introduzidos pelo Decreto-Lei n.º 223/2004, de
03.12.) As ditas incompatibilidades, constantes do n.º 2 do
citado art.º 20.º são perfeitamente razoáveis e decorrem
até da natureza das coisas: o horário do médico no SNS
tem de ser respeitado e cumprido, a isenção e imparcialidade do funcionário, agente ou trabalhador não pode ser afectada e o interesse público também não poderá ser prejudicado. De resto correspondem grosso modo ao estabelecido no n.º 3 do art.º 12.º do D.L 184/89, de 2 de Junho, que
determina que “O exercício de funções na Administração
Pública é incompatível com o exercício de quaisquer ou-
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tras actividades que: a) Sejam consideradas incompatíveis
por lei; b) Tenham um horário total ou parcialmente coincidente com o do exercício da função pública; c) Sejam susceptíveis de comprometer a imparcialidade exigida pelo interesse público no exercício de funções públicas.” Todavia,
para apurar como é que o interesse público poderá ser
afectado negativamente, torna-se necessária uma avaliação
casuística. Ora, o que o despacho em causa faz é uma afirmação genérica: sempre que um médico, de algum modo
vinculado a instituições do SNS, exerça funções de coordenação e direcção – qualquer que seja a sua natureza e forma jurídica – em instituições privadas de cuidados de saúde, está a prejudicar o interesse público e ,
consequentemente, tal actividade é incompatível com a sua
vinculação à instituição do SNS. Tal afirmação é contrária
aos preceitos que temos vindo a citar e, consequentemente,
é ilegal. Mais: consideramos que o despacho citado, ao contrário do que a sua letra afirma, consubstancia uma norma.
Na verdade, as normas regulamentares caracterizam-se face
ao acto administrativo pela sua generalidade e abstracção.
Entende-se por generalidade a susceptibilidade de aplicação do dispositivo a um número indeterminado e
indeterminável de pessoas não singularizadas a priori e por
abstracção a susceptibilidade de aplicação da hipótese a um
número inconcreto de casos. E, na verdade, o despacho é
susceptível de ser aplicado a um número indeterminado e
indeterminável de pessoas e a um número indefinido de
casos. E tendo características normativas, a sua elaboração
e aprovação não seguiu as formalidades previstas na lei,
designadamente o disposto no art.º 112.º da Constituição
que assim também se mostra violado. Na sequência do que
ficou dito, são de prever consequências gravosas para os
médicos e importa definir os meios de reacção possíveis ao
alcance da Ordem dos Médicos. Neste momento, aconselhamos a que o Despacho seja submetido à apreciação do
Provedor de Justiça para efeitos de emissão de uma eventual recomendação ao Governo. Por outro lado, e sendo
certo que estamos perante um acto de cariz normativo,
sugerimos também que se requeira ao Ministério Público,
nos termos do artigo 73.º, n.º3 do CPTA, o pedido de declaração de ilegalidade com força obrigatória geral. Por último importa, ainda, fazer uma referência aos médicos que
possam ser objecto de aplicação do despacho. Como já referimos, a execução do despacho ou, como nos parece, o
uso da norma depende da prática de actos concretos de
aplicação, pelo que, de acordo com o CPTA, não nos parece
possível a sua impugnação imediata por parte dos lesados,
mas tão só aquando da sua efectiva aplicação a um caso.
Acresce que as situações concretas de cada médico podem
ser muito distintas, até pelos diferentes vínculos que podem existir entre os médicos e as instituições hospitalares
onde trabalham. Na verdade, há que ter presente a existência de médicos que têm contrato de trabalho e de médicos
que são funcionários ou agentes da Administração Pública.
Significa isto que só perante cada situação concreta pode-
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remos emitir uma opinião relativa à forma de reacção à
aplicação do despacho. Ou seja, cada médico terá de, por si
próprio, desencadear os meios de defesa adequados à sua
situação específica.Tal não obsta, contudo, a que seja dado a
conhecer aos interessados o teor da presente informação,

bem como dos mecanismos que a Ordem dos Médicos por
si só desencadeie. Esta é, salvo melhor, a nossa opinião.
Consultora Jurídica
Paula Quintas, 2007-01-04

Parecer Federação Nacional de Prestadores de Cuidados de Saúde
O regime legal de incompatibilidades dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e o Despacho
do Ministro da Saúde

cargos correspondentes aos cuidados prestados aos
beneficiários.
2 – Em qualquer caso, o exercício de actividades exteriores
depende sempre da compatibilidade de horário, do não comprometimento da isenção e imparcialidade do funcionário
ou agente e da inexistência de prejuízo efectivo para o interesse público”.
O nº 1 reforça o mesmo princípio já enunciado na Lei de
Bases da Saúde – aos profissionais dos quadros do SNS é
permitido o exercício da actividade privada – princípio este
delimitado por uma condição – desde que dessa actividade
não resultem, através de contrato ou convenção, responsabilidades do SNS pelos encargos correspondentes aos cuidados prestados aos beneficiários.
Esta condição, de formulação genérica e que funciona como
delimitação negativa do princípio de acumulação de actividades, foi, no que respeita à convenção, desenvolvida e concretizada pelo Decreto-Lei nº 97/98, de 18 de Abril (lei das
convenções) que, no seu artº 9º, sob a epígrafe “Condições
de adesão”, estabelece o regime de incompatibilidades para
os profissionais vinculados ao SNS, nos seguintes termos:
“2 – Os profissionais vinculados ao Serviço Nacional de Saúde
não podem celebrar convenções, deter funções de gerência
ou a titularidade de capital superior a 10 % de entidades
convencionadas, por si mesmo, pelos seus cônjuges e pelos
seus ascendentes ou descendentes do 1º grau.
3 – Os directores de serviço dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde não podem exercer funções de direcção técnica em entidades convencionadas.”
Da disciplina jurídica vertida nos preceitos citados, podemos retirar as seguintes conclusões:

1. APRECIAÇÃO JURÍDICA
Só existe incompatibilidade entre o exercício de empregos
e cargos públicos e o de actividades privadas nos casos em
que a lei o determinar (1)
Nos termos do artº 269º, nº 5 da Constituição da República Portuguesa,” a lei determina as incompatibilidades entre
o exercício de empregos ou cargos públicos e o de outras
actividades”
A Lei de Bases da Saúde (Lei nº 48/90, de 24 de Agosto)
estabelece no nº 3 da Base XXXI, sob a epígrafe “Estatuto
dos Profissionais de Saúde do Serviço Nacional de Saúde”,
o princípio (sujeito naturalmente, a excepções) de possibilidade de acumulação de funções públicas e privadas aos
profissionais dos quadros do Serviço Nacional de Saúde:
“Aos profissionais dos quadros do Serviço Nacional de Saúde é
permitido, sem prejuízo das normas que regulam o regime
de trabalho de dedicação exclusiva, exercer a actividade
privada, não podendo daí resultar para o Serviço Nacional
de Saúde qualquer responsabilidade pelos encargos resultantes dos cuidados por esta forma prestados aos seus
beneficiários.”
Nesse mesmo sentido e como corolário desse princípio, a
mesma lei de bases, no nº 2 da Base XXXVII, sob a epígrafe
“Apoio ao sector privado”, dispõe:
“O apoio pode traduzir-se, nomeadamente, na facilitação da
mobilidade do pessoal do Serviço Nacional de Saúde que deseje
trabalhar no sector privado……..”
Nos termos do artº 9º, nº 4 do Decreto-Lei nº 73/90, de 6
de Março (regime legal das carreiras médicas), “o regime de
dedicação exclusiva é incompatível com o desempenho de qualquer actividade profissional pública ou privada…”
Por sua vez, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
aprovado pelo Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro vem,
em regulamentação da Lei de Bases da Saúde, estabelecer,
no artº 20º, o quadro legal das incompatibilidades dos profissionais dos quadros do SNS:
“1 – Aos profissionais dos quadros do SNS é permitido, nos termos da lei, o exercício de actividade privada, desde que dela
não resultem, designadamente em virtude de contrato ou
convenção, quaisquer responsabilidades do SNS pelos en-

• Só existe incompatibilidade entre o exercício de
empregos e cargos públicos e o de actividades privadas nos casos em que a lei o determinar
• Por regra, os profissionais dos quadros do SNS podem exercer actividades privadas
As excepções a esta regra constituem as incompatibilidades previstas na Lei e que, com pertinência para a questão
em apreço, são:
INCOMPATIBILIDADES NATURAIS
As que resultam da impossibilidade material de o funcionário desenvolver simultaneamente duas actividades dentro
das mesmas horas de serviço – sobreposição de horários
– nº 2 (1ª parte) do artº 20º do Estatuto do SNS
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INCOMPATIBILIDADES MORAIS OU ÉTICAS
As que resultam de atitudes e comportamentos que ponham em causa a isenção e imparcialidade do funcionário
e/ou a existência de prejuízo efectivo para o interesse público – nº 2 (2ª parte) do artº 20º do Estatuto do SNS
INCOMPATIBILIDADES ABSOLUTAS
Os profissionais dos quadros do Serviço Nacional de Saúde
em regime de trabalho de dedicação exclusiva – nº 3 da
Base XXXI da Lei de Bases da Saúde e, entre outros, artº 9º,
nº 4 do Decreto-Lei nº 73/90, de 6 de Março (regime legal
das carreiras médicas)
INCOMPATIBILIDADES RELATIVAS
A) Os profissionais dos quadros do Serviço Nacional de
Saúde relativamente à celebração de convenções em nome
individual e à gerência, administração e participação superior a 10 % do capital de entidades convencionadas;
B) Os directores de serviço dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde relativamente ao exercício de funções de direcção técnica em entidades
convencionadas.
O Despacho nº 289/06 do Ministro da Saúde, datado de 5
de Dezembro de 2006 (ainda não publicado) determina:
“1 – O exercício efectivo de funções de coordenação e direcção,
independentemente da sua natureza e forma jurídica, em instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde, por
profissionais pertencentes a instituições integradas no Serviço
Nacional de Saúde (SNS), sujeitos ou não, ao regime da administração pública, deve ser sempre considerado incompatível.”
No preâmbulo, o Ministro da Saúde fundamenta este seu
Despacho no nº 2 do artº 20º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e invoca como lei habilitante as disposições
contidas no artº 6º do regime jurídico da gestão hospitalar,
aprovado pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro e na alínea b) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 233/2005, de
29 de Dezembro.
Ora, o nº 2 do artº 20º (transcrito supra) mais não é que
uma cláusula genérica de salvaguarda à aplicação do princípio de permissão de acumulação de actividade pública e
privada aos profissionais dos quadros do SNS, plasmado no
número anterior do mesmo artigo (também transcrito supra).
A observância desta norma, genérica e abstracta, deve ser
verificada, caso a caso, face a um determinado quadro factual
em concreto.
O Despacho do Ministro da Saúde, neste particular, poderia consubstanciar uma orientação e directriz dirigida aos
órgãos e agentes na sua tutela, no sentido, de apreciarem
casuisticamente todas as situações em que profissionais do
SNS exercessem em simultâneo funções de coordenação e
direcção em instituições privadas prestadoras de cuidados
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de saúde, para apurar, em concreto, caso a caso, se havia
compatibilidade de horários, se havia ou não comprometimento da isenção e imparcialidade do profissional e se dessa acumulação resultava ou não prejuízo efectivo para o
interesse público.
E, para isso, o Ministro da Saúde está habilitado e faria sentido que no preâmbulo de um Despacho dessa natureza
– emanação de orientações e directrizes para a boa aplicação da Lei – invocasse as normas legais habilitantes que
invocou:
• artº 6º do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado
pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro
“1 – O Ministro da Saúde exerce em relação aos hospitais integrados na rede de prestação de cuidados de saúde e na parte
das áreas e actividade, centros e serviços nela integrados, os
seguintes poderes:
a) Definir as normas e os critérios de actuação hospitalar;
b) Fixar as directrizes a que devem obedecer os planos e programas de acção, bem como a avaliação da qualidade dos resultados obtidos nos cuidados prestados à população;
c) Exigir todas as informações julgadas necessárias ao acompanhamento da actividade dos hospitais;
d) Determinar auditorias e inspecções ao seu funcionamento,
nos termos da legislação aplicável.
2 – Os hospitais devem facultar ao Ministro da Saúde, sem
prejuízo da prestação de outras informações legalmente exigíveis,
os seguintes elementos, visando o seu acompanhamento e controlo:
a) Os documentos oficiais de prestação de contas, conforme
definido no Plano Oficial de Contas do Ministério da Saúde;
b) Informação periódica de gestão sobre a actividade prestada
e respectivos indicadores.”
• alínea b) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 233/
2005, de 29 de Dezembro
“Compete ao Ministro da Saúde:
………………………………
b) Dar orientações, recomendações e directivas para a prossecução das atribuições dos hospitais E.P.E., designadamente nos
seus aspectos transversais e comuns;”
Mas, neste Despacho, o Ministro da Saúde não se contêm
nestes limites da sua competência.
Vai muito mais longe.
Pretende criar ex novo uma nova espécie de incompatibilidade – proíbe expressamente a todos os profissionais do
SNS, independentemente da natureza do vínculo, da carreira ou da categoria profissional, a acumulação com o exercício efectivo de funções de coordenação e direcção em instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde.
Este tipo de incompatibilidade que até aqui, como se viu
supra, abrangia apenas os directores de serviço dos serviços e estabelecimentos do SNS relativamente às funções
de direcção técnica em entidades convencionadas (artº 9º,
nº 3 do Dec. –Lei nº 97/98), passa a abranger por um lado,
todo e qualquer profissional do SNS, independentemente
do grau e categoria profissional e, por outro, as funções de
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coordenação e direcção em todas as instituições privadas,
convencionadas ou não.
O Despacho cria pois uma nova categoria de incompatibilidades, de forma aliás bem peremptória – deve ser sempre
considerado incompatível – aditando-a ao actual regime legal.
O Despacho pretende alterar a Lei que invoca – nº 2 do
artº 20º do Estatuto do SNS – que diz que só haverá incompatibilidade se se verificar que dessa acumulação resulte incompatibilidade de horário, comprometimento da isenção ou imparcialidade ou prejuízo efectivo para o interesse
público, para uma regra com um alcance diametralmente
oposto, i.e., mesmo que não se verifique, em concreto, incompatibilidade de horários, comprometimento da isenção
ou imparcialidade ou prejuízo efectivo para o interesse público, ainda assim, tal acumulação será sempre incompatível.
Isto é uma alteração da Lei e, como é fácil de ver, o Ministro,
um qualquer ministro, não pode, por mero Despacho, face
ao actual quadro jurídico-constitucional, proceder a
alterações legislativas.
Ora, a competência legislativa do Governo só pode ser
exercida pelo Conselho de Ministros, através de acto
legislativo próprio – Decreto-Lei (artº 200º, nº 1 – d) da
CRP).
Esta competência, no caso e atentas as pertinentes disposições supra citadas da Lei de Bases da Saúde, terá obrigatoriamente de ser enformada nos princípios aí contidos, em
obediência ao comando contido no artº 198º da CRP:
“1 – Compete ao Governo, no exercício de funções legislativas:
………………………….
c) Fazer decretos-leis de desenvolvimento dos princípios
ou das bases gerais dos regimes contidos em leis que a eles
se circunscrevam.”
O Despacho em apreço está pois, no nosso entender, ferido de vício de violação de lei.
2. CONSEQUÊNCIAS PREVISÍVEIS NO ACTUAL
QUADRO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA
DE SAÚDE
Da análise sintética da questão jurídica, resulta que os vícios apontados poderiam ser ultrapassados através de uma
solução política com sustentação jurídico-constitucional –
o Governo alterava a forma do acto, transformando o Despacho do Ministro da Saúde num Decreto-Lei aprovado em
Conselho de Ministros e previamente (por maior segurança), sustentado na maioria política que o Partido Socialista
detém na Assembleia da República, até poderia apresentar,
com grande margem de êxito, uma proposta de lei
de alteração da Lei de Bases da Saúde, no sentido de conferir conformidade ao Decretolei.
E, assim, eliminava o vício formal, atingindo o objectivo pretendido.
Mas aqui, colocam-se duas outras questões de ordem política:

• seria esta medida justa na óptica dos seus destinatários?
• Prosseguiria o interesse público, consubstanciado na maior cobertura e facilidade de acesso dos portugueses à rede
nacional de cuidados de saúde?
Em primeiro lugar, diga-se que manda a boa prática política
e legislativa, incluir num diploma que cria um novo regime
de incompatibilidades, um dispositivo transitório, de forma
a acautelar os legítimos interesses e expectativas dos particulares que, por via da alteração da ordem jurídica, se vêem,
de um momento para outro, desabrigados da lei. Os mecanismos transitórios que conferem aos seus destinatários
um prazo razoável para adaptação às novas regras, são da
mais elementar justiça e da nossa tradição democrática.
Veja-se o caso do regime de incompatibilidades criado pelo
Decreto-Lei nº 97/98 (Lei das Convenções), que estabeleceu a favor dos cidadãos que, por via da entrada em vigor
desse diploma, passavam a incorrer em incompatibilidade,
um período transitório de 180 dias para adaptação e conformidade da sua situação pessoal, às novas regras.
Visto de outro prisma, é conhecido e tema recorrente de
debate na sociedade portuguesa a falta de médicos em muitas das especialidades e o agravamento da situação a muito
breve prazo, face ao envelhecimento do actual contingente
e à muito mitigada renovação de quadros, por via da, também já muito debatida, política altamente restritiva de
numerus clausus para acesso às faculdades de medicina.
Por outro lado, a total ausência de investimento por parte
do Estado português em clínicas de ambulatório, determinou que a actual cobertura, neste regime, de meios complementares de diagnóstico e terapêutica seja feita, praticamente, na totalidade, pelo sector privado.
As regras de qualidade para as diferentes áreas do sector
privado em ambulatório, impõem que cada especialista só
possa ter, em regra, uma única direcção técnica no sector
privado e, excepcionalmente duas (por orientação da DGS,
se não for profissional do SNS).
Não será difícil de prever que a aplicação imediata da determinação contida no Despacho do Ministro da Saúde, teria como consequência o desmoronamento, qual castelo
de cartas, da actual rede nacional de cuidados de saúde.
Só a título de exemplo, se atendermos ao número de médicos inscritos nos colégios das especialidades da Ordem dos
Médicos, de Nefrologia e de Medicina Física e de Reabilitação, e ao número de serviços destas especialidades nos hospitais e estabelecimentos do SNS, por um lado, e do número de clínicas privadas que prestam estes cuidados de saúde em regime de ambulatório, por outro, depressa somos
levados a concluir que, das duas uma:
• Ou encerram os serviços de Nefrologia e MFR dos hospitais do SNS
• Ou encerram as clínicas privadas de diálise e MFR.
O mesmo se diga, ainda que talvez em grau menos elevado,
da maioria das restantes especialidades médicas.
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Não há volta a dar. Trata-se de uma realidade objectiva que
o próprio Ministério da Saúde e outras entidades com responsabilidade no Sector, nomeadamente a Entidade Reguladora da Saúde, poderão facilmente comprovar pela simples consulta da sua base de dados.
Lisboa, 2 de Janeiro de 2007
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Pela Direcção,
O Secretário-Geral
O Presidente
(Miguel Mota Carmo)
(Abel Bruno Henriques)
– vide1ª conclusão do Parecer do Conselho Consultivo da
Procuradoria Geral da República nº PGRP00000341, homologado em 22-02-91 pelo Ministro da Saúde

(1)
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Carta do Conselho Nacional Executivo aos Médicos de Família
Caros Colegas,
Escrevemos-lhe na sequência do facto ocorrido na semana
passada e que de forma impensável alguém tentou aproveitar para atingir e fragilizar a Ordem, no momento em que
as relações desta com o Ministério da Saúde e o seu titular
se degradam de dia para dia.
Com efeito, o jornal Médico de Família noticiou na sua versão electrónica, e seguramente o fará na versão em papel,
que teria obtido, a partir da Ordem dos Médicos, cópia de
relatório da Inspecção-Geral da Saúde que poria em causa
o bom nome de vários Colegas da carreira de Medicina
Geral e Familiar.
Tal assunto não mereceria qualquer comentário da nossa
parte já que a credibilidade do jornalista responsável (que
foi capaz, o ano passado, de inventar uma “claque” que acompanhou o Bastonário a Vilamoura) ou a sua ética (que lhe
permitiu revelar a fonte da notícia) falam por si.
Também não nos levaria a escrever esta carta o despudorado
aproveitamento político que levou o Senhor Ministro da
Saúde a vir publicamente expressar a sua indignação pela
revelação do relatório por parte da Ordem. Todos nós conhecemos a “síndrome das lágrimas de crocodilo” e já somos suficientemente crescidos para conhecer estes truques e as regras do circo.
O que nos move e nos obriga a esclarecer os Colegas, com
toda a transparência, é a tomada de posição pública do
Coordenador da Missão para os Cuidados de Saúde Primários e a do Colega Dr. Eduardo Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral,
consubstanciadas nas suas declarações ao semanário Sol
que permitiu a este titular “Guerra nas prescrições – os
médicos estão contra o seu Bastonário”. Nas suas declarações, o Dr. Eduardo Mendes acusa a Ordem de ter sacrificado 14 clínicos gerais e que passaria a ideia de que “só os
médicos de família é que prescrevem medicamentos a mais”.
A contestação prossegue essencialmente em torno da emissão de um comunicado por parte da Ordem dos Médicos
em que esta falava em “legítimas suspeições”.
Urge, portanto, esclarecer os Colegas, já que se tratam de
declarações de um dirigente médico e de um alto responsável no Ministério da Saúde que já presidiu à mesma associação.
Muito nos ocorreria dizer e são legítimas várias interpretações, nomeadamente sobre a oportunidade deste ataque à
Ordem, quando os médicos, e principalmente os médicos
de família, estão sob fogo do Ministério. Muitas legítimas
suspeições (e suspeições não são afirmações ou diagnósticos) igualmente nasceriam desta defesa do Ministro que,
tão oportunamente, lhe permite desenredar-se da teia que
ele próprio criou.

Não vamos, no entanto, fazê-lo.
Os médicos sabem que privilegiamos a unidade, pelo que
não merecem comentários estes apelos tribais a grupos
dentro dos médicos. Para a Ordem, que todos representa,
são dignos e por igual merecedores de crédito todos os
médicos, sejam hospitalares, de medicina geral e familiar ou
saúde pública, sejam do norte, do centro ou do sul, sejam
seniores ou internos.
Alimentar polémica é agir contra os médicos. Como tal,
apenas revelamos factos:
No dia 15 de Janeiro p.p. uma delegação da Ordem dos
Médicos, constituída pelo Dr. Fernando Gomes, Dra. Isabel
Caixeiro e por mim próprio, respondeu a um pedido do
Senhor Ministro da Saúde e foi por ele recebida no Ministério.
O Senhor Ministro da Saúde entregou à Ordem um relatório da Inspecção-Geral da Saúde intitulado “Inspecção
temática sobre Acções de formação e congressos promovidos pela indústria farmacêutica e actividade prescricional
de medicamentos.”
Neste relatório, tinha o Senhor Ministro da Saúde aposto
despacho, deste se destacando o envio para as ARS, hospitais, Infarmed, ACSS e ACS, bem como, cópia aos gabinetes
dos Senhores Secretários de Estado e “à Ordem dos Médicos para conhecimento e procedimento que lhe aprouver”
(sic) (documento 1).
Perante este texto ocorreu-nos perguntar ao Senhor Ministro se este relatório era para melhorar alguma coisa no
sistema, se simplesmente para deixar cair na comunicação
social vilipendiando os médicos.
A resposta não nos permitiu qualquer dúvida:“(…) foi enviado para as ARS e para outros interessados pelo que não
posso garantir que não haja uma fuga de informação (…)”.
O curioso no caso é que, para além da suspeita sobre catorze médicos, dentre eles três a merecerem, na opinião da
IGS, procedimento de investigação, o relatório aponta claramente que tais casos são pontuais e é taxativo como primeira conclusão que:
“ (…) salienta-se o facto de não terem resultado evidências
sobre um eventual efeito indutor da participação em congressos promovidos pela indústria farmacêutica, na prescrição de medicamentos.” (sic) (documento 1).
Não deixa de se assinalar, só a título de curiosidade, que no
relatório que nos foi entregue, não era esta a frase que
vinha sublinhada, mas sim o parágrafo sobre os casos pontuais.
A Ordem não pode deixar de manifestar a sua perplexidade por, em consequência deste relatório, não ter sido assumido publicamente o louvor aos médicos de família portugueses por não se deixarem influenciar pela publicidade a
medicamentos e pela sua integridade, manifestada na não
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relação entre os congressos que frequentam, subsidiados
pela indústria (já que o Ministério não o faz), e a prescrição
de medicamentos.
Foi isso mesmo que salientámos no comunicado (documento
2) e, como quem não deve não teme, desafiámos os órgãos
próprios (a polícia criminal) a demonstrar se qualquer crime houve nos tais três casos sob investigação.
Diga-se que, se em trinta mil médicos se confirmassem três
casos de corrupção, estaríamos a falar de percentagens substancialmente inferiores a qualquer outra profissão. De qualquer forma, se existirem, e se tal for provado, não compete
à Ordem dos Médicos qualquer tolerância e, para defesa de
todos os que agem com critério, isenção e ética, devem ser
punidos com o maior rigor os culpados.
Como quem não deve não teme, a Ordem não está preocupada com qualquer investigação desde que séria, isenta e
sem desvios predeterminados. Apesar do envio do comunicado por parte da Ordem, só três dias depois a comunicação social subitamente acordou e com pleno conhecimento de partes do relatório veio, como já esperávamos, lançar
o opróbrio sobre os médicos, destacando unicamente os
tais “casos pontuais” a merecerem investigação e suspeição,
mas sem qualquer tipo de prova.
A Ordem reiterou o que tinha afirmado e apraz-nos cons-

tatar que a generalidade dos órgãos de comunicação social
registaram com fidelidade as nossas posições. Os portugueses, estamos certos, já não se deixam enganar por tais
manipulações e, seguramente, o Senhor Ministro tirará mais
prejuízos que vantagens destas manobras.
O que não esperávamos e publicamente repudiamos, repita-se, é esta atitude de defesa corporativa ultramontana,
principalmente vinda de quem vem.
Pela nossa parte continuamos com firmeza e determinação
no caminho traçado, cumprindo escrupulosamente o mandato recebido dos médicos e o Estatuto da Ordem, sabendo que a verdade e a transparência são a melhor defesa
para todos.
Os documentos que se juntam a esta carta permitirão aos
Colegas julgar por si próprios e estar na posse da informação relevante.
Aceite, Colega, os melhores cumprimentos,
Pel’ O Conselho Nacional Executivo
O Presidente
Dr. Pedro M. H. Nunes

COMUNICADO
Ordem dos Médicos
Conselho Nacional Executivo
A Ordem dos Médicos tomou conhecimento de uma inspecção temática levada a cabo pela Inspecção-Geral da
Saúde (IGS) sobre a relação entre a assistência a acções de promoção de medicamentos e congressos realizados
pela indústria farmacêutica e a prescrição médica.
A Ordem dos Médicos congratula-se pelo facto de a IGS ter concluído não haver ligação entre a prescrição
médica e a participação nessas acções. Tal conclusão demonstra a qualidade ética e técnica dos médicos portugueses, pelo que não pode deixar de suscitar o nosso louvor.
Terão sido identificados alguns casos que levantam legítimas suspeições, pelo que a Ordem dos Médicos, desde já,
assegurou ao senhor Ministro da Saúde a sua colaboração e empenho para que essas situações sejam esclarecidas
e punidos com o maior rigor os eventuais prevaricadores.
Numa reunião com o senhor Ministro da Saúde – que decorreu no dia 15 de Janeiro –, a Ordem dos Médicos
reiterou a proposta, já anteriormente apresentada a vários governos, de substituição das vinhetas por um sistema
efectivamente seguro de identificação dos médicos.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2007
O Presidente
Dr. Pedro M. H. Nunes
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Segurança
rodoviária e
álcool
O Parlamento Europeu considera que são necessárias mais medidas de
prevenção no que se refere ao binómio segurança rodoviária/consumo de álcool.
Nesse sentido, foi elaborado no dia 19/01/2007 um documento que publicamos
nesta edição.
CPME Info 008-2007
Road safety: European Parliament says more
action needed
In a report produced on 10/01/07, in response to the
Commission’s mid-term review of the EU Road
Safety Action Programme, the European Parliament is
calling for “a higher level of political commitment” to road
safety in all Member States and EU institutions.
More than 40,000 deaths are caused by road traffic accidents
in the European Union, the direct and indirect costs of which
are estimated at € 180 billion, or 2% of EU GDP. Moreover,
the disparity between different Member States’ road safety
records is widening.The European Parliament report, drawn
up by Ewa HEDKVIST PETERSEN voices disappointment
at the lack of progress in reaching the target of halving the
number of road fatalities in the EU by 2010. It urges Member
States to enforce existing legislation, which MEPs say would
greatly improve road safety if it were fully observed by road
users.The EP makes a number of other recommendations: an EU-wide zero alcohol limit should be introduced for new
drivers as well as for bus drivers and professional commercial
drivers involved in the transport of hazardous goods; - the
Commission should conduct a study on harmonising road
signs and rules in Europe to reduce unnecessary risks; at
present, for example, differing priority rules at roundabouts
can cause accidents; - the Commission should consider
creating a common minimum standard for driving instructors
with test and certification; - given the large number of
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accidents and deaths at road work zones, common guidelines
should be devised for such areas; - Member States should
make hands-free mobile telephone systems compulsory for
car, bus and commercial drivers; - Member States should
step up their efforts to increase the use of seat belts in all
vehicles, especially buses; - the Commission should launch
a European-wide information campaign advocating breaks
in driving every two hours to combat tiredness in drivers; the Commission should impose a general ban on overtaking
for vehicles weighing more than 12 tonnes on one- and
two-lane roads; - more attention should be devoted to
promoting technologies such as seat belt reminders and
advanced restraint systems; Electronic Stability Control;
speed limitation systems; alcohol interlocks; predictive safety
systems and the eCall system, which could reduce accident
response times considerably; - legislation is needed on crossborder enforcement of penalties for driving offences (so
that these are punished even if committed outside the
offender’s home country), daytime-running lights, the use
of rear reflector strips to indicate the outlines of lorries
and the use of installed and retro-fitted blind-spot mirrors;
- the Commission and Member States should promote
“awareness of the single European emergency call number
112”.
However, the Commission has recognised that it has limited
powers in this area. In a Communication on Reducing
alcohol-related harm in Europe it reaffirmed that
alcohol policy is a national competence, only allowing the
Commision a co-ordination role.
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Utilização de dados biométricos para
o controlo da assiduidade dos Médicos
Implicações na formação dos Médicos Internos
Foi solicitado
ao Conselho
Nacional do
Médico Interno
da Ordem dos
M é d i c o s
(CNMI) parecer sobre as implicações da utilização dos dados
biométricos para o controlo de
assiduidade, na formação dos Médicos Internos, dadas as intenções
anunciadas da implementação
deste sistema no Hospital Pedro
Hispano.
1. A implementação de sistemas
desta natureza está enquadrada no artigo 14° do DL 259/98
2. Não foram, até ao momento, observados os preceitos legais que obrigam, entre outros, o Conselho de Administração a notificar a Comissão Nacional de Protecção de Dados, à obtenção do respectivo parecer, ao fornecimento da descrição técnica detalhada do sistema de recolha, tratamento e confidencialidade dos
dados biométricos nem tão pouco do
parecer prévio da Comissão de Trabalhadores, nos termos previstos no Lei
da Protecção de Dados e no Código
do Trabalho
3.A Comissão Europeia está a tentar acordar na “European Working
Time Directive”, nomeadamente no
que concerne à aplicação às carreiras
médicas e em especial aos médicos em
formação, por ser consensual que os
médicos trabalham longas horas,
4. O PWG, associação que representa mais de 300 000 jovens médicos
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na Europa tem publicados vários pareceres nesta matéria que apontam
para a necessidade de regular o número máximo de horas de trabalho
dado que a tradição nos países é a
de utilização dos médicos para
além do seu horário legal.
5. O CNMI reconhece que em
Portugal os médicos internos cumprem na sua generalidade horários superiores aos impostos legalmente
6. A legislação do Internato Médico (artigo 18" do DL 203/2004) refere nos seus pontos l e 2: “/. Os internos
do internato o médico estão sujeitos ao
horário de quarenta e duas horas semanais, sem dedicação exclusiva. 2. Os internos do internato médico devem
dedicar à formação teórica e prática a
sua actividade profissional durante toda
a semana de trabalho”atestando a dedicação a que os médicos internos estão obrigados.
7.A disponibilidade do Médico deve
ser primeiro para com o doente, sendo que o tempo que o Médico dedica
a cada doente é imprevisível, na medida em que é também imprevisível a
evolução do estado de saúde do doente e a sua necessidade de cuidados
de saúde. O Médico Interno está
obrigado a essa mesma disponibilidade acrescida da disponibilidade para
a sua própria formação médica
8. Cabe ao director de serviço, dando cumprimento às orientações da administração, a gestão dos recursos humanos, adaptando os seus horários às
necessidades dos doentes e do serviço em geral. Cabe igualmente ao director de serviço organizar a formação médica, nomeadamente pela ob-

servação dos critérios de idoneidade
dos colégios da especialidade no que
diz respeito à actividade de ensino que
possibilite uma formação médica de
excelência e qualidade. Cabe-lhe ainda dar condições aos seus médicos,
orientadores de formação ou não, para
que possam desenvolver os respectivos programas de formação e actividades ligadas ao internato como sejam
reuniões de ensino, participação em
jornadas, organização de trabalhos para
apresentação em congressos, discussão
de casos clínicos, journal club, actividades de investigação, elaboração de protocolos, revisão de processos, etc.
9. A fixação de um horário de saída do serviço poderá criar um regime
que force os médicos a planificarem
excessivamente o seu trabalho de forma a que possam cumprir todas as funções assistenciais dentro do horário
estipulado. Poderá dar também origem
à exigência do cumprimento legal do
gozo de folgas compensatórias por trabalho em dia de descanso semanal,
entre outras
10. Decorre da aplicação do ponto
anterior uma menor disponibilidade
para a formação médica e uma eventual diminuição do número de actos
médicos praticados, em virtude daqueles, que por ultrapassarem a hora de
saída, possam ser cancelados
11. No decurso do Internato Médico é frequente a deslocação a bibliotecas, participações em reuniões de
ensino de outros hospitais, estágios
noutros hospitais, investigação, períodos de estudo e preparação de relatórios e exames, consulta de processos clínicos de outras instituições, fre-
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quência de cursos, etc. Há muito trabalho que o Médico Interno faz além
do assistencial e parte é desenvolvido
fora seu local de trabalho. Estas actividades são importantes e nalguns casos imprescindíveis ao processo
formativo e não devem ser coarctadas
pela aplicação de um qualquer sistema
inflexível.
Pelo acima exposto o Conselho Nacional do Médico Interno teme que a
imposição deste sistema de apre-

sentação de dados biométricos
para controle de assiduidade possa prejudicar a formação dos Médicos
Internos em hospitais que adoptem
cegamente este tipo de medidas.
Por outro lado o facto da legislação
que permite a aplicação destas medidas ter já oito anos sem ter sido adaptada com sucesso em nenhuma instituição, mesmo de cariz privado e de
índole puramente financeiro, faz temer
pela sua aplicação forçada contra a
vontade dos próprios profissionais.

O Conselho Nacional do Médico Interno entende ainda que o método de
controle de assiduidade até agora usado só deverá ser alterado por um outro que permita a flexibilidade
justificada pelas especificidades da formação médica.
O CNMI enviou este parecer ao Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos e solicita a sua intervenção com vista à verificação da legalidade desta medida e salvaguarda da formação médica.

COMUNICADO
Ordem dos Médicos
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, a 30 de Janeiro de 2007, manifesta a sua preocupação pelos
recentes e trágicos acontecimentos que põem em causa a eficácia e a eficiência da actual rede nacional de emergência pré hospitalar.
A cobertura eficaz, em condições de igualdade e de equidade de toda a população portuguesa, independentemente
do local de residência de cada um, requer meios técnicos adequados e acessíveis a todos em tempo útil, uma gestão
correcta do sistema de informação de socorro e alerta entre operadores, uma articulação formal com as estruturas
fixas de saúde de apoio ao socorro e a presença de tripulações com profissionais diferenciados e com experiência
adequada à missão que desempenham.
Neste sentido, o Conselho Nacional Executivo manifesta a sua profunda preocupação pelo anúncio da eventual
criação de umas denominadas “unidades de suporte intermédio de vida”. Pelo que a comunicação social tem deixado
transparecer, tratar-se-ia de assegurar, nalgumas zonas do País, a cobertura de emergência das populações por
profissionais menos diferenciados enquanto noutros locais tal cobertura seria, como é correcto acontecer, assegurada por médicos, configurando uma inqualificável e intolerável desigualdade na qualidade dos cuidados prestados.
No cumprimento do seu dever estatutário de zelar pela qualidade da medicina e dos cuidados de saúde prestados
aos portugueses, a Ordem dos Médicos solicitou audiências a Sua Excelência o Ministro da Saúde e à Comissão
Parlamentar de Saúde da Assembleia da República.
Lisboa, 30 de Janeiro de 2007
O Presidente
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Parecer da Provedoria de Justiça

Código Deontológico da OM
Na exposição com data em epígrafe,
observando-se ser o disposto no art.°
47.°, n.0 3, do Código Deontológico da
Ordem dos Médicos (CDOM) mais
restritivo do que dispõe actualmente
o Código Penal (CP), no seu art.° 142.°,
ao excluir a punibilidade, em certas circunstâncias, de factos que recairiam
sob a alçada do disposto no respectivo art.° 140.°, conclui-se pedindo que
fosse dirigida recomendação ou parecer à Ordem dos Médicos, no sentido
da superação da divergência apontada.
Como centro da pretensão de V.ª Ex.a,
e do fundamento que lhe quis dar, permito-me citar o n.° 25 da exposição
em causa, ao defender que o “art.° 47.°
do CD[OM] deve (...) acompanhar a
legislação em vigor, qualquer que seja
ela, não podendo em circunstância alguma restringi-la ou boicotá-la, anulando-lhe o alcance que o Estado de Direito pretendeu dar-lhe.”
Permitindo-me não concordar, nem
com as premissas, nem com as conclusões, estou em crer que tudo se
deve a um equívoco quanto à necessária distinção entre normas
deontológicas e normas jurídicas,
e ao papel indubitavelmente diverso que tem a lei penal (ainda
que numa vertente excludente da
ilicitude) e o acervo deontológico
elaborado no decurso de gerações por determinada classe profissional.
Na verdade, começo por declarar
que não me cabe a mim, nem a
terceiro, forçar a classe médica a
adoptar esta ou aquela regra de
conduta deontológica. No respeito, claro está, de grandes princípios,
esses sim estruturantes do Estado de
Direito democrático, como o da igualdade ou, também, o da legalidade, mas
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apenas no plano das condutas impostas, foi o próprio Estado que, em aplicação de faculdade hoje expressamente consagrada na Constituição (art.°
267.Q, n.° 4), entendeu constituir uma
associação pública na qual obrigatoriamente tivessem assento todos aqueles que em Portugal se dedicam à actividade médica, cabendo-lhes a eles,
nos órgãos estatutariamente estabelecidos, deliberar sobre a sua
própria deontologia.
Estou certo que, nos médicos como
nos advogados,V.ª Ex.ª não contestará
a legitimidade constitucional desta
auto-regulacão profissional, sendo, evidentemente, qualquer pessoa livre de
defender de jure condendo a extinção
das Ordens e a sujeição a uma entidade pública da fiscalização da actividade dos profissionais em causa, com a
formulação heterónoma de regras
deontológicas ou sem elas.
Sendo outra, todavia, a opção do legislador, democraticamente legitimado
para tanto e não violando nenhuma
regra ou princípio constitucional, não
tem cabimento a leitura feita quanto à
relação entre o normativo
deontológico e o que se extrai dos
art.°s 140.° a 142.° do CP.
Poder-se-ia, numa leitura superficial,
argumentar a V.ª Ex.a que o facto de
existir uma norma despenalizadora
não implica a licitude do comportamento em causa. Defender o contrário seria reduzir as várias formas de
ilicitude à ilicitude penal, e sabe-se que
assim não é.
Assim, determinada conduta, não punida penalmente, pode ser alvo de reacção da ordem jurídica a outros níveis, como o contra-ordenacional ou
o da mera responsabilidade civil. Constitui, dessa forma, poderoso obstáculo
para se poder acolher o raciocínio

desenvolvido na exposição a que respondo não se demonstrar que uma
conduta não penalmente ilícita não
pode, em caso algum, ser
deontologicamente ilícita.
Se assim se demonstrasse, bem se consideraria tal consequência como o dobre a finados por qualquer norma de
cariz deontológico que se imaginasse,
na medida em que a mesma, afinal, só
poderia repetir, com inutilidade redundante , o disposto em norma
incriminadora.
Sendo certa a tipicidade da norma penal incriminadora, V.a Ex.a poderá encontrar, nas mais variadas profissões,
normas de cariz deontológico que censuram condutas que não se subsumem
a qualquer norma daquele tipo. Sendo,
assim, penalmente lícitas (ou não ilícitas) as condutas em causa, poderia V.ª
Ex.a, coerentemente, defender a impossibilidade da censura ética ou
deontológica ínsita nas normas próprias de cada profissão.
Concordando-se ou não com a norma do art.° 47.° do CDOM (e cada
qual terá a sua opinião, e a classe médica, no seu conjunto, a sua), não posso acompanhar também o raciocínio
feito a partir da previsão da objecção
de consciência, como estabelecido no
art.º 30.° do CDOM.
Este instrumento existe para salvaguardar os médicos que entendam dever
assumir condutas não proibidas pelo
CDOM (e, já agora, pela lei geral), em
oposição a condutas que outrem lhes
pudesse querer impor.
Já não pode a existência do mesmo ser
argumento para dispensar (como parece defender V.a Ex.ª pelo menos neste caso) a existência de um acervo de
regras deontológicas, que se imponham
aos médicos no exercício da sua actividade. Concorde-se ou não com o seu
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teor concreto, e não é sobre este aspecto que me pronuncio, as normas
do CDOM representam um quadro de valores proposto aos médicos portugueses, sendo a sua
substituição por um eventual artigo único sobre objecção de
consciência a verdadeira supressão das competências da Ordem
em matéria deontológica.
Poderá V.a Ex.a obtemperar que, no
domínio da norma actual, como no da
sua alteração eventual, caso, na sequência do Referendo já marcado, tal assim
seja decidido pelas formas adequadas,
a existência desta norma deontológica
impede que seja prestado, as mulheres que o decidam, o conjunto de
circunstancialismos que evitam a punição do aborto, tal como descrito
hoje no art.° 142.° do CP e amanhã,
eventualmente, na sequência de previsão legal que ocorra por via da citada
consulta referendaria.
Sendo certo que, no caso do aborto, a
liberdade de consciência, no que toca
à omissão de comportamentos, será
sempre de respeitar,1 suscitaria então
a V.a Ex.a a questão, muito legitimamente, de saber se liberdade de consciência de pendor contrário, isto é, de um
médico que entendesse, ao contrário
do que parece decorrer do actual
CDOM, ser adequada a prática de
aborto nas condições que exorbitam
o seu art.° 47.°, n.° 3, mas ainda se
enquadram no actual art.° 142.° do CP
ou de norma que o venha a substituir,
devia ou não merecer idêntica protecção, neste caso contra uma eventual

acção punitiva por parte da Ordem dos
Médicos.
A resposta não seria fácil, na medida
em se quisesse reduzir o escopo desta análise às duas normas em apreço, a
do CDOM e a do CP, na medida em
que, como disse, serão inúmeros os
casos de condutas penalmente lícitas
que são deontologicamente condenadas e punidas.
Todavia, enxertando aqui a dimensão
activa que o Estado assume neste processo,2 não creio que seja viável à Ordem dos Médicos (como a qualquer
outra associação pública profissional,
em situação análoga) conferir outra
utilidade à norma em causa do CDOM
que não a de uma orientação ética, de um padrão de conduta tido
como socialmente adequado pela
classe profissional no seu conjunto.
Tal como foi oportunamente noticiado, aliás em reacção pública à apresentação da presente queixa, não teria
pertinência qualquer decisão punitiva
dos médicos que, cumprindo hoje com
o disposto no art.° 142.° do CP, violassem o art.° 47.°, n.° 3, do CDOM,
este entendimento sendo bastante reforçado com a garantia jurisdicional de
que dispõem todos os médicos sancionados pela sua Ordem.
A maior parte da exposição de V.a Ex.a
critica o teor concreto da norma do
CDOM em apreço, defendendo a sua
alteração, pelo menos para os termos
hoje previstos no CP e, como também
é público, para aqueles que se visam
consagrar em caso de resposta afirma-

tiva do eleitorado à pergunta referendaria de 11 de Fevereiro p. f.
No plano do CP, o processo que está
em curso dispensa-me de considerações adicionais. No que toca à
deontologia da classe médica, cabendo apenas a esta defini-la, só se pode
aplaudir iniciativas que, no seio da mesma mas também ponderando
contributos da comunidade, assegurem
a correcta definição de regras éticas
que, correspondendo a valores
civilizacionais profundos, possam em
cada momento exprimi-los da melhor
forma.
Nesse campo, as iniciativas que foram
já anunciadas para debate destas questões, no quadro da Ordem como fora
dela, e que espero se concretizem,
podem ser um contributo positivo
para o aprofundamento da reflexão
sobre uma ciência e arte tão nobre e
necessária, qual seja a Medicina, e num
aspecto tão delicado como fulcral à
mesma.
Apresento a V.ª Ex.ª e às demais
subscritoras da exposição a que respondo os meus melhores cumprimentos,

1
Admito algumas zonas mais cinzentas, mas estas
sempre cobertas pelo CDOM.
2
Repare-se na exigência feita pela lei penal de a
intervenção decorrer em “estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido”.
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I Congresso da Comunidade Médica
de Língua Portuguesa: Transição
epidemiológica e transição da formação
Alice Valadares Dupret moderou a mesa sobre
transição epidemiológica, na qual participou Ana
Paula Magalhães (Portugal) e Maria de Lourdes
Monteiro (Cabo Verde).
Ana Paula Magalhães, médica especialista em Saúde Pública, definiu transição epidemiológica como uma «mudança ocorrida no tempo, nos padrões
de mortalidade, morbilidade e incapacidade que caracterizam uma população específica, e que ocorre em conjunto com alterações demográficas,
sociais e económicas». Explicando que
as consequências do estado demográfico na transição epidemiológica englobam a fase da peste e da fome, do recuo das epidemias e o aparecimento
de doenças crónicas e degenera-tivas,
a especialista em saúde pública referiu
três mudanças básicas que ocorrem
durante o processo de transição

30

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007

epidemiológica, a saber: «substituição
das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas, transferência da morbilidade e
mortalidade dos grupos etários mais
jovens para os mais velhos e mudança
do padrão de morbilidade e mortalidade em que a morbilidade passa a
predominar».
Conforme foi explicado, a substituição
das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis tem como causas determinantes as condições sócioeconómicas e de saneamento básico,
a imunização (controlo das doenças
evitáveis pela vacinação), a introdução
de terapêuticas farmacológicas, a mu-

dança dos estilos de vida e a alteração
na prestação de cuidados de saúde.
Na transição epidemiológica é de referir a transferência da morbi-mortalidade dos grupos etários mais jovens
para os mais velhos a qual se caracteriza por uma diminuição das taxas de
mortalidade materna, perinatal e infantil, um aumento da esperança de vida
ao nascer, alteração dos estilos de vida,
melhor prestação de cuidados de saúde e introdução de novas tecnolo-gias
na saúde.
Referindo-se à transição da formação,
Ana Paula Magalhães salientou a importância de desenvolver áreas como
a epidemiologia, a investigação, o planeamento e gestão em Saúde, novas
tecnologias e o trabalho em equipa
multidisciplinar e intersectorial.
A realidade cabo-verdiana
Maria de Lourdes Monteiro, médica
cabo-verdiana, interveio nesta mesa
apresentando uma análise concreta
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dos indicadores em Cabo Verde analisando as causas de mortalidade e a sua
evolução.
«Entre 1994 e 2000 o país viveu quatro grandes epidemias por doenças
transmissíveis: em 1995/1996 uma epidemia de cólera (12955 casos e 241
óbitos em 1995); Em 1997/1998 uma
epidemia de sarampo (8584 casos e
49 óbitos); Em 2000/2001 uma epidemia de disenteria por Sh.dysenteria tipo
1 (9740 casos e 9 óbitos); Em 2000
poliomielite (56 casos e 8 óbitos)». Em
termos de saúde pública existem outras doenças transmissíveis importan-

tes que condicionam a realidade caboverdiana: «VIH/SIDA (prevalência nacional – 0,8%), tuberculose (250-300
casos novos ano), paludismo na ilha de
Santiago (menos de 100 casos autóctones por ano), doenças diarreicas em
geral (cuja incidência ainda é elevada)
e IRA».
A título de conclusão, Maria de Lourdes Monteiro referiu que «Cabo Verde acompanha o processo mundial de
rápido crescimento da carga de doença relacionada com as Doenças Não
Transmissíveis. Regista-se uma coexistência da morbi-mortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis, representando uma sobrecarga para o SNS em termos de recursos
humanos, tecnológicos e financeiros».
O país tem respondido a esta situação, nomeadamente, através da
elaboração do Plano Nacional de
Desenvolvimento dos Recursos
Humanos no horizonte 2005 2014. No entanto a situação
actual é de carência em RH em
todos os níveis da pirâmide
sanitária: central, incluindo os
Hospitais Centrais, regional
e local. Existe «um número
limitado de especialistas nacionais nas áreas hospitalares
mas também de saúde pública»; há igualmente necessidade de substituição dos médi-

cos especialistas estrangeiros e de «renovação dos médicos especialistas nacionais que vão aposentar-se nos próximos 10 anos (17 Especialistas)».
A resposta nacional cabo-verdiana inclui a elaboração do plano de prevenção e controlo das doenças não
transmissíveis (2005), um estudo sobre a prevalência das DNT (em preparação) e iniciativas para o tratament o
do cancro no
país (2005).
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Sines: uma cidade de médicos
O projecto da Casa do Médico de Sines é muito inovador: a Ordem dos Médicos
assegurará a prestação de vários serviços (prestação de cuidados de saúde,
lavandaria, limpezas, preparação de refeições, etc.) sem que os médicos que
deles queiram usufruir fiquem condicionados em termos da sua opção
imobiliária. A OM assegura a prestação destes serviços a qualquer médico
que viva no perímetro da cidade de Sines. Ou seja, aqueles que adquiram uma
casa em Sines, terão acesso ao apoio prestado a partir da Casa do Médico.
O projecto irá avançar para a fase de
(re)construção já em Fevereiro e o
tempo previsto para a sua concretização é de um ano. A seguir publicamos
um artigo da autoria do arquitecto José
Baganha, responsável por este projecto, onde se explica toda a abrangência
da Casa do Médico de São Rafael.
A Casa do Médico de S. Rafael,
em Sines
O projecto da Casa do Médico de S.
Rafael é um projecto inovador. Inovador porque se diferencia claramente
dos equipamentos do tipo que conhecemos, pelo menos no nosso país.
Com efeito, não se trata de mais um
lar ou residência assistida para pessoas idosas ou em idade de reforma mas
de um equipamento que alia essa componente social, de apoio aos médicos
idosos ou reformados, com diferentes
graus de carências ou diferentes necessidades de cuidados assistidos, a
uma outra componente, diríamos, “turística”, dirigida especialmente aos
médicos em geral, incluindo, portanto,
os que se encontrem em actividade
plena.
A estas duas componentes juntam-se
ainda a possibilidade de realização de
reuniões ou encontros – sociais e/ou
profissionais – e a existência de um
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restaurante, bar, salas de apoio e
esplanadas que poderão funcionar
abertos à população em geral.
Este conjunto de valências bastaria
para que o projecto da Casa do Médico de S. Rafael se constituísse como
um equipamento inovador e aliciante.
Mas não fica por aqui: Para além destas funcionalidades, a Casa do Médico
de S. Rafael constitui-se ainda (e esta
não será a menor das vantagens oferecidas) como um centro de apoio a
todos os médicos que, na sua reforma,
queiram vir residir para Sines e pretendam usufruir, através de condições
definidas pela Ordem, de apoio

domiciliário – para cuidados básicos,
“house keeping” e refeições.
Com todas estas valências, a Casa do
Médico de S. Rafael diferencia-se de
tudo o que tem sido feito e projectado dentro do género no nosso país,
seguindo, aliás, a tendência que noutros países (mais especialmente na
Europa do Norte) se tem verificado
na área do Turismo Residencial Apoiado e que tem proporcionado oportunidades de negócio cada vez mais
atractivas em Portugal, pelas excelentes condições de clima, paisagem e estabilidade social que oferece.
Sines, e a Casa de S. Rafael, para mais,
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constituem um local de excelência para
o desenvolvimento de um projecto
como este. Desde logo pelo seu magnífico enquadramento paisagístico, na
falésia, dominando o Oceano Atlântico, com o aglomerado de casario da
cidade antiga mesmo ao lado. Esta cidade que oferece, à distância de um
passeio a pé, tudo o que se possa querer para passar um dia agradável, um
fim-de-semana revigorante, ou uma reforma com qualidade – um novíssimo
Centro Cultural, com óptimas instalações e sempre com acontecimentos,
exposições, espectáculos, o castelo,
mesmo à mão, impecavelmente recuperado, igualmente com eventos regulares, belíssimos restaurantes (o peixe
é famoso por estas paragens) e cafés,
comércio de bairro, farmácias, piscinas,
ginásios e outros equipamentos, diversos e um ambiente urbano tranquilo,
seguro, muito agradável, num clima que
não é de extremos – nem muito frio
no Inverno, nem demasiado quente no
Verão.
E depois há a proximidade das praias
– Para Norte, até ao estuário do Sado,
até Tróia, passando por Melides, pelo
Carvalhal, pela Comporta – áreas ainda bastante preservadas e para as quais
estão já em fase de desenvolvimento
empreendimentos turísticos de grande qualidade, incluindo neste conceito o da qualidade/sustentabilidade
ambiental, com inúmeros equipamentos e atractivos, incluindo excelentes
campos de golf; Para Sul, as praias e
parques naturais da costa alentejana,
oferecendo oportunidades de fruição
e passeio de qualidade extraordinária;
Para o interior fica o Alentejo mais
profundo, com a sua cultura tão especial, tão autêntica, com povoados de
uma beleza estarrecedora, por vezes
e com o calor das suas gentes, a pureza dos costumes, a excelência da
gastronomia.
Por todas estas razões, a escolha da
casa da antiga Quinta de S. Rafael, em
Sines, afigura-se como uma oportunidade única que a Secção Regional do
Sul da Ordem dos Médicos soube, e
muito bem, aproveitar e valorizar. Sines,
para além do mais, tem uma oferta

imobiliária bastante razoável, para todos os gostos que, estamos certos, o
desenvolvimento deste projecto poderá vir ainda a aumentar e a requalificar.
Mas e quanto à “Casa” propriamente
dita? Pois bem, a “Casa” é constituída
por dois edifícios: Um dos edifícios
corresponde à antiga casa da quinta de
S. Rafael – sede de uma exploração
agrícola, que também já foi estalagem
–, edifício este, oitocentista, que será
rigorosamente reconstruído na sua arquitectura e volume exterior e
reformulado interiormente, preservando-se assim a memória de uma casa
que faz parte da História de Sines e
que marca presença no perfil da cidade de uma forma tão significativa que
seria impensável alterar essa marca
sem descaracterizar irremediavelmente a imagem da Cidade; O outro edifício desenvolve-se para trás do primeiro e é totalmente novo.

No primeiro, com dois pisos e sótão
acima do solo e cave, ficarão a recepção, os salões, o restaurante e o bar,
uma biblioteca, gabinetes de apoio, incluindo um gabinete de apoio médico
e uma sala com equipamento do tipo
ginásio, sala multimédia, áreas de estar
exteriores voltadas ao mar e todas as
áreas de serviço necessárias – cozinha,
instalações sanitárias, lavandaria, instalações de pessoal afecto ao serviço e
áreas de arrumo. Os salões estão preparados para reuniões sociais ou profissionais até cerca de 100 pessoas/sala.
No segundo edifício, com dois pisos
acima do solo e cave, situar-se-ão os
quartos, num total de vinte – 7 individuais, 2 duplos e 11 de casal – dos quais
seis estarão totalmente preparados
para o uso por pessoas com mobilida-
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de condicionada.Todos os quartos possuirão casa de banho privativa e áreas
de arrumos. Na cave ficarão o estacionamento automóvel para os utentes e
as áreas técnicas. O acesso aos quartos far-se-á por uma área de circulação francamente iluminada sob cobertura envidraçada, sugerindo uma rua
de aldeia alentejana, evitando assim
uma solução de distribuição convencional – de corredor monótono –, conferindo uma nota de alegria a uma parte da Casa que, de outro modo, poderia resultar menos convidativa. Neste
edifício existirá ainda um pequeno jardim, intimista, que poderá proporcionar um descanso ou um convívio um
pouco mais reservado, ao fresco.
Os dois edifícios são ligados por passagem ao nível do 1º. Andar, fechada,
sob a qual se desenvolve um arco que
permite a passagem pedonal às pessoas que, das casas vizinhas, se deslocam
para o centro e, deste, de volta para
sua casa.
A preocupação com a acessibilidade foi
uma constante que, a par de outras,
norteou este projecto, assegurando-se,
assim, o acesso de pessoas com mobilidade condicionada a todos os compartimentos habitáveis da Casa.
O nível de conforto previsto é também excepcional, prevendo-se níveis
de conforto térmico e acústico ao mais
alto nível, que começam nos sistemas
construtivos e se completam com os
equipamentos a instalar. O

tratamento do ar é efectuado através
de sistemas de renovação e de ar
condicionado que abrangem a totalidade dos compartimentos da Casa.
Não se esqueceram sequer as energias alternativas, prevendo-se a instalação de uma central solar na cobertura
do edifício dos quartos, equipamento
este que assegurará cerca de 60% do
aquecimento de água para uso sanitário e um balanço energético mais económico e ambientalmente correcto.
Os edifícios encontram-se igualmente
equipados com sistemas de segurança
integrada – segurança contra riscos de
incêndio e segurança contra intrusão.
Os sistemas multimédia e uma
rede estruturada per-

mitirão a utilização de equipamentos
electrónicos, incluindo o acesso à
Internet, nos quartos bem como nas
salas dos utentes (salões, biblioteca e
sala multimédia).
A construção integra-se harmoniosamente na envolvente, acrescentando
ao edifício da antiga casa da quinta de
S. Rafael, um edifício novo que alia o
desenho contemporâneo às referências da arquitectura tradicional da região – na escala, nos volumes, na cor,
nas texturas, nos materiais – criando
assim um conjunto harmonioso que,
estamos certos, constituirá um marco
na cidade de Sines e na História de uma
Instituição tão prestigiada, como é a
Ordem dos Médicos portugueses.

José Baganha
Arquitecto do projecto
Dezembro de 2006
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Madeira:
alguns exemplos a seguir
Nos dias 11 e 12 de Janeiro, o Conselho Regional do Sul organizou uma visita
à Madeira. Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos, acompanhou esta
deslocação e realizou reuniões com os colegas de vários Centros de Saúde e
do Hospital Central do Funchal. França Gomes, José
França, Pinto da Cruz, Luz Brasão e Miguel Pestana,
do Distrito Médico do Funchal, estiveram
igualmente presentes nas visitas aos Centros de
Saúde de Machico, Caniço, São Vicente, Bom Jesus,
Nazaré, Santo António e Ribeira Brava. Para além
das reuniões com os médicos destes Centros de
Saúde, os representantes da Ordem dos Médicos
deslocaram-se ao Hospital Central do Funchal onde
se manteve uma animada troca de impressões,
partilha de preocupações e ideias com os colegas
desse estabelecimento de saúde. Apesar de a
perfeição não existir, em vários aspectos a ilha da
Madeira deve ser dada como um bom exemplo a
seguir. Neste artigo, além de fazermos um resumo
das questões debatidas nos vários encontros entre
os representantes da OM e os colegas que
trabalham na Madeira, damos conta de alguns
exemplos de excelência.
38
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Centros de Saúde
O acesso à informação e os perigos
em termos de sigilo profissional foi um
dos temas mais debatidos nas várias
visitas a centros de saúde da Madeira.
São comuns as preocupações relativamente à divulgação de dados, informática e acessos e outras questões relativas a protecção de dados. Além da
necessidade de definir procedimentos
seguros em relação ao acesso a dados
clínicos por estudantes e enfermeiros,
foram colocadas questões quanto a
entidades externas no que se refere a
dados sobre prescrição. Esta questão
surgiu durante a troca de ideias quanto à receita electrónica. Sobre esse
assunto, Pedro Nunes esclareceu ser
completamente favorável a esse tipo
de receita «desde que o médico possa
prescrever livremente, desde que o
modelo electrónico evite erros de leitura e facilite a vida ao médico».Todos
os inter-venientes destas reuniões concordaram que o sistema tem que garantir a inviolabilidade da informação.
Quanto à partilha de informação dentro da equipa de trabalho, sendo certo que se deve criar regras quanto ao
acesso à informação, não é menos importante o facto de todos os membros da equipa estarem sujeitos a sigilo profissional, tendo sido realçada a
relevância dos diários de enfermagem
e do trabalho interdisciplinar com respeito pelas respectivas funções. «Sem
o trabalho de equipa, não conseguiríamos fazer um bom trabalho em favor
dos doentes», salientou um dos especialistas em Medicina Geral e Familiar.
Pedro Nunes, por seu lado, referiu que
é importante que a reserva de confidencialidade «não interfira com o ne-

cessário trabalho em equipa».
Foram referidas as habituais dificuldades de comunicação entre os hospitais e os centros de saúde. Num contexto geográfico relativamente pequeno como é o de uma ilha, essa comunicação poderia parecer facilitada mas
não o é, muitas vezes. Pedro Nunes
referiu a esse propósito como «o conhecimento pessoal dos colegas é
muito importante. Uma carta ou um
telefonema não é suficiente. Devia existir maior mobilidade: os médicos de
família deviam ir ao hospital, por exemplo, assistir à consulta de medicina interna e os médicos hospitalares deviam dar consulta nos CS».Tal como foi
referido por um especialista em MGF,
«nós conhecemos o funcionamento
hospitalar pois todos os médicos passam por lá durante a sua formação, o
contrário já não é verdade: os médicos hospitalares não conhecem na sua
maioria a realidade que se vive nos
CS». Outra solução sugerida foi instituir reuniões regulares entre os colegas do CS e do hospital. O bastonário
da OM não quis deixar de salientar que
na Madeira, apesar de tudo, a integração entre medicina hospitalar e
MGF é maior do que no continente.
Referindo os prejuízos que essa separação, tantas vezes evidente, traz para
os doentes, Pedro Nunes acrescentou
que a instituição dos cuidados continuados sem estarem integrados nos CS
poderá agravar as acessibilidades dos
doentes. Na Madeira os cuidados continuados estão, em alguns casos, a ser
integrados em termos físicos nos CS,

solução que traz menos problemas aos
doentes.
O despacho das incompatibilidades foi
um tema igualmente recorrente nestas reuniões, tendo sido explicada a
posição da OM. O mesmo sucedeu
relativamente a temas como as vagas
protocoladas, os critérios técnicos nas
urgências, atestados médicos, etc.
Foram referidos alguns problemas específicos como por exemplo um CS
em que a quase totalidade dos colegas
já passou os 50 anos de idade, um CS
em que há 12.000 utentes sem médico de família (na maior parte dos CS
há utentes sem médico de família atribuído apesar dos médicos do quadro
terem listas de aproximadamente 2000
utentes), utilização de informação clínica por parte de enfermeiros para elaborar trabalhos sem informar os médicos responsáveis (esta questão só foi
referida num dos CS visitados) e um
desequilíbrio das equipas, o que se traduz em centros com 17 enfermeiros
para dois médicos ou 70 enfermeiros
e 60 administrativos para 19 médicos.
Em quase todos os CS visitados encontrámos gabinetes de terapia da fala,
terapia ocupacional, ginásio de fisioterapia, consulta de planeamento familiar, preparação para o parto e ginástica
pós parto, psicólogo, nutricionista e assistente social. Biblioteca e salas para
formação são dois espaços que também se encontram facilmente. Nalguns
dos centros realizam-se sessões para
a comunidade e existe consulta de
alcoologia, consulta do adolescente e
salas para formação.

Centro de Saúde de Machico
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Centro de Saúde de Machico

Centro de Saúde de Caniço
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Centro de Saúde de Nazaré

Centro de Saúde de Santo António
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Centro de Saúde
de Bom Jesus

Centro de Saúde de Ribeira Brava
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Hospital
No Hospital Central do Funchal, Hospital da Cruz de Carvalho, realizou-se
uma reunião conjunta com várias dezenas de colegas. Acto médico e a necessidade imperiosa da sua definição
foi um dos primeiros temas abordados, tendo sido referida a «usurpação
do acto médico por não médicos, paramédicos e até curiosos ou bruxos».
Pedro Nunes dilucidou a questão referindo o longo caminho que a OM
tem percorrido no sentido de tentar
apresentar um projecto que fosse aceite (na nossa edição de Setembro de
1999 foi publicado o projecto da OM
para o Acto Médico). O projecto que
a OM apresentou e que tinha como
principal pretensão excluir o que não
é medicina, garantindo a inclusão da
autonomia de outras profissões, foi
vetado pelo então Presidente da República mas Pedro Nunes assegurou
que o Acto Médico é um assunto que
não saiu da ordem de trabalhos da OM
mas salientou: «o respeito dos doentes pela profissão médica é automático. Não há país nenhum da Europa,
com excepção da Bélgica, onde exista
um documento legal sobre a definição
de acto médico mas, mesmo assim,
existe entre esses países alguns em que
as mezinhas estão implementadas e
outros em que isso não sucede. Este
respeito e a postura dos doentes perante a medicina depende da forma

como cada médico trata os seus pacientes no dia-a-dia».
À semelhança do que foi acontecendo
em todos os centros de saúde visitados, também aqui o despacho das incompatibilidades foi tema de troca de
ideias tendo Pedro Nunes explicado a
posição da OM em como se trata de
um despacho ilegal, inútil, inexequível
e perverso (na edição de Dezembro

publicámos este Despacho na íntegra
e alguns artigos de opinião sobre o
mesmo; nesta edição encontra na informação um parecer sobre o mesmo
assunto).
Quanto ao relógio de ponto, outra
questão que deixa apreensivos os médicos, foram debatidas as suas prová-

veis implicações nefastas no bom funcionamento dos Serviços por se tratar de um sistema incompatível com a
profissão médica, tal como o é com
outras profissões. Tal como foi referido nesta reunião, o sistema de controlo de assiduidade através da implementação de relógio de ponto já provou ser mais prejudicial do que benéfico. «Poderá alguém considerar que,
por exemplo, um Serviço de Cirurgia
pode estar sujeito a horários rígidos?
Deveremos interromper uma cirurgia
simplesmente porque chegou a nossa
hora de almoço?» Sendo certo que
cada serviço deve ter um plano de trabalho, não é menos certo que ter um
horário a cumprir é muito diferente
de ter um relógio de ponto e verificar
do seu cumprimento é função dos
Chefes de Serviço. A implementação
de um sistema de relógio de ponto,
através da utilização de dados biométricos, é, além de pernicioso para o
bom funcionamento dos Serviços, um
processo que implica custos elevados.
Foi reafirmada a essencialidade do
cumprimento dos critérios técnicos
tendo o bastonário afirmado que não
é aceitável que na região da Madeira
sejamos menos exigentes. «Os custos
da insularidade também se reflectem
na saúde. E esta é uma área fundamental para a população. Se neste momento o orçamento não chega para cumprir os critérios técnicos mínimos, têm
que aumentar o orçamento».
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O facto de a Madeira ter dificuldade
de recrutamento de médicos causou
alguma perplexidade pois não se justifica essa situação: o isolamento já não
é o mesmo que se verificava há alguns
anos atrás, as condições de trabalho
são substancialmente melhores do que
em muitas regiões do continente, quer
em termos económicos, quer em termos climatéricos é uma excelente re-

gião para se viver. Perante esta análise
foi debatida a necessidade de criar condições/privilégios para garantir que os
profissionais se fixam na ilha e foram
referidas as vagas protocoladas e o
antigo ‘concurso prévio’ como maneiras já utilizadas com esse sentido.
Pedro Nunes salientou que a análise
das necessidades de privilégios e o mecanismo a aplicar tem que ser criado

com uma lógica nacional e não regional pois existem várias zonas do continente com dificuldades semelhantes
às das ilhas.
Formação médica, capacidade formativa dos serviços, necessidade de desenvolver espírito crítico e riscos do
racionamento (por oposição à
racionalidade) foram alguns dos temas
que encerraram esta reunião.

CS de São Vicente: um dos melhores Centro de Saúde da Europa
De uma maneira geral, todos os centros de saúde visitados na Madeira têm
boas instalações. Contudo, constata-se
que, na maior parte das vezes, apesar
de todas os espaços serem amplos e
equilibrados (salas de espera, corredores, recepção…), os gabinetes médicos continuam a ser as áreas mais pe-
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quenas, não havendo nalguns deles espaço sequer para a colocação de uma
marquesa. Situação que se repete em
todos os CS? Não. Alguns têm áreas
mais equilibradas e encontrámos uma
verdadeira excepção à regra ao visitarmos o Centro de Saúde de São
Vicente.
Roberto França Dória, director do CS
de São Vicente, mostrou-nos as suas
instalações com o sorriso de quem
sente que se conseguiu algo muito importante. Neste caso, o que se conse-

guiu concretizar é, de facto, digno de
nota: um centro de saúde que rivaliza
com os melhores da Europa.Tudo neste CS foi devidamente pensado e
equacionado de tal forma que se obteve um resultado final fora do comum:
através de um trabalho em que médicos e arquitecto se envolveram desde
o primeiro momento, realizando muitas reuniões para acertar pormenores,
foi idealizado o projecto desde a raiz a
pensar no fim a que se destinava, alterando-o sempre que necessário, com
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supervisão dos médicos em relação a
todas as aquisições e fases do projecto.
Inaugurado no dia 2 de Outubro de
2005, o Centro de Saúde de São
Vicente está dividido da seguinte for-

ma: gabinetes médicos de um lado, gabinete de enfermagem em frente. O
internamento (constituído por seis
quartos de cores diferentes em que a
mobília combina harmoniosamente
com a cor das paredes) fica exactamente por baixo da urgência para que
o acesso entre os dois seja facilitado.
Os gabinetes médicos são espaçosos,
à semelhança das outras áreas que são
igualmente equilibradas e todos os materiais utilizados foram criteriosamente seleccionados desde a marquesa à
mesa de apoio. Existem duas salas de
observações, para homens e mulheres,
sendo que a das mulheres é um pouco

maior por existirem mais pessoas do
sexo feminino a recorrer à urgência.
O centro está todo infor-matizado e
está a funcionar em rede com o Serviço Regional de Saúde, o hospital e outros CS.
Como instalações acessórias este CS
tem uma biblioteca de excelentes dimensões e um auditório para cerca de
80 pessoas. Tudo envolvido por um
enquadramento natural privilegiado e
uma vista magnífica, especialmente
realçada na janela panorâmica que faz
com que a parede do auditório se
transforme num quadro vivo.
A beleza das montanhas entra pelas
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muitas janelas que os gabinetes ostentam, por onde passa uma luz tão natural como a paisagem envolvente.
Existem quatro médicos no quadro,
uma médica que dá apoio ao serviço
de urgência, um terapeuta ocupacional,
dois fisiatras que se deslocam ao CS
todas as semanas, dois fisioterapeutas,
enfermeiros especialistas em saúde infantil, geriatria e saúde mental, etc. «Temos que ter os nossos recursos humanos e materiais. Não podemos estar sempre dependentes dos outros»,
explicou Roberto Dória.
O CS de São Vicente tem também gerador próprio, ar condicionado e um
estacionamento subterrâneo.
Neste CS encontram-se as seguintes
valências: gabinete de nutrição, de psicologia, unidade de saúde pública, medicina dentária, fisioterapia com ginásio,
reabilitação, preparação/recuperação
pós-parto, cuidados continuados, assistente social, técnico sanitário, delegado
de saúde e gabinete de saúde escolar.
Existe ainda uma sala de pequena cirurgia, uma sala de emergência e uma
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morgue com saída directa para o exterior – como se verifica, nenhum pormenor foi deixado ao acaso.
Esta magnífica instalação, perfeitamente
adaptada à sua finalidade, serve uma
população de cerca de 7000 pessoas,
sendo que todas têm atribuído médico de família. Este é sem dúvida um
local onde a Medicina Geral e Familiar
se pratica com as condições que qualquer profissional e qualquer doente
merecem: «Quem trabalha neste CS
tem que se sentir bem, tal como os
doentes têm que se sentir confortáveis quer em consulta quer enquanto
aguardam na sala de espera», concluiu
o director do CS de São Vicente.
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Dossiê Matosinhos
Nuno Morujão, presidente do Conselho de Administração do Hospital Pedro Hispano, solicitou à Revista da Ordem dos
Médicos a publicação de documentos que ajudam a esclarecer cabalmente a situação criada com a realização de uma
Assembleia Regional do Norte, no passado dia 10 de Janeiro, na sequência de episódios desencadeados a partir do estabelecimento da experiência de controlo da assiduidade dos médicos naquele hospital.
Não poderíamos deixar de responder afirmativamente à justa solicitação, uma vez que, quer na Assembleia quer numa
conferência de imprensa convocada dias antes para fazer a condenação pública do médico e presidente do CA do Hospital
Pedro Hispano, lhe foram dirigidas críticas pouco abonatórias e injustas.
Assim, publicamos, na íntegra, o texto que, em sua defesa, Nuno Morujão leu na Assembleia Regional do Norte — cuja
convocatória foi publicada na edição de domingo de um jornal com a marcação para as 20h30, quando a que foi recebida
pelos médicos referia as 21h30 como hora de arranque (como se pode confirmar na convocatória que igualmente publicamos).
O presidente da Assembleia Regional do Norte, recorde-se, anunciou, na conferência de imprensa, que iria apresentar uma
moção que visava censurar a decisão do presidente do Conselho de Administração do Hospital de não autorizar uma
reunião dos médicos com membros do Conselho Regional do Norte, mas sim uma outra que foi solicitada pelo Bastonário.
Contudo, durante os trabalhos, apesar de ter apresentado verbalmente os termos dessa moção não chegou a formalizá-la,
recuando totalmente na estratégia que anunciara publicamente.

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Norte
Porto, 30 de Dezembro de 2006
ASSUNTO: ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA
Ex.mo(a) Colega,
Face à relevância e gravidade da matéria em apreço, apelo à comparência de V. Ex.ª na Assembleia Regional Ordinária, a ter
lugar no dia 10 de Janeiro de 2007 (Quarta-feira), pelas 21,30 horas, no Centro de Cultura e Congressos desta Secção
Regional, com a seguinte
Ordem de Trabalhos
1. Informações sobre a actividade médica no Hospital Pedro Hispano.
2. Apreciação e deliberação sobre a actividade a exercer pelo Conselho Regional face à conduta do médico Nuno Luís da Silva
Morujão ao impedir a realização de uma reunião a ser promovida pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos no
Hospital Pedro Hispano.
Com os melhores cumprimentos e certo da sua comparência,
O Presidente da Mesa da Assembleia Regional,
Dr. Miguel Leão
RUA DELFIM MAIA, 405 . 4200-256 PORTO
TEL. 225 070 100 • FAX. 225 502 547 • www.nortemedico.pt
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ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
10 de Janeiro de 2007
I
Ex.mo Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia
Regional do Norte da Ordem dos
Médicos
Ex.mos Colegas
Estou presente nesta reunião por três
razões que gostaria de enunciar:
1º - Porque, nos termos regulamentares, fui para ela convocado;
2º - Porque o meu nome aparece no
segundo ponto da ordem de trabalhos,
tendo em vista a apreciação e deliberação da acção a exercer pelo Conselho Regional, face à minha alegada conduta de impedimento da realização de
uma reunião a ser promovida pelo
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) no Hospital Pedro Hispano (HPH);
3º - Porque, no dia 4 de Janeiro, o presidente da mesa desta Assembleia –
Dr. Miguel Leão - se pronunciou publicamente sobre a minha pessoa,
anunciando que iria propor a minha
condenação pública por alegadamente
ter impedido o acesso da Ordem dos
Médicos/Norte ao HPH, assumindo
uma posição de “julgamento” prévio,
sem cuidar de garantir o direito do
contraditório.

Deixarei na posse do Sr. Presidente da
Mesa desta Assembleia Regional do
Norte da Ordem dos Médicos o documento que estou a ler e, em anexo,
os documentos comprovativos dos
factos que irei referir.
Antecipadamente solicito ao Sr. Presidente da Mesa desta Assembleia Regional do Norte da OM que, em nome
da verdade e do meu direito de defesa, promova a divulgação pública destes documentos, na íntegra, com o
mesmo destaque com que anunciou
esta Assembleia Regional e formulou
as acusações e juízos de valor que são
do conhecimento público.

e 29, respectivamente quarta, quinta e
sexta-feira.
A pressão assistencial, nomeadamente através do Serviço de Urgência
(com a respectiva repercussão no internamento) normalmente mantémse. Este ano, foi até um pouco maior.
As reuniões com médicos do Hospital nos horários pretendidos implicavam a suspensão da actividade
assistencial de muitos médicos, por
um período de tempo indeterminado
em cada reunião.
Suspensão de actividade que, implicitamente, teria que ser avalizada pelo
Conselho de Administração.

II
Não autorização do uso de instalações
da ULSM para o dia 28/12/2007 às
12:30 horas, como solicitado pelo
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM)
No dia 22/12/2007 (sexta-feira) o Conselho de Administração da ULSM recebeu dois fax (Anexo 1 e Anexo 2):
• um assinado pelo Presidente do
CRNOM (Dr. J. Pedro Moreira da Silva), pedindo autorização para reunir
com os médicos do HPH, no Auditório, no dia 28/12/2006 às 12:30 horas;

Explicadas as razões da minha presença, todos os colegas compreenderão
que centrarei a minha intervenção
num ponto:

• outro assinado pelo sr. Presidente da
Ordem dos Médicos (Dr. Pedro
Nunes), pedindo idêntica autorização
para o dia 29/12/2006 às 12:00 horas.

– Explicação das razões que levaram
o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos
(ULSM), a que presido – e não o médico Nuno Morujão – a não autorizar
o uso das instalações do HPH no dia
28 de Dezembro (quinta-feira) às
12:30 horas.

Como se sabe, a último semana de
Dezembro é, tradicionalmente, uma
semana em que vários médicos estão
ausentes por motivo de férias.
Com a tolerância de ponto a 26 (terça-feira), os dias úteis dessa semana
ficaram reduzidos a três: os dias 27, 28

Por tal motivo o Conselho de Administração, em reunião extraordinária
nesse mesmo dia, procedeu à análise
e tomou decisão sobre o assunto
(Anexo 3 - Extracto da Acta nº 57 de
Reunião
do
Conselho
de
Adminidtração).
Dessa reunião resultou a conclusão
de que a realização das duas reuniões, nos horários pretendidos e nas
instalações do Hospital, acarretava inconvenientes do ponto de vista
assistencial, com manifesto prejuízo
para os doentes.
Para além dos doentes em tratamento no hospital (ambulatório e internamento), era indispensável levar em
conta que se avizinhava um fim de semana prolongado (30, 31 e 1), com
tudo o que isso implica na área do
internamento e sua inter relação com
o Serviço de Urgência.
Neste contexto, o Conselho de Administração decidiu autorizar uma das
reuniões nas instalações do Hospital
e no horário pretendido, dentro dos
princípios de cortesia e respeito pela
Ordem dos Médicos, pelos quais semRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007
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pre pautou o seu comportamento.
A opção pela reunião do dia 29/12/
2006 resultou de dois factos fundamentais:
1.
No nosso Hospital, a sexta-feira é o dia da semana em que existe
menos actividade assistencial no período da tarde, quer no ambulatório
(consulta, exames especiais) quer no
Bloco Operatório. É portanto um dia
em que o impacto da suspensão da
actividade dos médicos para a participação na reunião seria menor;
2.
A reunião pedida para sextafeira, por coincidência, era a solicitada pelo Bastonário da Ordem dos Médicos.Verificando-se a circunstância de
que o assunto subjacente às duas reuniões é uma questão de âmbito nacional (e não local ou regional), também por isso parecia fazer mais sentido proporcionar a realização da reunião de sexta-feira, visto que o
Bastonário representa todos os médicos portugueses. Nada impedia que
os dirigentes do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) estivessem presentes nessa reunião, acompanhando o
Bastonário.
De facto, verificou-se que o
Bastonário se fez acompanhar pela
Drª Manuela Dias (CRNOM) e pelo
dirigente sindical Dr. Carlos Santos
(SIM).
No mesmo dia 22/12/2007 foi elabo-

rado fax dirigido ao CRNOM, informando que não era possível autorizar
a reunião pretendida para o dia 28/12/
2006, nas instalações do Hospital
Pedro Hispano (Anexo 4 e 4-B).
Também este facto tem significados
que importa realçar: - embora a comunicação da deliberação do Conselho de Administração pudesse ser feita por um funcionário administrativo
da instituição, consideramos que seria
uma acto de cortesia ser o próprio
Presidente do Conselho de Administração a subscrever a informação, tanto mais que a resposta era negativa.
Tal resposta foi imediata, como se pode
comprovar, tendo em vista possibilitar
ao CRNOM a marcação atempada da
reunião para outro local condigno (naturalmente em horário que não tivesse impacto na actividade assistencial),
caso não houvesse possibilidade ou
vontade de adequada articulação, que
permitisse a participação na reunião
do dia 29/12/2007, com a presença do
Bastonário da Ordem dos Médicos
(Presidente do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos).
É portanto evidente que o Conselho
de Administração da ULSM (e muito
menos eu pessoalmente) em nenhum
momento desrespeitou a Ordem dos
Médicos em geral ou o CRNOM em
particular.

pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Regional.
Bem pelo contrário, ficou garantida a
realização de uma reunião de representação alargada, com o primeiro representante da OM, uma representante do CRNOM e um representante
sindical.
É também por demais evidente que
não houve “dualidade” de critérios,
como afirmou o Sr. Presidente da
Mesa da Assembleia Geral em 4/01/
2007, não só pelas razões já invocadas
mas, principalmente, porque embora
com três secções regionais, a Ordem
dos Médicos é só uma.
Nada mais tenho a acrescentar a não
ser que, se realmente esta Assembleia
estiver interessada em identificar quem
porventura tenha contribuído para o
desprestígio da Ordem dos Médicos
e, afinal de todos os médicos, deverá
procurar essa responsabilidade noutras
pessoas ou entidades.
Termino com a afirmação categórica
de que não é a mim como médico nem
ao Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, a que presido, que pode
ser assacada a responsabilidade de
atentar contra a dignidade e bom
nome da Ordem dos Médicos.
Porto, 10 de Janeiro de 2007

Nem tão pouco pôs em causa o seu
bom nome, ao contrário do sugerido

Nuno Luís da Silva Morujão

“Termino com a afirmação categórica de que não é a mim como médico
nem ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, a que presido, que pode ser assacada a responsabilidade de
atentar contra a dignidade e bom nome da Ordem dos Médicos”

Na reunião, a 10 de Janeiro, Nuno Morujão leu também, devidamente autorizado para o efeito, o texto que lhe foi enviado
pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, em que se relata todo o processo de pedido de autorização de uma reunião com
os médicos do Hospital Pedro Hispano e se lamenta que os dirigentes do CRN tenham promovido uma reunião fora da
unidade.
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Meu Caro Colega,
Acuso a recepção da sua comunicação e, desde já, em nome da Ordem
dos Médicos, gostaria de transmitir
como lamentamos a situação que está
a ser criada pelo Sr. Presidente da
Assembleia Regional da Secção a que
pertence.
Com efeito, não faz qualquer sentido
personalizar num colega, se bem que
circunstancialmente Presidente de um
Conselho de Administração, o ónus
de uma situação que, como verificará,
se deve inteiramente a disfunções resultantes da inacreditável falta de solidariedade institucional que alguns, vá
lá saber-se porquê, imaginam poder
servir os seus desígnios de cariz eleitoral e ambições pessoais.
No meu entender, é lamentável que
uma estrutura importante da Ordem
pretenda fazer o julgamento público de
um médico, num tipo de processo que
julgaríamos não existir em Portugal
desde os tempos dos julgamentos populares de tão má memória, em 1975.
É importante realçar que, na ausência
de uma decisão do Conselho Nacional Executivo, só o Presidente da Ordem dos Médicos representa a instituição e consequentemente todos os
médicos. Neste contexto gostaria de
lhe transmitir que a Ordem enquanto tal se demarca claramente desta iniciativa do Presidente da Mesa da
Assembleia Regional do Norte e a
considera passível, em si mesma, de
acarretar desprestígio e graves danos
para a imagem pública dos médicos.
Pondero, enquanto entidade dotada
de poderes disciplinares, fazer avaliar
tais comportamentos, nomeadamente a sua adequação ao artigo 2.º do
Código Deontológico, e as ambiguidades clara e voluntariamente difamatórias do texto convocatória e das declarações prestadas à comunicação
social. Penso já ser tempo de considerar que o bom senso e a postura
adequada e civilizada, mesmo na divergência, que caracterizam as relações humanas nas sociedades desenvolvidas e democráticas, não são expectáveis.Tenho hesitado em dar mais

razões aos que gostam de ver denegrir a Classe Médica e exultam com as
divergências entre nós, mas já vai sendo altura de todos perceberem que determinados comportamentos não podem ficar impunes...
No caso concreto é justo que o Colega fique, formalmente, na posse das
informações que todos os intervenientes possuem. Assim:
1 - Quando me foi comunicado que o
Conselho de Administração da ULS de
Matosinhos preconizava a instalação de
um sistema digital de controlo de assiduidade, de imediato lhe transmiti,
como sabe, entender a Ordem dos
Médicos ser desadequada tal instalação. Com efeito, entende a Ordem que
os médicos devem, e habitualmente
fazem-no, cumprir as suas obrigações
laborais, mas que a verificação de tal
cumprimento, dada a especificidade da
actividade médica, deve ser da responsabilidade dos directores de serviço.
Instalar sistemas electrónicos de assiduidade é um insulto a estes e à sua
capacidade de assumir as suas responsabilidades. Por outro lado, tais sistemas permitem transferir para administradores e gestores a capacidade de
verificar o trabalho médico, capacidade que manifestamente não possuem.
Acresce ainda que, a longo prazo, tais
atitudes podem desviar alguns médicos do cumprimento das suas responsabilidades éticas levando-os a imaginar unicamente ter deveres de funcionários para com a sua entidade empregadora e respectiva hierarquia.
2 - Tendo o Colega alegado que iria
unicamente cumprir o seu dever legal
como gestor, tive a oportunidade de
lhe assegurar que não deixaria de contestar a medida e que o facto de ser
médico não influenciaria em qualquer
sentido tal contestação. De facto, entendo que são os directores clínicos
os responsáveis perante a Ordem, sendo os presidentes de Conselho de
Administração, quando médicos, o que
não é frequente, meros agentes da administração, não estando sujeitos aos
deveres deontológicos que a Ordem
tutela. Tenho pautado a minha actua-

ção como Presidente da Ordem pela
total isenção, pelo que os factos valem por si mesmo, e tomadas de decisão por parte de médicos não podem ter tratamento diferente de iguais
decisões tomadas por economistas ou
gestores.
3 -Tendo os médicos do Hospital
Pedro Hispano iniciado, e muito bem,
um movimento de contestação às
medidas implementadas, desde logo
me disponibilizei a fazer-lhes presente a minha solidariedade, pessoal e enquanto Presidente da Ordem. Tanto
mais quanto foi perceptível que havia
uma intenção expressa do Ministro da
Saúde de generalizar este sistema a
todo o País num total desrespeito
pelos doentes que por vezes não encontram nos hospitais, por falta de
verbas gastas nestes brinquedos, as
condições e os medicamentos a que
teriam direito.
4 - No dia 21 de Dezembro pp., após
a cerimónia de Juramento de
Hipócrates, na sede da Secção Regional do Norte da OM, acertei com a
Ex.ª Sr.ª Dr.ª Manuela Dias,Tesoureira
da respectiva Secção Regional e delegada do SIM no Hospital Pedro
Hispano, uma reunião a realizar na
sexta-feira, dia 29 Dezembro, para a
qual iria prescindir de um dia anteriormente agendado como de férias.
Compromissos anteriormente assumidos impediam-me qualquer outra
data, nomeadamente a quinta-feira dia
28. O Conselho Regional do Norte
foi seguramente informado deste facto pela mencionada Colega pelo que
não poderia ignorá-lo quando decidiu
promover uma segunda reunião no
mesmo hospital e para o mesmo tema.
5 - Foi com espanto e enorme tristeza
que observei a figura desprestigiante e
infeliz de médicos e dirigentes da Ordem a reunir num parque de estacionamento e lamentei que o Sr. Presidente do Conselho Regional se tenha escusado à sua obrigação de, no dia seguinte, acompanhar o Presidente da
Ordem numa iniciativa na sua área geográfica de intervenção.
Como médico, o Colega seguramente perceberá e, igualmente lamentará,
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como um entendimento totalmente
desajustado, ilegal e perigoso do que
deve ser a autonomia e solidariedade
perante os órgãos nacionais, pode levar à perda de toda uma Classe que
mereceria maior respeito por parte
dos seus dirigentes locais. Como médico do Norte seguramente lamentará os prejuízos que tais atitudes acarretam a todos, e a incompreensão gerada nos Colegas de todas as regiões.
Integrando-se tais comportamentos
em estratégias de natureza eleitoral
não deixarão os médicos de, a seu
tempo, demonstrarem o seu repúdio

por tais atitudes que só os prejudicam. Não deixará de ser ponderado
por todos que, quando o Ministro da
Saúde procura desprestigiar e
funcionalizar os médicos, haja quem
se preocupe mais com pequenas guerras pessoais e obter réditos eleitorais, não hesitando em atacar quem
representa e “dá a cara” por todos.
Quando tal acontecer já será, no entanto tarde, para evitar todos os prejuízos causados.
Insistindo em que reconsidere na
sua decisão de instalar um sistema de controlo de assiduidade

que perturbará irremediavelmente as condições de exercício da
medicina no hospital que dirige,
instando-o a procurar, em bom
entendimento com os médicos, as
melhores soluções para responder às necessidades dos doente,
subscrevo-me com consideração, desde já o autorizando a fazer pública, se
assim o entender, esta carta.
Com os melhores cumprimentos
Pedro Nunes
Presidente da Ordem dos Médicos

Na sequência destes factos, e depois de o presidente da ARN não ter conseguido, na Assembleia, a condenação do Dr.
Nuno Morujão, o presidente do Conselho Regional do Norte remeteu uma carta ao Bastonário em que declara a sua
recusa de o acompanhar em futuras visitas à área da sua jurisdição. Publicamos essa carta e a resposta que mereceu do Dr.
Pedro Nunes.

Ordem dos Médicos
Secção Regional do Norte
Nossa referência
0082

12-01-07

Assunto:

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos
Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 151
1749-084 Lisboa

Atendendo ao facto de Vossa Ex.ª não ter informado o Conselho Regional do Norte da sua intenção de visitar o
Hospital Pedro Hispano no passado dia 29 de Dezembro.
Atendendo ao facto de Vossa Ex.ª afirmar, de acordo com correspondência electrónica trocada com o Dr. Nuno Morujão,
na qualidade de colega, que «foi com espanto e enorme tristeza que observei a figura desprestigiante e infeliz de
médicos e dirigentes da Ordem a reunir num parque de estacionamento» em referência à deslocação de dirigentes do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos ao Hospital Pedro Hispano no dia 28 de Dezembro, quando este
Conselho não foi autorizado a aceder às instalações daquele Hospital.
Atendendo ao facto de Vossa Ex.ª não ter convidado o Presidente do Conselho Regional do Norte nem alguém que o
representasse para o acompanhar na visita que realizou ao Hospital Pedro Hispano.
Vem o Conselho Regional do Norte comunicar-lhe que deliberou não acompanhar ou representar Vossa Ex.ª em iniciativas que decorram no território jurisdicional da Secção regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva
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Ordem dos Médicos
Exm.º Senhor
Dr. José Pedro Moreira da Silva
Dignº Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos
Rua Delfim Maia, nº 405
4200-256 PORTO
Exm.º Colega,
Recebi a carta que me endereça
em nome do Conselho Regional a
que preside, v. referência 0082, datada de 12 de Janeiro p.p.
Não posso deixar de manifestar o
maior espanto e indignação pela manifesta, objectivo e voluntária
distorção da verdade que ela exibe.
Afirma V. Exa. que não informei o
Conselho Regional do Norte da
intenção de visitar o Hospital
Pedro Hispano em 29 de Dezembro. Que informação mais
serianecessária ou habitual entre

estruturas da mesma instituição
que ter agendado, marcado a data
e tudo acertado com a Tesoureira
do Conselho Regional, Exm.ª Senhora Dra. Manuela Dias, em plenas instalações da Secção Regional
e com a sua presença nas mesmas?
Seria necessário confirmar que a
Tesoureira do Conselho Regional
a que preside atravessaria dez metros de corredor e lhe daria conhecimento ou era necessária uma
notificação formal?...
Afirma V. Exa. não o ter eu convidado ou a alguém que o representasse para a visita ao Hospital Pedro
Hispano. Que outro convite seria
necessário que a confirmação com
a Dra. Manuela Dias, que lhe tinha
transmitido a minha insistência na
sua presença e o meu entendimento de que não era curial o argumento de não lhe ter sido concedida a sala na véspera para justificar a sua ausência?
Que representação seria necessária mais que a presença na mesa da
Dra. Manuela Dias, na qualidade,
manifesta e por mim várias vezes
reiterada perante a assembleia, de
representante do Conselho Regional do Norte? Note-se que só
tomaram lugar na mesa representantes da Ordem e que os representantes dos sindicatos convidados estiveram na plateia.
Toda esta situação desprestigiante

para os médicos globalmente teria sido evitada se V. Exa., após ter
sido por mim acertada a data com
a Tesoureira do Conselho Regional do Norte, não tivesse tido a
iniciativa peregrina de pedir uma
sala e propor uma reunião para a
véspera da minha visita.
Todos estes factos são do seu conhecimento, pelo que seria absolutamente desnecessária a perda
de tempo de lhos recordar; mas
como não tenho dúvida, atentos os
antecedentes, que a carta que me
enviou foi escrita com o objectivo
de ser tornada pública, igualmente, se for esse o caso, publicarei
esta.
Quanto à questão de não me
acompanhar em futuras visitas na
Região Norte, lamento a
desconsideração, mas estou certo
que será outro o entendimento
dos dirigentes distritais da Ordem,
que manterão a postura adequada
a um colega que representa todos
os médicos e que lhes retribui com
igual elevação.
Se, em algum caso que desde já não
imagino possível, tal não se verificar, visitarei os colegas da Região
sozinho ou na companhia de colegas que me queiram acompanhar,
mesmo que não ligados formalmente às estruturas dirigentes da
Ordem.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente

Dr. Pedro M. H. Nunes
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Condição necessária…
Como resultado de um relatório da InspecçãoGeral de Saúde (IGS), todos os estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão
obrigados à implementação de sistemas de controlo
de assiduidade e pontualidade electrónicos,
biométricos.
Com as tradicionais “folhas de ponto”,
nunca o controlo em causa foi motivo
de controvérsia nem, tão pouco, a sua
necessidade.
Na sequência das recomendações da
IGS, no entanto, esta questão passou a
ser nuclear.
O argumento é o de que ele não é determinante para melhorar a produtividade dos serviços: a presença de um
profissional não significa que este está
a trabalhar ou que o está a fazer com
todo o seu empenho e dedicação.
Os valores individuais não são tangíveis. Muito menos cronometráveis.
A dedicação e empenho no trabalho,
com vista à obtenção de bons e melhores resultados, dependem da personalidade individual dos profissionais,
nomeadamente das suas convicções
éticas, deontológicas e outras. Sendo
verdade, no entanto, que algumas características da personalidade são “adquiridas”…
Não temos dúvidas que a assiduidade
e pontualidade não são condições suficientes para garantir a produtividade, tanto quantitativa como qualitativamente.
Alguns colocam a questão de poder
ou dever ser outra a organização do
trabalho e respectiva remuneração,
defendendo que esta deve ser em função da produção contratualizada.
Esta hipótese merece reflexões:
• A produtividade do “trabalhador
manual” e a do “trabalhador do conhecimento” não têm as mesmas determinantes. No primeiro caso, as “tare-
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fas” e respectiva ordem de execução
estão sempre pré determinadas. No
segundo, é o profissional quem tem que
decidir das tarefas a executar e da respectiva ordem de concretização e tem
ainda que decidir sobre a forma mais
adequada de utilizar os recursos, tendo em vista o melhor resultado
final.
• A produção de cuidados de saúde é feita na presença dos “consumidores” do serviço e estes fazem parte
do “processo de produção”. A avaliação da qualidade do serviço de que
cada um usufrui não pode ser feita “a
posteriori”, para que a mesma lhe seja
garantida. Como se isto não bastasse,
os cuidados de saúde implicam um trabalho de equipas multidisciplinares em
que os profissionais, embora com competências e responsabilidades diferentes, têm uma actividade interdependente e complementar, concomitante
ou sequencial.
Assim, a importância que o “tempo” adquire em cada um dos casos é completamente diferente.
No trabalho com tarefas facilmente
cronometráveis e passíveis de controlo
de qualidade antes da sua aquisição pelos consumidores – trabalho manual –
será fácil organizar um sistema sem controlo de “carga horária de trabalho semanal”, porque este se irá traduzir, natural e matematicamente, por um certo
número de unidades de produção…
Ainda assim, se o processo de produção não for individual, os factores
“equipa” e “tempo” obrigar-nos-ão a

repensar esta afirmação. Por razões tão
óbvias como o maior ou menor empenho e dedicação de cada um, ou pela
pontualidade e assiduidade dos diversos elementos da equipa.
Que dizer da produção dos profissionais de saúde, do sistema de trabalho
para os mesmos e do seu controlo?
Para o mesmo grau de empenho e dedicação, será igual a produção em cinco ou sete horas?
Como equacionar o trabalho multidisciplinar, interdependente e complementar, na sua realização e nos seus
resultados, nomeadamente no que
concerne ao factor “tempo”?
E o tempo de “disponibilidade” para
acorrer a uma situação de urgência,
mesmo que esta não venha a verificarse, não deverá ser “valorizado”?
O trabalho dos profissionais de saúde
tem que ser adequadamente equacionado, reestruturado e tornado parte
de um sistema, tendo presentes as reflexões enunciadas. A assiduidade e
pontualidade não são condições suficientes mas são, naturalmente, necessárias…
Só o tempo é incontornável. Porque
não o podemos “ligar” ou “desligar” e
se gasta, inexoravelmente, ao ritmo de
sessenta segundos por minuto.
Como na gestão de outros recursos, a
gestão do tempo fica a ganhar com a
análise e planeamento da sua utilização.
Eis porque a solução para um sistema
de trabalho como o invocado passa
pela eficaz articulação das diversas
componentes referidas.
Isto implica que todos assumam os
seus deveres de responsabilidade e
transparência nos processos de decisão, nomeadamente relativos à utilização de recursos materiais e humanos,
em que se inclui o tempo.
A forma como os diversos actores –
profissionais de saúde, gestores, responsáveis da tutela – interpretarem os
referidos deveres será determinante
fundamental para o futuro de um SNS
renovado.
Nuno Morujão
Médico, Presidente do Conselho de
Administração da Unidade Local de Saúde de
Matosinhos
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“Segunda parte de uma trilogia: Reformar,
sim. Rentabilizar, também. Mas com
diálogo e a participação empenhada e
esclarecida dos profissionais”
I)–O VERDADEIRO PROBLEMA
das URGÊNCIAS em PORTUGAL
“… a questão vital que se coloca presentemente é a de saber qual o tipo de
medicina que a sociedade quer para si
mesma e quanto é que os seus cidadãos
estão na disposição de pagarem para a
poderem obter…” (sic) (Lunshof,J
Personalized medicine: How much can we
afford? A bioetics perspective. Personalized
Medicine 2005; 2 (1): 43-47)
Este é seguramente dos aspectos que
tem levantado e que vai continuar a
levantar mais controvérsias e contestação. É intuitivo que o Ministério da
Saúde, perante a pressão do seu parceiro da Finanças, seja tentado a cortar numa factura que, para quem não
está tanto por dentro dos problemas,
se afigura “absurda”, ou seja, a que
corresponde ao pagamento das horas
extraordinárias inerentes ao trabalho
médico efectuado.
Como deve ser do conhecimento dos
órgãos competentes, existem fundamentalmente dois problemas a resolver neste âmbito, ou seja, se bem que
sendo um país pequeno, temos grandes problemas de acessibilidade geográfica às unidades prestadoras de cuidados de saúde nalgumas zonas do país,
e possuímos uma população médica
hospitalar maioritariamente envelhecida, razões pelas quais devemos encetar medidas correctivas acertadas
em tempo útil, baseadas num estudo
profundo da realidade local e numa
correcta articulação inter sectorial ao
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nível regional, evitando a todo o custo
tomada de decisões de carácter demagógico que apenas poderão acalentar efémeras e falsas esperanças, sendo antes uma estratégia bastante contraproducente a prazo, mesmo que de
modo panfletário se pretenda convencer as populações do contrário.
Não querendo abordar exaustivamente outros aspectos que também contribuem bastante para a grave situação vigente, tais como a mais que nefasta desvalorização dos médicos
generalistas (sejam eles os especialistas de medicina familiar no sector do
ambulatório, sejam eles os internistas
no sector hospitalar), a crónica falta
de alternativas para a resolução adequada das disfunções inerentes ao progressivo envelhecimento populacional,
aos dos deficientes e portadores de
doenças crónicas, aos dos imensos cidadãos com graves problemas
económicos e familiares, etc., é contudo na sua orgânica de funcionamento
que me irei fundamentalmente deter.
O facto de existir a necessidade de
prestação de horas extraordinárias, de
resto OBRIGATÓRIAS desde há cerca de vinte anos pelas normas impostas pelo próprio Ministério que agora
as pretende pôr em causa, num verdadeiro “passe de mágica”, resulta apenas e só do facto de em cerca de trinta anos se ter registado uma evolução
vertiginosa na medicina que se pratica
no nosso país, não só do ponto de vista tecnológico, mas também na sua inerente diferenciação e especialização,
bem como na maneira como os cidadãos, os próprios médicos e as demais

instituições deste sector de actividade encaram as questões relativas à responsabilidade profissional do seu exercício, a par de uma notória falta e/ou
má distribuição desses recursos no
território nacional, afectando embora,
de maneira diferente, as diversas especialidades.
Ao contrário do que se pretende fazer crer, não são os médicos que se
auto escalam a seu belo prazer, e se
algumas pontuais irregularidades podem existir, elas são sobretudo da responsabilidade das chefias hierárquicas
e dos CAs das respectivas instituições,
mais do que dos próprios pretensos
prevaricadores. Até porque, em última
análise, trata-se de um trabalho extremamente penoso do ponto de vista físico e psicológico, que nos retira do
convívio da família e dos amigos, metade do tempo madrugada fora, por vezes mesmo durante fins de semana,
feriados, natais, fins de ano, etc, bem
como nos rouba muitas horas ao necessário descanso, comportando lógicos reflexos nefastos na nossa saúde.
A verdade amarga é que não existem
especialistas em número suficiente na
grande maioria dos hospitais, para garantir toda uma complexa e exigente
gama de solicitações neste domínio e
que inclui a Urgência Interna e a Urgência Externa, as Unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos, o INEM,
etc, com equipas fixas e sem recurso
às referidas horas extraordinárias, a
não ser que se deixem de escalar médicos para as enfermarias, hospitais de
dia, consultas externas, blocos operatórios, blocos de exames, etc.
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Alguns países resolveram estes problemas recorrendo a vários tipos de estratégias, sobre os quais devemos reflectir quanto ao seu grau de
exequibilidade em função da nossa realidade concreta, bem como quanto
aos seus próprios factores positivos e
negativos.
Uma possível solução, é a criação de
duas Especialidade, uma própria para
a Urgência Médica e outra para a Cirúrgica.A questão que se porá então é
a de saber quanto tempo aguenta um
médico este tipo de funções
ininterruptamente, e o que é que ele
vai fazer depois, por hipótese entre os
50 e os 70 anos, já que, ao estar completamente divorciado das rotinas da
consulta externa e da enfermaria, se
terá transformado antes, de um alegado hiperespecialista, num verdadeiro
incompetente.
Ainda outra, é a formação de um excedente interno de médicos, nomeadamente de Internistas, que permita
poder sempre ter a possibilidade de
contratar alguém para desempenhar
uma tarefa esporádica, colmatar as faltas por doença ou por gozo de férias
dos especialistas do quadro, etc. Perguntar-se-á então como é que estes
colegas farão a sua imprescindível
actualização profissional, como é que
conseguem adquirir a necessária experiência, ou ainda, como é que estabelecem os contactos regulares com
os restantes sectores da actividade
hospitalar, condição fulcral para o seguimento adequado dos doentes e
para a edificação de um saudável espírito de equipa.
Finalmente, poder-se-ia admitir a importação de especialistas estrangeiros.
Quanto a esta última solução, não me
parece ser necessário perder muito
tempo, bastando para isso constatar
que a esmagadora maioria destes médicos que existem em Portugal, ou vêm
para fazer o internato de especialidade ou são indiferenciados. No primeiro grupo, contamos sobretudo com os
colegas espanhóis que, numa percentagem crescente, ir-se-ão embora para
o país de origem, logo que acabem a
respectiva especialidade e aí tenham

uma oportunidade de emprego. Os
colegas dos países do leste europeu
são em número reduzido, têm inicialmente bastantes problemas com a língua e possuem maioritariamente uma
idade mais avançada do que os restantes. Por último, os colegas dos PALOPs,
dedicam-se sobretudo à prestação de
tarefas, são frequentemente indiferenciados, têm uma formação não raramente muito deficiente, adquirida em
quase todos os casos nos países oriundos da desagregada União Soviética.
Mas porque é que não se aproveita o
trabalho realizado pela Comissão recentemente empossada para o efeito
e não se define, para cada hospital, em
função do seu movimento assistencial,
do respectivo nível de responsabilidade e de diferenciação técnica, bem
como do enquadramento regional previsto, qual a composição adequada das
equipas médicas, aproveitando na plenitude a experiência e a competência
profissional dos médicos do seu quadro bem como os respectivos internos? Porque é que também não se
toma em consideração a proposta elaborada não há muito tempo, a este
respeito, pela SPMI?
É que, pelo caminho que leva o curso
dos acontecimentos, muitos dos colegas com horário de 35H entregarão a
escusa da prestação de horas extraordinárias, os que têm mais de 50 anos
pedirão a dispensa da realização do
trabalho nocturno, os que têm quase
os 60 anos preferirão a reforma antecipada, e por aí adiante …
A realidade, ainda por cima, é que não
se vê que o Estado venha a ter significativas poupanças de verbas com estas medidas. A prova disso é que os
tarefeiros indiferenciados já ganham à
hora mais do que um Chefe de Serviço da carreira hospitalar, e um mesmo
especialista de uma dada instituição
pode ver multiplicado por várias vezes o pagamento do mesmo tipo de
serviço se o fizer através de uma das
inúmeras empresas constituídas, no
próprio hospital ou noutro, passando
pois a vigorar, de modo impensável
para este contexto, a lei da oferta e da
procura! E ainda porque, tal como é

do senso comum, as despesas com os
actos médicos tendem geralmente a
variar na razão inversa da experiência
clínica do médico, bem como na proporção directa da precaridade da sua
ligação á respectiva instituição onde
está a exercer funções.
Aí, argumentam os arautos doutores
da “Contabilidade Criativa”, o que interessa, para salvaguardar as aparências, é que essa verba não esteja inscrita
na rubrica dos honorários ao pessoal
médico, podendo até vir a ser de montante bastante superior e igualmente,
ainda que de forma indirecta, suportada pelo mesmo OGE, mas desde que
seja antes imputada na rubrica que se
refere à prestação de serviços externos, nada haverá a opor!
É pois por estes artificialismos, bem
como pela asfixia lenta ao nível dos
recursos humanos, que o Estado Português tem vindo a ver crescer
astronomicamente, nos últimos anos,
a despesa com pagamento a entidades
externas contratadas, tal como consta
do seu OGE, sem que isso signifique,
em muitas circunstâncias, aumento da
poupança ou da qualidade dos serviços prestados, e nem sequer pareça
incomodar grandemente as consciências das elites que nos têm governado.
A verdade é que, nas sociedades tal
como usualmente as concebemos, a
bem dos intemporais valores da ética,
nem tudo deve ter um preço exacto
atribuído, existem actividades que não
devem dar lucro, e nem todas as coisas podem ser vendáveis como uma
mera mercadoria transaccionável com
mais valias. Tal como é impensável assumir a falência de certas organizações
do sector social.
Pura e simplesmente, para o vulgar cidadão, bem como para muitos médicos do SNS, esta “lógica” constitui uma
verdadeira ignomínia e uma inadmissível imoralidade! Em vez de se
reconverterem os funcionários, tratam-nos como se fossem lixo não
reciclável, o que aplicável à carreira médica implica a adopção estrita da recomendação comunitária de não admitir o exercício aos médicos que não
possuam uma qualquer especialidade
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reconhecida, ou seja, todos aqueles colegas deveriam ter de ir frequentar o
internato complementar, passando então a ter as condições mínimas para
assegurar um desempenho com a desejável qualidade técnico profissional.
Quererá o Sr. Ministro explicar aos cidadãos deste país qual é o valor que o
seu Ministério atribui ao facto destes
ainda poderem dispor presentemente, na maioria dos hospitais definidos
pela referida Comissão, de uma equipa pluridisciplinar que, pelo menos nas
especialidades ditas básicas, é capaz de
resolver dia após dia desde há mais de
vinte anos, durante 24 H de todos os
dias do ano, com dedicação e competência, a esmagadora maioria das situações de saúde que a podem acometer, da forma mais súbita e imprevista,
desde as mais comuns às menos usuais? Quererá Vª Exª vir a responsabilizar-se politicamente pelo facto das
equipas médicas deixarem de ser
multidisciplinares e de ter as condições
mínimas para garantir a assistência em
caso de maior afluência, não entrando
por isso em rotura assisten-cial, ao virem-se privadas daqueles que têm mais
competência e experiência, ainda por
cima correndo o risco de vir a gastar
mais dinheiro das suas contribuições
ao mesmo Estado que tanto estes
como os governos eleitos, são supostos servirem?
O Sr. Ministro pensará honestamente
que, no caso concreto dum colega meu
com quem pude privar durante alguns
dias num dos períodos de férias que
tive durante o corrente ano, que está
isolado numa ilha no meio do oceano
atlântico, é responsável pela UCI do
seu hospital, se viu na contingência de
alugar uma casa em frente ao mesmo,
dorme quase todos os dias meio vestido deitado por cima da roupa dum
sofá com a porta da rua entreaberta,
está permanentemente contactável
pelo telemóvel, desloca-se várias vezes por dia ao seu local de trabalho
para resolver os graves problemas clínicos dos seus doentes, faz tudo isto
só por dinheiro? E que a sociedade e
o governo não lhe devem nada, porque está nestas circunstâncias apenas
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porque gosta de alimentar o seu ego,
e que esse mero capricho tem este
exacto preço?
E o que me diz de outro com quem
ainda me cruzei num restaurante local, mas que sei estar há mais de dez
anos consecutivos isolado no ponto
mais recôndito do território nacional,
privado de quase tudo o que a civilização nos proporciona presentemente
para o adequado exercício da nossa
profissão, não podendo também desfrutar do tão importante convívio diário com outros colegas, estar permanentemente ao serviço da população
na verdadeira acepção do termo?
Não terão estes dois colegas (e outros ainda por esse país fora, a trabalharem em idênticas circunstâncias) o
pleno direito de receberem uma remuneração bastante diferente dos restantes, e que corresponda à sua efectiva disponibilidade e sacrifício pessoal? Ou só os jogadores de futebol e os
gestores das empresas públicas é que
prestam relevantes serviços à comunidade e têm por via disso que ser diferenciados nos seus proventos
económicos?
Tenha o Sr. Ministro a plena consciência que os médicos não estão no propósito de serem escalados para este
tipo de serviço apenas e rotineiramente à noite, que vêm ainda como inconcebível chegarem ao seu hospital de
manhã, e ser só nesse preciso momento que tomam conhecimento da tarefa destinada para esse dia, sem o mínimo de lógica ou previsibilidade, e deixando de assegurar a desejável continuidade de cuidados, sobretudo aos
doentes internados nas enfermarias,
que entendem ser uma imoralidade
conceber não serem remunerados
pelo facto de estarem escalados em
regime de prevenção, se acaso não tiverem que se deslocar ao hospital, e
que muito menos admitem serem pagos (como soa!) à peça, ou seja, consoante o número de actos praticados,
e de doentes observados.
Quem é que define o valor da sua complexidade? E o facto de se estar vinte
e quatro horas consecutivamente disponível, muitas vezes fechado dentro

de quatro paredes, não merecerá nenhuma recompensa? Será que os chefes de equipa médica (como eu) vamos ser equiparados a directores de
um vulgar departamento comercial de
vendas, e sermos deste modo retribuídos à percentagem pelo trabalho realizado pelos vendedores, perdão, queria antes dizer, pelos restantes médicos hierarquicamente subordinados?
Será então que iremos ter os polícias
remunerados pelo número de multas
ou de detenções diárias efectuadas, os
bombeiros pelo número de fogos e de
acidentes em que intervêm, os futebolistas pelo número de remates que
fazem ou defendem, etc, e já agora também, e porque não, os Srs. Deputados,
pela quantidade de leis que elaboram
e aprovam, e por aí adiante?
Caminharemos assim, inexoravelmente, para a repugnante “mercenarização” da medicina, fomentando a generalização da prática, a todos os títulos
condenável, dos denominados “Médicos Multibanco” que se caracterizam
por exercerem tarefas em múltiplos
sítios, muitas vezes desintegrados de
uma adequada hierarquia funcional, não
raramente incompetentes do ponto de
vista técnico, crónicos incumpridores
de horários, e mais grave ainda, frequentemente inimputáveis do ponto
de vista disciplinar.
Nem mesmo naquilo em que Vª Exª
tinha o suporte da OM, isto é, estava
escudado por pareceres técnicos
credíveis, revelou BOM SENSO. Refiro-me ao caso do encerramento das
Urgências Obstétricas. Como se
depreende, não está em causa a atitude em si mas antes o seu processo de
implementação.
É que não houve uma explicação cabal
às populações e aos profissionais que
esclarecesse de forma clara, se a morbi
- mortalidade materno – fetal era de
facto significativamente diferente nas
que foram encerradas da que se registava nas restantes, dado que era precisamente essa a base do referido parecer técnico! E mais ainda, independentemente daquela diferença, não se ouviu aquilo que se impunha a um verdadeiro Estadista. Isto é, o agradecimen-
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to aos profissionais que trabalharam
denodadamente durante anos a fio em
circunstâncias muitíssimo adversas do
ponto de vista técnico e do esforço
individual empreendido, em prol das
populações, em Serviços de Urgência
que não foram os mesmos que mandaram abrir ao público, bem como
também a garantia de que a experiência entretanto adquirida não foi completamente em vão, dado que iria ser
aproveitada noutro hospital, onde passassem a reforçar as equipas nele então constituídas.
II)- A NATURAL (DES)CONFIANÇA dos PROFISSIONAIS na
ACTUAL POLÍTICA de REFORMAS
“… será função do Governo crispar a
Sociedade? A possível anulação de adversários dá força executiva ao Governo na
sua política de reformas?...” (sic.) (José
Medeiros Ferreira, DN, Novembro, 2006)
Este governo elegeu como as duas
“bandeiras” principais do seu programa, o desenvolvimento tecnológico e
a sustentabilidade do sistema de protecção social no qual se insere o SNS.
Diria que, por tudo o que já explanei,
não poderia ter escolhido melhor.
Contudo, se bem que esteja de acordo que o diálogo é um excelente meio,
mas um péssimo fim em si mesmo,
acrescentaria ainda que, tal como vem
em todos os manuais de psicologia
social e de grupos, o sucesso na concretização dos grandes desígnios está
em grande parte dependente do grau
de empenhamento da generalidade das
pessoas, ou pelo menos, das fundamentais, o que nos hospitais significará o
comprometimento efectivo das denominadas chefias intermédias, ou seja,
os Directores de Departamento e de
Serviço, bem como os Responsáveis de
Unidades Funcionais.
Para que se consiga a adesão destes,
ou mesmo a sua galvanização atrás dos
líderes e mentores das reformas que
se pretendem implementar, é preciso
acima de tudo praticar uma política de
verdade e, em simultâneo, evidenciar

uma coerência digna do seu reconhecimento espontâneo. Infelizmente, alguns dos exemplos que a seguir referirei vão em sentido contrário, logo
implicando por parte da maioria dos
profissionais, designadamente os médicos, uma reacção oposta ao pretendido. Como diz o aforismo popular,
“quem não se sente não é filho de boa
gente”. Vejamos então.
Há meses atrás, alguns de nós (porque
não todos?) fomos surpreendidos com
um pedido da IGS via CAs para que
fosse entregue uma cópia de declaração do IRS do ano anterior. Fiquei surpreendido e pedi um esclarecimento
ao departamento jurídico da OM. Soube então que essa exigência já vinha
consignada desde o início no diploma
da exclusividade, como se tratasse das
letras pequenas que vêm nas apólices
dos seguros e que ninguém lê, servindo apenas para ocultar publicidade
enganosa. Ao responder à Directora
Clínica do Centro Hospitalar onde trabalho, como qualquer bom cidadão,
não quis argumentar com a ignorância
da lei ou com a minha não concordância com a mesma para me escusar a
responder ao que legalmente me pediam para fazer, mas não deixei também de acrescentar alguns comentários que entendi apropriados.
Nomeadamente, porque é que se vem
na lei há muitos anos, só agora as autoridades competentes o solicitavam?
E porquê só a alguns? Porque é que, se
havia dúvidas concretas relativas a alguém em particular, ou estavam antes
querendo fazer uma (admissível) inspecção aleatória a alguns de nós, uma
vez que já tínhamos entregue essa
mesma declaração num departamento do Estado (nas famosas Finanças),
pura e simplesmente não iam lá verificar a veracidade ou não das ditas declarações e então, inquirissem apenas
os faltosos?
O que me custa acima de tudo nesta
história toda é que, ao contrário de
um verdadeiro Estado de Direito, em
que se presume pela inocência até prova em contrário, pelos vistos em Portugal, o cidadão tem que provar antecipadamente ser um exemplar

cumpridor da lei, mesmo não pesando
sobre ele, em princípio, qualquer suspeita de irregularidade. Inadmissível!
Outro dos exemplos diz respeito ao
atestado de doença. Pretenderá mesmo o Sr. Ministro vir a criar duas categorias de médicos: Os que podem e
os que não podem passar aquele tipo
de documento? Será que tem a petulância de sugerir indirectamente que
os meus colegas que exercem (com
todo o direito e legitimidade) clínica
privada, enquanto tal, e apenas por isso,
são considerados suspeitos de prestarem falsas declarações por sistema? E
que ao invés, os que só exercem nos
serviços públicos (como eu) são todos impolutos? Inadmissível!
Mas infelizmente os maus exemplos
não se ficam por aqui. Esta postura de
arrogância balofa está ganhando seguidores, mesmo entre alguns médicos.
Então não é que o Sr. Director Clínico
do Hospital de S. João do Porto (qual
Torquemada de chicote em riste!)
ameaçou com acções punitivas de carácter disciplinar os profissionais de
saúde, e, imagine-se, as visitas e mesmo os próprios doentes que não lavassem as mãos? E já agora, qual a sanção prevista para os CAs que não colocam os lavatórios e os contentores
de solução alcoólica necessários, e que
não substituem as saboneteiras e as
torneiras imundas, mais próprias de um
sanitário de parque de campismo clandestino, do que de uma instituição de
saúde, etc? E a crónica falta de isolamentos, e as inúmeras macas coladas
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umas às outras, com doentes deitados
durante dias a fio nos corredores das
Urgências e dos Serviços não será também um factor importante a resolver?
Inadmissível!
E o que dizer das missivas emanadas
por um assessor do Sr. Ministro a propósito do desfasamento dos horários.
Desconhecerá o mesmo que existem
muitos Serviços (como o meu) que
nunca fizeram consulta se não à tarde,
desde há mais de dez anos, frequentemente mesmo para além das 18H e
que nunca ninguém, por sistema, gozou as folgas ou as denominadas saídas de banco? E que os seus médicos
muitas vezes o fizeram sem o apoio
devido de enfermeiros, de auxiliares,
de administrativos, de porteiros ou de
seguranças? Porquê iludir pois a opinião pública com a generalização do
incumprimento, em vez de se criarem
condições para que mais serviços e
colegas possam de facto cumprir com
as actividades programadas, indo dessa forma ao encontro das necessidades dos cidadãos? Será mesmo preciso explicitar que não existe nenhuma
semelhança entre a actividade clínica
e uma linha de montagem de uma qualquer indústria, tal como tão bem foi
ridicularizado pelo génio de Charlie
Chaplin há quase um século?
Será lógico, tecnicamente defensável,
ou sinónimo da humanização dos cuidados, admitir que se está simultaneamente escalado para a consulta externa e para a urgência interna? Isto é, se
por hipótese, houver uma emergência
na enfermaria, ou o doente da consulta externa ficará horas à espera, ou se
continuar a ser atendido, morrerá o
doente internado!? Que ridículo! Que
insensatez! Que …
Outro bom exemplo desta verdadeira
obsessão para com o controle da actividade médica é o planeamento das
actividades dos Serviços consignado
nos horários esquematizados perante
as normas ministeriais, onde parece
que ninguém quer saber se existe tempo para reuniões, ou para a investigação clínica, a docência, o trabalho das
comissões, a organização de ficheiros
e da biblioteca, a visita médica, etc, en-
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fim, o que realmente interessa é onde
e quando o médico está escalado no
trabalho assistencial. Que engano! São
danos irreversíveis na qualidade dos
ser viços
prestados.
Que
consequências futuras e que exemplo
para as novas gerações de médicos …
Igual constatação se poderá retirar do
facto de quem faz essas exigências absurdas são precisamente os maiores
responsáveis por alguns departamentos de formação de hospitais deste país
se encontrarem quase estagnados e as
suas bibliotecas completamente
desactualizadas. Penso mesmo que
quem necessitaria então, e urgentemente, de creditação, de certificação
ou da intervenção da celebérrima ERS,
é quem assim pensa e procede!
Tudo se encaminha pois para a desvalorização e a desincentivação da prestação do trabalho médico em regime
de exclusividade, voltando cerca de vinte anos atrás na organização hospitalar. Na realidade, porque é que o Estado criou apenas um Centro de Responsabilidade Integrado (que de resto
é um excelente exemplo em como os
médicos também podem ser bons
gestores), quando existiam outros Directores de Serviço de outras especialidades e noutras instituições, também
interessados neste tipo de iniciativa e
capazes de o protagonizar, desde que
lhes dessem idênticas condições?
E o que dizer dos novos horários de
20H que se anunciam! Até parece que
existe alguma combinação oculta com
as administrações dos novos hospitais
privados que irão abrir a breve trecho.
Como faltam médicos e estes não podem estar em dois sítios em simultâneo, volta-se ao velho esquema da pulverização da actividade médica. Quem
ganhará com isso?
Um dos melhores exemplos dessa postura, prende-se com a maneira como
se encara as remunerações provenientes das horas extraordinárias no Serviço de Urgência já anteriormente referidas, que ao contrário do que se
pretende iludir, não são nenhum complemento do ordenado (de facto, por
vezes parco!) dos médicos. São antes,
como penso ter demonstrado, o legi-

timamente devido pelo exercício de
uma função importantíssima ao serviço da comunidade, imposta pelo Ministério, e que para além de ser extremamente desgastante, ainda retira
energias para que muitos de nós pudesse-mos ganhar mais noutro tipo de
actividade!
Se na realidade o Ministério faz tudo
isto apenas porque de facto não tem
dinheiro para pagar o justamente devido aos médicos, abra então as convenções a todos (e não só às grandes
clínicas!), e organize um sistema de
comparticipações para os exames
complementares de diagnóstico pedidos na privada, semelhante ao já legislado há alguns anos para os medicamentos, dando assim hipótese de uma
sobrevivência digna sem promover a
desmultiplicação de falsas consultas, e
evitando ainda condenar a nossa actividade a uma inevitável “proletarização” contrária à sua tradição eminentemente liberal.
Mas o que é verdadeiramente soez e
inadmissível é o Sr. Ministro actuar
como se desse a entender que todos
os médicos, e por maioria de razão os
que estão em exclusividade, que de
resto foram obrigados pela lei a serem
providos desta forma nos quadros dos
serviços do seu Ministério (a não ser
que declarassem o contrário!), tivessem estado até agora a delapidar
indevidamente o erário público. Queira Vª Exª saber que muitos de nós abdicámos de outros cargos privados
onde ganhávamos mais do que viemos
ganhar para o Estado, apenas na prossecução coerente de um ideal acerca
do exercício da medicina, e que se tivesse-mos continuado com a nossa
actividade privada, não estaríamos agora presos a quem realmente, deve dizer-se com toda a frontalidade e sem
qualquer ambiguidade, NÃO NOS
MERECE!
Que confiança quer Vª Exª que exista
por parte de uma classe que, com inusitada frequência, quando acede a um
órgão de comunicação social se vê
confrontada com notícias onde a sua
dignidade é posta em causa, sentindose pois indirectamente humilhada por
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quem supreentende aos destinos da
política do seu ramo de actividade?
Como quer que nós dêmos pelo menos o benefício da dúvida quando se
pretendem empreender reformas com
base em legislação que desconhecemos, mas que adivinhamos estar numa
qualquer gaveta do ministério, pronta
para sair apenas nas vésperas do solene anúncio público, mesmo quando a
lei impõe que os organismos representativos da classe sejam, com a devida
antecedência, ouvidos? Não será um
“bom exemplo” disto mesmo o recente anúncio da incompatibilidade do
exercício de cargos de direcção e co-

ordenação em instituições privadas
com os da medicina hospitalar pública? E quando temos forçosamente que
ser considerados como “incompetentes” perante o fisco, dado que o que
um médico em exclusividade pode
descontar para a sua formação é perfeitamente ridículo?
Pelos vistos, quase vinte e cinco anos
de dedicação à causa pública e aos
doentes foi um terrível equívoco segundo esta nova teoria! Não admira
pois que cada vez mais vai sendo difícil
convencer algum médico a aceitar cargos de direcção. No fundo, para quê,
se não temos realmente poder para

alterar significativamente o curso dos
acontecimentos, estamos mal assessorados, somos frequentemente
desconsiderados, mal pagos, e ainda
por cima nos temos que confrontar,
não raramente, com graves problemas
de segurança dentro das próprias instalações dos Serviços que dirigimos?
Desculpe pelo tempo que LHE tomei,
mas mesmo assim não me irei ficar por
aqui.
Com a máxima consideração,
Setúbal, 2007/01/10
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2006 – Um ano preocupante para a saúde
2006 foi um ano preocupante no nosso país, em variadíssimos aspectos mas
sobretudo na saúde. Nesta matéria o Governo mostrou uma vontade obsessiva
de poupar dinheiro, reduzindo, aglutinando, encerrando, extinguindo, e nessa
onda foram urgências, serviços, instituições, chegando ao ponto de se enviarem
pacientes para receber cuidados de saúde do outro lado da fronteira, numa
antevisão duma grande Ibéria com gestão em Madrid e ministro da Saúde
espanhol. Numa sucessão de medidas, umas tomadas outras apenas anunciadas,
mas que pareceram desgarradas, sem delas se
perceber uma nova ordem estruturada, a imagem
que esteve sempre latente foi de “destruição”.

O objectivo parece ser não só o diminuir despesas a todo o custo, mas também alijar responsabilidades e compromissos para o sector privado, propriamente dito ou criado artificialmente
pelo próprio Estado – empresas com
dinheiros públicos geridas como se privadas fossem, só que sem o risco de
falirem realmente. Se isso acontecer,
voltam a ser públicas, ouve-se dizer.
O sector privado da saúde aproveitou
a abertura, e a grande possibilidade de
negócio – negada em larga medida durante 25 anos por um serviço nacional de saúde com resultados dos melhores do mundo – e os hospitais privados multiplicam-se. O governo parece querer entregar a saúde – ou uma
parte dela – aos cuidados e iniciativa
de privados, mas que parte será que
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estes querem dela?! E quantos médicos do público se deslocarão em definitivo para o privado, levados até pela
legislação recente sobre incompatibilidades? Haverá médicos em número
suficiente para suportar isto?
A verdade é que o modelo de saúde
nacional é da responsabilidade dos
políticos, avaliados e sufragados pelos
eleitores; o necessário é que, a querer-se mudar um modelo existente, se
defina outro e este seja seguido. E que
esse modelo funcione pelo menos tão
bem como o anterior. Ora, de momento as medidas tomadas e as anunciadas não deixam entrever modelo nenhum. Uma delas, as taxas de utilização para os doentes internados ou
operados, não tem é em conta que a
nossa Constituição considera o acesso aos cuidados de saúde tendencialmente gratuito, e portanto esses cuidados não poderão passar a ser cofinanciados pelos doentes. O ministro
também afirmava isso antes de o ser, e
parece continuar a pensá-lo quando
considera essa taxa não como um cofinanciamento mas sim como um estímulo para o médico dar alta aos do-

entes mais depressa. Isto seria uma
ingerência administrativa inadmissível
na relação médico-doente, e por esse
motivo a Associação Portuguesa dos
Médicos de Carreira Hospitalar solicitou a fiscalização da constitucionalidade de tal medida.
Modificou-se o estatuto de gestão das
instituições de saúde públicas, empresarializando-as, e assim se deu, voluntária ou involuntariamente, uma machadada que pode ser fatal nas carreiras médicas, com todas as consequências negativas a médio e longo prazo que se podem prever. E o que é
dramático é que dessa nova forma de
gestão não resultaram os benefícios
financeiros esperados, seja porque não
é adequada, seja simplesmente por má
gestão dos nomeados para tal ou pelos gastos administrativos galopantes.
Sobretudo na informática, onde se vê
gastar muitos milhões, em aplicações
perfeitamente não prioritárias, quando se clama constantemente para que
os médicos gastem menos ainda com
os doentes.
As carreiras médicas foram desde sempre a espinha dorsal do SNS, e não se

vê como possam sobreviver no actual
quadro. A falta de hierarquização pela
qualidade e pelas provas dadas abre as
portas às arbitrariedades e ao compadrio, com nomeações porque se acha
que o perfil deve ser o deste ou daquele, e quem acha é quem ocupa lugares
directivos porque alguém, eventualmente nomeado da mesma maneira,
também achou que sim. A regulamentação foi substituída pelo “achismo”.
Uma consequência das carreiras médicas foi a homogeneização na formação médica pós-graduada, com disseminação por todo o país de profissionais competentes, desde as cidades
maiores às mais pequenas, e daí resultou em grande medida o índice de cobertura sanitária invejável em termos
mundiais dum país pequeno e pobre
como o nosso. Mas, na ânsia de poupar mais, quer-se agora concentrar de
novo, limitar os meios e a formação
aos centros maiores, levando com certeza à acumulação de profissionais nesses centros, e que os doentes se desloquem até eles – ao fim e ao cabo
aquilo que se procurou combater nos
últimos 25 anos.
Um exemplo disso é o desígnio anunciado de limitar os hospitais que ficam

sem urgência a consultas externas feitas por “médicos vindos de hospitais
mais fortes” – palavras do senhor ministro – e a cirurgia minimamente invasiva – mau uso por certo para “pequena cirurgia” ou “cirurgia de pequena
monta”, já que aquela exige pelo contrário mais meios e mais formação. Em
suma, são recriados os velhos hospitais da misericórdia, mas agora eventualmente a cargo das autarquias, onde
os doentes podem ficar e ser visitados de vez em quando pelo especialista, se houver dinheiro para lhe pagar.A
juntar, nesta remodelação em curso,
aos médicos de saúde pública transformados numa espécie de fiscais sanitários municipais.
É a obsessão economicista na saúde, o
mote da política do governo nessa área,
com a excepção informática já citada
e que continua a levar muitíssimos
euros para fora do ministério. Reduzir
o número de instituições, concentrar
serviços, obrigar os doentes a deslocar-se aos centros maiores – já que
aqueles chamados “hospitais de proximidade”, da maneira como estão a
ser delineados de pouco mais servirão que para lhes dar uma palmadinha
de conforto nas costas.Tudo serve para

dificultar e diminuir o acesso dos utentes do sistema nacional de saúde aos
cuidados de saúde que ele existe para
prestar, sabendo-se que são sobretudo
os doentes que produzem os gastos.
Mas essa obsessão ministerial atingiu a
vertigem ao revogar um seu próprio
decreto em que reconhecia o direito
dos médicos não em exclusividade a
receberem o pagamento das suas horas extraordinárias pelo valor unitário
pago aos em exclusividade, na base de
trabalho igual salário igual dentro da
mesma diferenciação profissional. O
governo reconheceu o princípio, legislou nesse sentido, depois deu o dito
por não dito. E fê-lo declaradamente
apenas para poupar dinheiro, chegando ao ponto de contabilizar o que ia
ganhar, afinal por não pagar o que é
devido a quem trabalha. Esta é uma situação extraordinária, a mais preocupante de todas neste ano que passou.
Uma questão de princípio foi esmagada,
e mais, posteriormente negociada, em
termos de mais ou menos euros. Quando numa sociedade se começa a achar
natural que o que interessa são os fins,
negociando-se os princípios, é de esperar que estejamos no princípio do
seu fim.
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Acto médico:
os condicionamentos e os preceitos

Definição do Acto Médico
De acordo com a Ordem dos Médicos, constitui Acto Médico (AM) a actividade de avaliação diagnóstica,
prognóstica e de prescrição e execução de medidas terapêuticas relativas
à saúde das pessoas, grupos ou comunidades. Constituem, ainda, actos médicos os exames de perícia médico-legal e respectivos relatórios, bem
como os actos de declaração do estado de saúde, de doença ou de óbito
de uma pessoa, sendo o exercício do
AM da competência dos licenciados
em Medicina, regularmente inscritos na
Ordem dos Médicos.
Do passado ao presente
A relação médico-doente inserida no
AM tem sido objecto de reflexão desde os primórdios da história da Medicina e regulamentada, desde a antiguidade, por códigos de conduta muito
particulares. A necessidade de regulamentação normativa era fundamentada pelo facto de, por um lado, se colocar um ser indefeso, vulnerável e em
sofrimento e, de outro, o detentor do

66

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007

saber e alguém que podia mitigar a dor.
Era, pois, imperioso que este relacionamento desigual fosse pautado, à luz
da ética, por princípios que salvaguardassem o mais fraco.
O vínculo que assentava em juízos de
moral (ética), desde os tempos de
Hipócrates, passou também a estar sujeito, nos tempos mais recentes, a
juízos de ordem deontológica e jurídica.
Assim, a ligação médico-doente no
contexto do AM passou a estar regulamentada na grande maioria dos países, Portugal incluído, pelo Código
Deontológico.
Neste vínculo, espera-se, da parte do
médico, o respeito pelos quatro Princípios da Bioética: 1- Princípio de Beneficência; 2- Princípio de Não
Maleficência; 3- Princípio de Autonomia; 4- Princípio de Justiça.
Estes princípios são, no âmbito das ciências médicas, o conjunto de normas
que pretende materializar o princípio
formal de que todos os seres humanos merecem absoluta consideração
e respeito e têm sido considerados
como o “mantra” da bioética e de todas as fundamentações e teorias que
se têm desenvolvido nos últimos vinte anos.

A – Em primeiro lugar, dissecamos a
influência que vários elementos intrínsecos ao doente e ao próprio médico
podem vir a ter no desfecho da relação em causa. Para que a análise fosse
mais abrangente, introduzimos um terceiro elemento nesta relação entre o
doente e o médico, um vector que
pode ser preponderante e influir no
epílogo do AM.
B – Posteriormente, fizemos uma reflexão do AM, à luz dos Princípios da
Bioética.

Acto Médico: uma visão
abrangente
Em termos genéricos, a descrição do
AM restringe-se a definir as pessoas
directamente envolvidas no mesmo –
o médico e o doente – e a descrição
sumária das suas componentes – diagnóstico, tratamento e prognóstico.
Nesta apreciação do AM, tivemos em
consideração duas vertentes:

A importância destas condicionantes
reflecte-se na colheita da anamnese e
pode influenciar o Princípio de Autonomia, nomeadamente na obtenção do
Consentimento Informado.
Num doente limitado na comunicação,
fraca diferenciação intelectual ou com
uma restrição cognitiva, a autonomia
pode ficar irremediavelmente comprometida e o consentimento informado

A – Condicionamentos do AM
A influência de vários elementos no
AM é analisada através dos seguintes
diagramas.
No primeiro diagrama (D–1), está envolvido o doente, o médico e o local
onde é efectuado o AM.
A relação basilar entre o doente, personagem central do AM, e o médico
passa pela comunicação, isto é, pelo
comunicador – doente – e receptor
– médico.
Assim, os dados transmitidos pelo doente dependem da sua:
• Capacidade de comunicação
• Diferenciação intelectual
• Capacidade cognitiva
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Doente

Médico

Rotina

Local

D-1

Urgência

Terceiros

Diagnóstico

Terapêutica

D-3

Prognóstico

não ser viável ou, se o for, não ser mais
que um mero exercício de formalismo.
Restará, em última instância, o recurso à sua obtençâo através de terceiros.
Em relaçâo ao clínico, as variantes a
considerar sâo:
• Conhecimentos médicos
• Capacidade de comunicar
• Meios técnicos disponíveis
• Estado emocional e atitude cultural
• Política geral do hospital ou da unidade onde trabalha
A qualidade do AM será tanto maior
quanto melhor forem os três primeiros parâmetros.
No que concerne ao estado emocional, o médico, como outra pessoa qualquer, está sujeito a pressões de vária
ordem, podendo daí resultar um estado de espírito menos condizente para
entender e analisar determinadas atitudes decisórias.
Em relação à cultura, sabemos da sua
importância no raciocínio e no comportamento, em relação a alguns princípios éticos, nomeadamente no que
se refere ao Princípio de Autonomia.
Assim, enquanto nos anglo-saxónicos

D-2 Emergência

Médico

D-4

Doente

este fundamento é determinante em
qualquer acto médico, já não sucede
assim nos países mediterrânicos, onde
o Princípio de Beneficência – leia-se
paternalismo – tem uma clara ascendência. Não será de mais realçar também a importância do culto religioso,
quer do doente, quer do médico, na
prática de determinados actos médicos. Qualquer análise de renúncia ou
não renúncia terapêutica deve ter em
linha de conta as condicionantes que
acabamos de enumerar.
No que diz respeito ao local, em termos históricos, o enquadramento hospitalar do AM foi gradual e progressivo. Os hospícios, antecessores dos hospitais, eram, ainda na Idade Média, um
refúgio para os mais carenciados.A importância dos hospitais foi aumentando progressivamente com o aparecimento de instrumentos difíceis de
transportar e “indispensáveis” para o
diagnóstico e terapêutica.
Contudo, como é do conhecimento
geral, o recurso e a disponibilidade dos
meios técnicos não são idênticos em
todos os hospitais; a presença ou ausência dos meios tecnológicos pode,
só por si, ser determinante na concretização do AM.

No diagrama seguinte, (D-2), a análise
do AM é feita em função do tempo. A
sua realização pode ser concretizada
num prazo de algumas semanas ou
meses ou exigir uma actuação urgente. Quando o grau de urgência é máximo e estão em causa as funções vitais,
está-se perante uma emergência. É razoável pensar-se que, neste caso, a qualidade do AM dependerá da capacidade do médico em enfrentar e raciocinar em situação de stresse máximo.
Sabe-se que a capacidade do raciocínio nesta situação pode estar algo
coarctada.
No terceiro diagrama, (D-3), constata-se que o AM não é, de maneira alguma, um acto uno e indecomponível,
mas sim um somatório de fases tão distintas como o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico.
Em relação ao diagnóstico, os vários
factores que lhe dizem respeito, como
é o caso da disponibilidade de meios
técnicos, o tempo de espera da sua realização e os custos, quer para o doente quer para a instituição, são elementos que podem restringir a eficácia do AM. No que diz respeito à terapêutica e ao prognóstico, os mesmos
são, porventura, na óptica do doente,
o leit motiv do AM. O Princípio da Justiça deve ser considerado nesta fase
do AM. A prescrição do tratamento
deve contemplar os custos e a eficácia
dos fármacos prescritos. O constrangimento financeiro do doente ou a
“moderação” imposta pela instituição
são também factores que podem
condicionar o AM.
Em relação ao prognóstico, várias atitudes médicas, designadamente o
inflacionismo dos resultados
terapêuticos, a hiper ou hipovalorização da experiência pessoal ou, ainda, uma excessiva autoconfiança podem estar na origem de dúvidas e
enviesamentos, particularmente em situações de cuidados terminais.
A espera do veredicto do médico é
um momento de alguma ansiedade, podendo, inclusivamente, em algumas situações, ser de extrema angústia.A informação não deve criar falsas expectativas. Qualquer informação, principalRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007
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mente em relação a eventual futilidade terapêutica, quando o doente e os
familiares têm muito pouco a esperar,
terá que equacionar todas as implicações que tal comunicação poderá ter.
A capacidade de dialogar, comunicar e
simpatizar, são basilares nesta hora do
AM, pois é, neste momento, que
transparecem as características intrínsecas da profissão médica. O AM deixa de ser uma mera procura de serviço para ser um acto de sensibilidade
humana. É nesta fase que deve emanar
todo o perfume da essência médica.
No quarto diagrama (D-4), o AM é influenciado por terceiros, onde está englobado um grupo de elementos heterogéneos que inclui os familiares, os
financiadores da Saúde – Estado ou entidades privadas – e a opinião pública,
entre outros.
A influência dos familiares, em relação
ao doente e ao AM, é enorme. Numa
situação em que a capacidade de resposta do enfermo está fragilizada, a ascendência da família pode assumir uma
dimensão muito apreciável, interferindo assim, na autonomia do doente.
Esta interferência ultrapassa, em alguns
casos, o círculo restrito do doente e
da família, para se fazer sentir também
em relação ao médico.
No que respeita aos financiadores do
AM, qualquer que seja o organismo ou
a entidade financiadora, a tendência
aponta no sentido de serem introduzidos critérios economicistas na gestão das unidades de saúde.
Não vamos examinar aqui os eventuais méritos ou deméritos desta exigência que, em termos de princípios
bioéticos, podem ser englobados no
Princípio de Justiça. A discussão em
relação a esta temática tem estado na
ordem do dia e mereceria uma reflexão aprofundada, muito para além do
tema em apreciação.
Por último, a influência da opinião pública, por vezes manipulada através dos
mass media, pode estar, em nossa opinião, na origem da Medicina defensiva.
Em termos gerais, o AM é um acto multidimensional e complexo, autocondicionado pelas próprias personagens
centrais e, ainda, atreito a influência de
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terceiros. A introdução deste elemento, ele próprio um factor condicionador, é necessária e fundamental, para
uma visão mais abrangente do AM.
Concluindo, verifica-se que um “palco”
que, supostamente, deveria ter dois
intervenientes, pode ser invadido e influenciado por um protagonista “sombra”, que pode condicionar o desfecho da relação.
B – Preceitos Bioéticos
1 e 2 - Princípios de Beneficência
e de Não Maleficência
Não sendo sinónimos, estes postulados têm contudo uma afinidade de
princípios que possibilita uma abordagem conjunta.
O Princípio de Não Maleficência,
porventura o mais antigo dos códigos
de conduta, recorda ao médico que a
sua atitude prioritária, em relação ao
doente, deve ser orientada no sentido
de não o prejudicar (‘primum non
nocere’), enquanto que o Princípio de
Beneficência, que implica fazer o bem,
tem, implicitamente, algo de impreciso.
As quatro regras que definem estes
dois princípios podem ser apresentadas como:
a) O dever de não infligir o sofrimento
Uma observação aprofundada, em relação a este princípio, mostra claramente que, na execução do acto médico, existe uma certa ambiguidade,
visto que muitos dos exames complementares de diagnóstico e terapêutica, que estariam a priori limitados pela
dor e sofrimento inerentes à sua execução, acabam por ser realizados, por
se considerar que o sofrimento é aceite devido ao esperado bem que daí
deve resultar. Contudo, nem sempre é
possível garantir a eficácia de determinado meio complementar de diagnóstico ou terapêutico. Perante este
cenário, a questão que se coloca é a
de que deve existir sempre uma probabilidade estatística favorável ao doente, quando se realiza qualquer acto
de diagnóstico ou de terapêutica.
b) O dever de prevenir o mal ou o sofrimento
É, inquestionavelmente, o princípio cuja
aplicação não levanta qualquer dúvida.

Por isso, a Medicina paliativa tem vindo a merecer uma atenção e desenvolvimento cada vez maiores, quer na
sua vertente de padecimento orgânico, quer na do sofrimento psíquico.
c) O dever de suprimir o mal ou o sofrimento
É outro dos primados em relação ao
qual existe alguma controvérsia. Para
um melhor entendimento do porquê
da polémica, socorremo-nos duma situação paradigmática. É o caso de
fármacos, administrados para se obter
analgesia, que, actuando ao nível dos
centros respiratórios, podem inibi-los
e originar uma hipoventilação e eventual paragem respiratória. Esta reacção
adversa, apesar das conse-quências, é
geralmente aceite, porque o objectivo
primário é o de aliviar o sofrimento.
Como se compreende, esta decisão,
assaz delicada, exige uma grande ponderação.
d) O dever de fazer o bem ou de o promover
Está intimamente ligado ao princípio
tradicional do exercício da Medicina.
Implica uma atitude de benevolência e
compaixão perante a dor do outro.
Foi e continua a ser para muitos o verdadeiro e único objectivo da prática
médica. Para outros, porém, esta forma de tratar a dor é precursora de
uma atitude paternalista, dado que endossa para o clínico toda a responsabilidade da decisão terapêutica, não
sendo o doente chamado a intervir em
qualquer fase do procedimento médico.
Existe uma relação profunda entre este
princípio e os hábitos culturais dos povos, como referimos anteriormente. A
influência anglo-saxónica tem vindo a
fazer sentir-se, progressivamente, em
todo o enquadramento do AM, estando o Princípio de Beneficência a perder o ascendente em relação aos outros primados, nomeadamente em relação ao Princípio da Autonomia.
3 - Princípio de Autonomia
Este princípio assenta no procedimento de que o médico é obrigado a ter o
consentimento do doente, que deve
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possuir a capacidade de ajuizar acerca
das propostas de diagnóstico e de terapêutica em relação à sua doença.
Espera-se que entre o médico e o doente haja um diálogo, onde o papel do
primeiro é essencialmente o de fornecer informação em relação à situação médica e propor a terapêutica adequada, enquanto espera que o doente
assimile a informação fornecida e decida de acordo com aquilo que ache
ser o melhor para si.
Para que o consentimento seja ética e
legalmente válido, terá que satisfazer
três requisitos:
a) Ser voluntário
O consentimento não pode ter sido
obtido a partir de qualquer coacção
ou manipulação da informação, com
vista a obter a adesão do doente.
b) Cumprir o dever de informar
O médico deve informar e o doente
deve compreender a informação
fornecida. Em nosso entender esta
condição é altamente aleatória, porque
depende, quer do médico (possuindo
e tendo capacidade de transmitir a informação), quer do doente (tendo capacidade de ajuizar a informação). Para
ultrapassar esta dificuldade, confia-se
que a informação seja o mais completa possível e numa linguagem simples
e directa.
c) Ter suporte jurídico
Deve ter uma base jurídica, isto é, a
pessoa em causa deve ser juridicamente capaz. Existem regras jurídicas diferentes, consoante o doente seja uma

criança, um deficiente mental, uma pessoa confusa, etc.
Além disso, considera-se boa norma
que o pedido do consentimento contenha os seguintes elementos:
• O diagnóstico, a proposta terapêutica e o prognóstico esperado;
• Os possíveis efeitos secundários associados ao tratamento, com os riscos e benefícios inerentes, em que os
benefícios terão que ser superiores aos
riscos;
• As alternativas terapêuticas com os
seus riscos, benefícios e efeitos secundários;
• A duração do tratamento e os custos financeiros.
De um modo geral, confia-se que a informação fornecida tenha sido entendida, o que pode ser comprovado
atraprincipalmente numa altura tão
crucial como é o da decisão terapêutica. Não pode lavar daí as suas mãos,
qual Pilatos da prática clínica.
Pela maneira como a sociedade vem
encarando esta questão, é de prever
que num futuro próximo, mesmo entre nós, o Princípio de Autonomia venha a implantar-se progressivamente,
não tanto pela imposição do doente
mas pela renúncia passiva do médico.
Este, sujeito a pressões economicistas
dos poderes instituídos, por um lado,
e dos mass media, à procura de sensacionalismo mediático, através dos “casos” de negligência médica, por outro,

acabará por aligeirar as suas responsabilidades, ao transferir para o doente ou familiares a decisão terapêutica.
4 - Princípio de Justiça
Este princípio deontológico tem como
ideia central a aplicação do Princípio
de Justiça distributiva. A sua inclusão
nos princípios éticos é, conjuntamente com o Princípio de Autonomia, relativamente recente. Assenta na distribuição equitativa dos recursos disponíveis atribuídos ao sector da Saúde,
através do Orçamento Nacional, que,
por sinal, tem vindo a aumentar progressivamente. Vários factores, nomeadamente o envelhecimento e o grau
de exigência das populações e o desenvolvimento tecnológico, podem estar na origem deste acréscimo. A impossibilidade de colmatar todas as necessidades, face aos recursos disponíveis, obriga, assim, a distribuição justa
e equitativa dos meios existentes. É,
pois, um imperativo moral dos responsáveis pela gestão das unidades de saúde gerir os mesmos de acordo com
critérios que salvaguardem melhor a
repartição dos haveres e dos cuidados.
Em súmula, o AM não é uma mera procura de serviços entre o “utente” –
expressão que de todo abjuramos – e
o “fornecedor”. Numa relação, com
características ímpares, espera-se do
elo mais forte o respeito integral pelos princípios bioéticos para que se
cumpra a boa prática médica.

Reunião do Curso de 1981-87
20 Anos!
Reunião do Curso de 1981-87 da Faculdade de Medicina de Lisboa
Sábado, 30 de Junho de 2007
Para mais informações, contacta
Rosário Ferreira: mr-ferreira@northwestern.edu
Anabela Ferrão: anabelaferrao@netcabo.pt
Margarida Vilela: 917820308
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Pois eu, voto/votei Não
Gostaria de reagir a algumas afirmações do artigo
de opinião do Colega Neurologista, Dr. Rosalvo
Almeida, publicado na edição de Novembro de 2006
desta revista (na pág. 41), que só agora (finais de
Dezembro de 2006) me chegou pelo correio. Embora não estando certo de que vá em tempo útil, pelo
menos em termos da data marcada para o refendo
ao aborto, mesmo assim penso que vale a pena.

Expõe ele, por um lado, as suas razões
para votar Sim; e, por outro, faz considerações sobre as possíveis «implicações que o resultado do referendo terá
no Código Deontológico dos médicos».
Por economia de espaço, prefiro debruçar-me apenas sobre o primeiro aspecto, embora me pareça muito importante o segundo, mas não tão urgente.
Será que o Colega se esqueceu das
inúmeras afirmações, também de muitos defensores do Sim, de que o aborto é sempre algo indesejável? O aborto «sujo e escondido» ou higiénico e
legal, é sempre uma ferida purulenta
de sequelas graves quer para a própria que a ele se submete, quer para a
comunidade familiar, quando exista, e
também para a sociedade, pois, no fun-

do,“normaliza” uma atitude de desprezo por algo fundamental que é a vida
física humana no seu início, bem como
lhe nega a possibilidade de desenvolvimento. É sabido que quem se sujeita
a um aborto, mais facilmente depois
se submete a outros; pois a consciência do acto, porque no fundo lhe pesa,
fica mais adormecida, devido a uma natural reacção de defesa.
Diz o Dr. Rosalvo Almeida que «haverá sempre gravidezes indesejadas e indesejáveis». Mas, e o ser humano uma
vez concebido pelo acto sexual que lhe
deu origem, ou pela união dos gâmetas
dos progenitores num tubo de ensaio
– e que está sendo gerado, sem, naturalmente, lhe ter sido pedido – não tem
ele justamente o direito a ser desejado pelos pais, ou pelo menos a não
ser rejeitado por quem deve ser chamado à responsabilidade pela sua existência física? E o que são «gravidezes
indesejáveis»? São gestações de seres
humanos indesejáveis? Refere-se, porventura, à qualidade de vida das crianças mal-formadas? Mas quem, neste
mundo que se proclama tão tolerante,
tem autoridade, mesmo que sejam
médicos, para definir critérios do que
são vidas que vale a pena viver e vidas
que não vale a pena viver? Será que
existe agora um novo direito humano
(que mereça esta categoria jurídica e

ética) que permite a alguém determinar quais são os seres humanos indesejáveis e como descartá-los?
«A lei deve manter um limite para além
do qual deve manter-se a proibição do
recurso livre à interrupção da gravidez» afirma o Colega. Pois, então como
evitar que haja sempre a possibilidade
de abortos fora da lei – «sujos e escondidos» como lhes chama o Dr. R.
Almeida - senão alargando progressiva (e estrategicamente) os prazos, provavelmente mesmo até às 40 semanas.
Ao referir-se ao «recurso livre» o
Colega está de facto a admitir que o
que agora está verdadeiramente em
causa é a total descriminalização e
liberalização do aborto até às 10 semanas de gravidez, e nada mais.
O fundamento de todas estas afirmações do Colega Neurologista parece
ser a noção de que «um pequeno agrupamento de células vivas ainda não é
um verdadeiro ser vivo» (sic). Custa a
acreditar que tenha sido um médico a
afirmar tal coisa. Certamente que o Dr.
Rosalvo não queria dizer que «um pequeno agrupamento de células vivas»
é um verdadeiro ser meio vivo ou meio
morto, que dará origem, porventura, a
«um verdadeiro ser vivo». Portanto,
com certeza que ele só poderia estar
a pensar e a referir-se a um «verdadeiro ser vivo» humano, nas suas fases
após a divisão, ou clivagem, do zigoto,
isto é ao conjunto de blastómeros que
constituem o que se designa a mórula.
Só por desejo ocultante ou cegueira,
não se reconhece aquilo que é já uma
evidência para biólogos e embriologistas: já o zigoto, assim como a mórula
e o blastocisto, nem mesmo a massa
de células interior ao blastocisto (inner
cell mass) também chamada embrioblasto, não são meramente, nem apenas,
«um pequeno agrupamento de células
vivas», mas sim um organismo integrado e integrador, intrinsecamente orientado, autónomo no
seu programa de desenvolvimento dos diversos tecidos, órgãos e
sistemas, coordenando quer no
tempo quer no espaço o seu aparecimento; programa esse estabelecido no conjunto dos seus genes,
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recombinados de modo único a
partir dos genes da mãe e do pai
biológicos e arrumados nos seus
vinte e três pares de cromossomas tipicamente humanos.
Veja-se, a propósito e a título de exemplo, o artigo La contribución de la Biología
al estatuto del embrión, que remete para
65 referências bibliográficas científicas,
da autoria dum especialista em Genética Humana, publicado em: http://
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www.bioeticaweb.com/content/view/
115/45/
Este organismo, é já um ser humano, da
nossa espécie Homo sapiens sapiens
que, desde que permaneça nidado no
útero materno e a mãe, através da placenta, lhe forneça os nutrientes necessários, se desenvolverá sem interrupções de continuidade até ao parto.
Se, como acontece excepcionalmente
na espécie humana, o zigoto dá ori-

gem a gémeos idênticos, então, por
maioria de razão, ele afirma-se como
o organismo inicial da vida humana, precisamente de cada uma dessas vidas
gemelares. Não se designam esses
gémeos, adequada e rigorosamente de
monozigóticos?
Por isso ninguém tem o direito a dispor dele. Fundamentalmente por isso
eu digo Não ao aborto, muito menos
ainda «por opção»!
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A três dimensões
Quando em 1967, foi legalizado o aborto em
Inglaterra, com o Abor-tion Act, o embrião humano
estava envolto em mistério e era ina-cessível.
O Dr.Aleck Bourne, ginecologista, membro do Medical Legal Commitee of the
Abortion Law Reform Association, fundada em 1936 com o fim de liberalizar
a legislação do aborto, alarmado com
os efeitos da possível alteração da lei
em Inglaterra, abandonou a associação
pró aborto em 1945.Tendo sido um dos
grandes impulsionadores da despenalização, tornou-se posteriormente
o fundador da Society for the
Protection of the Unborn Children.
Quando a lei foi votada em 1967, ele
foi um forte opositor e predisse que a
despenalização do aborto levaria ao
“maior holocausto da História”.
Quando em Abril de 2004 o Prof. Stuart
Campbell com a sua equipa no London’s
Create Health Clinic mostrou ao mundo imagens ecográficas coloridas, absolutamente fascinantes, tridimensionais
da vida intra-uterina, o mundo maravilhou-se e espantou-se.

Os novos “scanners” mostraram imagens de fetos às 12 semanas, movimentando-se complexamente, alongando-se,
dando pontapés. Às 14-15 semanas,
chuchando no polegar e bocejando. Às
18 semanas, abrindo e fechando os
olhos e às 26 semanas coçando o nariz,
sorrindo e franzindo o sobrolho.
Em 2007, quando a nível mundial se
começam a aplicar restrições e sanções às práticas de destruição que têm
levado ao desequilíbrio do planeta,
numa altura em que os países, onde a
despenalização do aborto é uma realidade há anos, repensam a sua legislação face aos conhecimentos científicos actuais. Portugal vai referendar a
despenalização do aborto até às 10
semanas. Os cidadãos portugueses, incluindo nós, Médicos, irão votar com
pleno conhecimento da vida embrionária. Aquele ser misterioso e inacessível há décadas atrás, neste momen-

to, é bem conhecido e sê-lo-á ainda
mais no futuro.
Às 10 semanas, sabe-se e vê-se imagiologicamente que está totalmente formado. Não é um agrupamento de células (Revista da Ordem dos Médicos
– Novembro de 2006, pág.41), mas um
ser humano com todos os seus órgãos,
inclusive a sua circulação sanguínea,
bem individualizados.
A nossa responsabilidade em 2007 está
acrescida pelo conhecimento que a
mais moderna tecnologia nos tem proporcionado.
Cada ser humano é único e irrepetível
com uma dignidade intrínseca, independente de qualquer critério humano.
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Música
Alquimia
Carina Freitas, médica Interna de
Pedopsiquiatria, autora, compositora e
intérprete lançou recentemente o seu
álbum de estreia intitulado “Alquimia”. O evento teve lugar no Hotel
Tivoli Ocean Park Funchal, na sua terra
natal. A ideia de produção do álbum
“Alquimia” teve origem no desejo de
reunir as suas obras originais: sete participantes no Festival da Canção do Faial
e seis novos temas, sendo um interpretado em Inglês. O disco foi produzido
no Estúdio Grande Som, em Lisboa.

Carina Freitas nasceu no seio de uma
família com tradição musical, iniciando
o seu percurso aos 8 anos no 4º Festival da Canção Infantil da Madeira
(1985). Pertenceu ao Orfeão Universitário do Porto e nos últimos anos
(entre 1999 e 2005) participou no
Festival da Canção do Faial como au-

tora, compositora e intérprete.
É membro da Sociedade Portuguesa de
Autores desde 1999 e da SOPEAM
desde 2002. Desde 2004 é aluna de
canto da professora Maria Cristina de
Castro.
“Alquimia” é uma edição de autor
promovida por ARFreitas Produções
também responsável pela promoção,
distribuição e comercialização do álbum.
Mais informações biográficas, fotografias e demos das canções estão disponíveis em: www.carinafreitas.com

Jazz Feelings
Em Fevereiro no Du Arte Lounge do
Casino Estoril poderá ouvir Angelina,
uma médica neurorradiologista, que é
considerada pelos críticos de música
como uma das vozes mais quentes do
jazz em Portugal. O repertório a apresentar no Casino Estoril – Du Arte
Lounge inclui a maioria dos temas do
seu CD de estreia intitulado “Jazz
Feelings”, no qual se destacam “My
baby just cares for me” e “Georgia on
my mind”. Angelina é acompanhada
pelos músicos Cícero Lee
(contrabaixo), João Maurílio (piano),
Jorge Lee (bateria) e Artur “Jumbo”
Freitas (saxofone e flauta). Para mais
informações contactar: André Coelho
(916 503 353).
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CONSULTADORIA FISCAL

IRS

Abatimentos e deduções aos
rendimentos de 2006

1. ABATIMENTOS
1.1 Dedução específica do trabalho dependente (Art.º 25º
do CIRS):
72% de 12 vezes o salário mínimo mais elevado ou o valor
das contribuições totais pagas efectivamente à Segurança
Social quando superiores.
Este limite é elevado em 50% para deficientes com grau de
deficiência superior a 60%.
1.2 Dedução específica de pensões (Art.º 53º do CIRS):
Tem o limite de € 7.500,00.
Porém, se o rendimento bruto da categoria H exceder
€ 40.000,00, este limite de € 7.500,00 será reduzido até à
sua concorrência de 20% da parte que exceder os
€ 40.000,00. Este limite é acrescido de 30% no caso de sujeitos passivos com grau de incapacidade superior a 60%.
1.3 Organizações sindicais (Art.s 25º e 53º):
Valor pago acrescido de 50% até ao limite de 1% do rendimento bruto de trabalho dependente ou de pensões.
1.4 Pensão de alimentos (Art.º 56º):
Totalidade dos encargos quando fixados na respectiva sentença judicial.
1.5 Rendimentos profissionais (recibos verdes) – Regime
simplificado (Art.º 31º):
O rendimento bruto é abatido de 35% para despesas e encargos, não sendo necessários quaisquer documentos. Não
poderá resultar um rendimento líquido global inferior a
metade do valor anual do salário mínimo (€ 2.701,13).
1.6 Rendimentos prediais (prédios arrendados) (Art.º 41º):
As despesas de conservação e manutenção suportadas são
abatidas, quando devidamente documentadas bem como o
respectivo IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).
2. DEDUÇÕES À COLECTA
2.1 Despesas de saúde (Art.º 82º)
30% das despesas efectuadas com bens e serviços com IVA
às taxas de 0% e 5%, sem limite. As despesas com bens e
serviços com IVA à taxa de 21%, são limitadas a 2,5% da-
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quelas despesas ou a € 59,00, desde que documentadas com
receitas médicas (al. d) do Art.º 82º).
2.2 Despesas de educação e de formação profissional (Art.º
83º):
30% das despesas suportadas com o limite de 160% do Salário Mínimo Nacional Mensal (€ 617,44). Nos agregados
com 3 ou mais dependentes o limite é elevado em 30% do
Salário Mínimo Nacional Mensal por cada dependente
(€ 733,21).
2.3 Juros e amortizações de imóveis para habitação própria
e permanente, rendas pagas pelos inquilinos (contratos posteriores a 15 / 10 / 91) e entregas para cooperativas de
habitação (Art.º 85º):
30% dos encargos com o limite de € 562,00.
2.4 Encargos com lares e outras instituições de apoio à
terceira idade relativos a sujeitos passivos, seus ascendentes colaterais até ao 3º grau que não possuam rendimentos
superiores ao salário mínimo (Art.º 84º):
25% das despesas com o limite de € 323,00. O limite anteriormente imposto pelo n.º5 do art.º 78º do CIRS deixou
de existir pelo facto do mesmo ter sido abolido pela Lei do
Orçamento de 2005.
2.5 Prémios de seguros de vida, acidentes pessoais e fundos
de pensões, 25% das despesas com o limite de (Art.º 86º):
Casados – € 128,00; não casados – € 59,00.
2.6 Prémios de seguros de saúde (Art.º 86º, n.º 3):
30% dos encargos com os limites de:
Casados – € 156,00; Não casados – € 78,00.
Por cada dependente a seu cargo os limites são elevados
em € 39,00.
2.7 Custos com equipamentos novos para utilização de energias renováveis e equipamentos para produção de energia
eléctrica ou térmica que consumam gás natural (Art.º 85º,
n.º 2):
30% das despesas com o limite de € 745,00.
2.8 Donativos à Administração Central, Regional e organismos estatais (Art.º 5º, n.º 1, al. a) do Estatuto do Mecenato):

CONSULTADORIA FISCAL
25% das importâncias atribuídas, sem limite.

• Que a taxa de IRS seja inferior a 42%.

2.9 Donativos a outras entidades previstas no Estatuto do
Mecenato (Art.º 5º, al. b) do estatuto):
25% das quantias dispendidas com o limite de 15% da colecta.

6. PPR (Art.º 21º do EBF)
São dedutíveis à colecta 20 % dos valores aplicados em PPR
até ao limite de:

2.10 Donativos a igrejas e instituições que prossigam fins
sociais, culturais, desportivos, científicos, etc. (Art.º 5º, n.º 2
do Estatuto do Mecenato):
25% das quantias dispendidas com o limite de 15% da colecta.
São majorados em 30%.

€ 400,00 – se o sujeito passivo tiver menos de 35 anos.
€ 350,00 – se o sujeito passivo tiver entre 35 e 40 anos.
€ 300,00 – se o sujeito passivo tiver idade superior a 50
anos.

2.11 Donativos para mecenato científico (Art.s 3º e 9º do
Estatuto do Mecenato Científico):
25% se as instituições forem do Estado (Art.º 9º, al a)).
25% com o limite de 15% da colecta se as instituições forem privadas (Art.º 9º, al b).
2.12 Os pagamentos por conta e as retenções (Art.º 78º,
n.º 2):
Sem qualquer limite.
3. MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA (Art.º 89ºA da LGT)
Devem ser declaradas tratando-se das seguintes aquisições:
• Imóveis de valor igual ou superior a € 250.000,00;
• Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou superior a € 50.000,00;
• Motociclos de valor igual ou superior a € 10.000,00;
• Barcos de recreio de valor igual ou superior a
€ 25.000,00;
• Aeronaves de turismo;
• Suprimentos e empréstimos feitos no ano, de valor igual
ou superior a € 50.000,00.

TABELA DE IRS DE 2006
PAGAMENTOS POR CONTA

REN DIM EN TO
TAXAS (%)
COLECTÁVEL (euros) N ormal

TAXAS (%)
M édi a

Até 4 451

10, 5

10, 5000

>4 451 a 6 732

13

11, 3471

>6 732 a 16 692

23, 5

18, 5985

>16 692 a 38 391

34

27, 3035

>38 391 a 55 639

36, 5

30, 1544

>55 639 a 60 000

40

30, 8701

>60 000

42

Estes pagamentos, quando devidos, devem ser pagos até ao
dia 20 dos meses de Julho, Setembro e Dezembro.

BENEFÍCIOS FISCAIS
NÚMERO FISCAL DE CONTRIBUINTE
4. DEFICIENTES (Art.º 16º do EBF)
Grau de deficiência igual ou superior a 60% ficam isentos
em 50% os rendimentos da categoria A e B, com o limite de
€ 13.774,86.
Ficam isentos em 30% os rendimentos da categoria H (pensões) com o limite de € 7.778,74. Se o grau de deficiência
for igual ou superior a 80% os limites são majorados em
15%.
5. COMPUTADORES NOVOS (Art.º 64º do EBF)
50% das despesas de aquisição, com o limite de € 250,00.
Este benefício só pode ser utilizado uma vez durante os
anos de 2006 a 2008.
• É necessário ainda que o sujeito passivo ou qualquer dependente frequente qualquer nível de ensino.
• Que a factura tenha o número fiscal do adquirente e contenha a menção “uso pessoal”.

Qualquer alteração, nomeadamente da residência, deve ser
comunicada no prazo de 15 dias em qualquer serviço de
finanças ou na loja do cidadão, podendo também fazer-se
através da Internet.
O Salário Mínimo Nacional para 2006 é de € 385,90.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre matéria fiscal poderão ser tratados todas as 3.as e 5.as Feiras, das 10 às 13 horas
nas instalações da Ordem dos Médicos, sitas na Avenida Gago
Coutinho, 151 em Lisboa.
CONSULTORIA FISCAL
Período de apresentação das declarações de IRS de 2006
No ano corrente e relativamente às declarações modelo 3
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CONSULTADORIA FISCAL
de IRS de 2006 os prazos para a sua
apresentação foram alterados e passaram a ser:
1.ª fase – Rendimentos das categorias
A e H (empregados por conta de outrem e pensionistas):
De 1 de Fevereiro a 15 de Março para
os que fizerem a sua entrega em suporte de papel.
De 10 de Março a 30 de Abril para os
que fizerem a sua entrega via
“internet”.
2.ª fase – Com inclusão de rendimentos de outras categorias:
De 16 de Março a 30 de Abril para os
que possam e queiram fazer a entrega

em suporte de papel.
De 16 de Abril a 25 de Maio para os
que pretendam fazer a entrega por via
“internet” ou a isso sejam obrigados por disposição legal.
Para a entrega em papel funcionará um posto de atendimento na
Ordem dos Médicos em Lisboa no
período de:
1.ª fase:
Dias 7 a 14 de Março inclusivé – das
18H30 às 20H30.
2.ª fase:
Dias 18 a 27 de Abril inclusivé – das
18H30 às 20H30.
Para entrega via “internet” funcionará

um posto de atendimento em Lisboa
apenas para os da 2.ª fase:
Dias 17 a 24 de Maio inclusivé, das
18H30 às 20H30.
As pessoas da 1.ª fase que pretendam
efectuar a entrega via “internet” podem fazê-lo no posto de atendimento
no período que decorre de 16 a 30 de
Abril, conjuntamente com os da 2.ª fase
em suporte de papel.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos
sobre matéria fiscal poderão ser tratados todas as 3.as e 5.as Feiras, das 10
às 13 horas nas instalações da Ordem
dos Médicos, sitas na Avenida Gago
Coutinho, 151 em Lisboa.

PASSEIOS PEDESTRES
Plano para 2007
A Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos propõe aos Médicos e suas famílias um programa de passeios
pedestres pelas mais belas paisagens de Portugal.Trata-se de uma oportunidade única de estar em pleno contacto com
a natureza, usufruir da tranquilidade que esta proporciona e de participar num saudável convívio entre colegas.

10 Março – Aldeia Abandonada. Região Saloia, Mafra
21 Abril – Mata dos Medos. Paisagem Protegida da Arriba Fóssil Caparica
12 Maio – Rota dos Golfinhos + Observação de Golfinhos no Estuário do Sado
09 Junho – Azenhas do Mar. Parque Natural Sintra-Cascais
14 Julho – Alcácer do Sal e Rio Sado. Canoagem diurna/nocturna
07-08-09 Setembro – Fim de Semana em Marvão
13 Outubro – Invasões Francesas. Região Saloia, Loures
10 Novembro – Peddy Paper no Parque Florestal de Monsanto
NOTA: As inscrições para os passeios iniciam-se um mês antes da data dos mesmos
Contacto para inscrição:
Teresa de Sousa
Telef.: 21 842 71 00
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1st ICM – International Consensus Meeting
NEW HORIZONS IN CELL AND
TISSUE BANKING
Vale de Santarém, Portugal
INVITATION
It is a great pleasure and honour to invite you to attend the
International Consensus Meeting held in May,
2007 in Portugal.
The aim of the organizers is to present the state of the art
lectures focused on cell and tissue banking, demonstrate
practical applications and achieve some kind of consensus
with respect to the government, insurance offices, hospitals
and other subjects and finally to improve the health care in
Portugal. The meeting will also provide an excellent
opportunity to experience the magic that is Portugal. I
personally look forward very much to welcoming you,
João B. Salgueiro
Congress President
PRELIMINARY PROGRAM
Wednesday, May 16th 2007
Arrival and Registration of the Participants Posters Installation
Welcome Cocktail
Thursday, May 17th 2007
09.00-10.30 Opening Ceremony,Address of President, Concert
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-12.00 Cell and Tissue Banking – Regulatory and Legal
Aspects; Jan Koller (Slovakia), Plenary Session
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Medical Ethics – Round Table Discussion coodinated
by Marcelo Rebelo de Sousa
14.00-15.00 Cell and Tissue Banking – Regulatory and Legal
Aspects; Round Table Discussion coordinated by Ruediger von
Versen (Germany)
15.00-15.30 Coffee Break
15.30-18.00 Parallel Session A
Cell and Tissue Donation – Opting in and Opting out System
Round Table Discussion coordinated by Yongyudh Vajaradul
(Thailand)
Presentations of the Participants
Parallel Session B
Human Cultured Cells for the Treatment of the Diseases
– Basic Cultivation Techniques and Quality Control
Jiri Adler (Czech Republic), Alexander Schermer (USA)
Workshop I
19.00 Welcome Party
Friday, May 18th 2007
09.00-10.00 Human Stem Cells and Tissue Engineering – New
Horizons; Ranieri Cancedda (Italy), Plenary Session
10.00-10.30 Coffee Break
10.30-12.00 Presentations of the Participants
12.00-13.00 Lunch, Poster Session
13.00-18.00 Clinica de São Vicente de Paulo visit; Guided

80

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007

Sightseeing of Lisbon
19.00 Gala Dinner
Saturday, May 19th 2007
09.00-10.00 Human Tissue Recovery, Processing, Quality
Control and Safe Keeping
Jeroen van Baare (Netherlands), Plenary Session
10.00-10.30 Coffee Break
10.30-12.00 Tissue Grafts – Quality versus Safety
Round Table Discussion coordinated by James H. Forsell (USA)
12.00-13.00 Lunch, Poster Session
13.00-17.00 Parallel Session A
Presentations of the Participants
Parallel Session B
Preservation of Animal Germinal Cells and Embryos
Ramiro Mascarenhas (Portugal)
Workshop II
17.15-18.00 Consensus Commitee Declaration (EATB, AATB,
APASTB, ALABAT)
18.15-18.45 Closing Ceremony
19.30 Farewell Party
Sunday, May 20th 2007
10.00 Departure of the Participants
REGISTRATION
Online registration – see website www.csvp.pt
REGISTRATION FEES – participants
Early registration (deadline March 31st, 2007) 350 EUR
Standard registration (April 1st-30th, 2007) 400 EUR
Late registration or on site 450 EUR
Accompanying Persons 150 EUR
Students 50 EUR
REGISTRATION FEES INCLUDE
Attendance of all Conference Sessions

A
Book of Abstracts
Lunches and Coffee Breaks
Lisbon Sightseeing
Welcome Cocktail, Welcome Party
Gala Dinner, Farewell Party
CANCELLATION POLICY
Cancellations received before April 30th, 2007 will incur a handling
fee of 20% of the original value. No refunds will be made after
this date.
GENERAL INFORMATION
Venue: Estacao Zootecnica Nacional – Fonte Boa
2005-048 Vale de Santarem, Portugal
ACCOMMODATION
Vale de Santarem – see website www.csvp.pt
INSURANCE
Participants are requested to make their own arrangements with
respect to health and travel insurance.
CALL FOR ABSTRACTS (oral and poster presentations)
The abstract should be written in English.
The abstract must be prepared using Microsoft Word, for general instructions see website. It will be also possible to download
a file ready to use.
The abstract will not be accepted without completed registration
including transfer of registration fees.
The deadline for abstract receiving is April 30th, 2007.

Comissão Científica Internacional
Abecassis, Manuel (Portugal);Almeida, Odette (Portugal);Antunes,
J. Lobo (Portugal): Baare, Jeroen van (Holanda); Cancedda, Ranieri
(Itália); Castelo, Henrique B. (Portugal); Coelho, Paulo (Portu-

G E N D A

gal); Coutinho, António (Portugal)*; Fehily, Deirdre (Reino Unido); Forsell, James H. – Presidente da AATB (EUA); Herson, Marisa
- Presidente do ALABAT (Brasil); Kino-Oka, Masahiro (Japão);
Koller, Jan – Presidente da EATB (Eslováquia); Leitão, Jorge (Portugal); Mascarenhas, Ramiro de (Portugal); Monteiro, Carolino
(Portugal)*; Morais, Graça (Portugal); Morais, Marília (Portugal)*;
Olim, Gabriel (Portugal); Ornelas, Carmo (Portugal); Salai, Moshe
(Israel); Schermer, Alexander (EUA); Sobrinho, Simões (Portugal)*; Spatenka, Jaroslav(República Checa);Trindade, Hélder (Portugal);Vajaradul,Yongyudh – Ex-Presidente da APASTB (Tailândia);
Versen, Ruediger Von – Conselho da Europa (Alemenha); Winkler,
Heinz (Áustria)

Comissão Organizadora Internacional
João B. Salgueiro, Presidente (Portugal); Jiri Adler, Secretário Geral (Republica Checa); Luís Banha (Portugal); Ruediger von Verser
(Alemanha)

Comissão Organizadora Nacional
João B. Salgueiro, Presidente; Paulo Rocha, Vice-Presidente; Ana
Rousseau, Secretária; Raquel Salgueiro, Secretária; Inês Rocha,
Secretária

Organização
Clínica de São Vicente de Paulo, Lisboa, Portugal
Estação Zootécnica Nacional, Vale de Santarém, Portugal
* A confirmar
1st_icm@clininvest.pt
Phone: +351 214 145 500
Fax: +351 214 145 503
Website: www.clininvest.pt

PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS – 2007
EVENTO: 5ªS JORNADAS DE MEDICINA INTERNA DO SERVIÇO DE
MEDICINA III D HOSPITAL DOS MARMELEIROS
LOCAL: Hotel Savoy, Funchal
DATA: 21 A 23 de Fevereiro
CONTACTO: herculanofreitas@netmadeira.com; 96645 5493
EVENTO: NEPHROLOGY FOR THE CONSULTANT
LOCAL: San Diego
DATA: 22 a 24 de Fevereiro
CONTACTO: AMGEN; Tel: 21 422 05 50; Fax: 21 422 05 55

EVENTO: JORNADAS DE HTA E RISCO VASCULAR
LOCAL: Hotel Serra da Estrela
DATA: 22 a 25 de Fevereiro
CONTACTO: Fax: 21 0845 01 00

EM

MGF

EVENTO: AMERICAN ACADEMY OF ALLERGOLOGY
LOCAL: San Diego
DATA: 23 a 27 de Fevereiro

EVENTO: INNOVATIVE APROACHES IN HEAD AND NECK ONCOLOGY
LOCAL: Barcelona
DATA: 22 a 24 de Fevereiro

EVENTO: PEDIATRIC NEPHROLOGY SEMINARS 2007
LOCAL: Miami
DATA: 3 a 6 de Março
CONTACTO: AMGEN; Tel: 21 422 05 50; Fax: 21 422 05 55

EVENTO: 9º CONGRESO SOCIETAT CATALANA DE TRANSPLANTAMENT
LOCAL: Barcelona
DATA: 25 a 27 de Fevereiro
CONTACTO: AMGEN; Tel: 21 422 05 50; Fax: 21 422 05 55

Evento: II CONGRESSO DA COMUNIDADE MÉDICA
PORTUGUESA
Local: Hotel Marriott Costa do Sauípe, Brasil
Data: 27 a 29 de Setembro

DE

LINGUA

Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2007

81

