


P .R.O.S. e Contras 

O silêncio é de oiro 

Este número da Revista da Ordem dos Médicos pretende registar vários assuntos que, no futuro serão relembrados como 

marcos importantes para a vida da Classe. 

O primeiro ponto, e principal, constituirá uma efeméride e já vem participado aos Colegas neste número da Revista. É a 
compra da nova Sede do Conselho Nacional Executivo e ao mesmo tempo do Conselho da Secção Regional do Sul. Por razões 

óbvias, limito-me a unir-me a todos os Colegas congratulando-me com enorme satisfação, até com alegria, por este novo mate

rial de uso corrente que é posto á nossa disposição. Uma Sede digna era aspiração do Conselho Nacional Executivo e do Con
selho Regional do Sul desde há muitos anos. Não falemos das condições em que trabalhámos durante todo este tempo. Foi pos

sível encontrar um local em que ficaremos bem instalados, em que nos vamos reunir profissional e socialmente, em que vamos 

ter um motivo de satisfação e até orgulho para que a nossa profissão tenha o seu ponto de encontro em Lisboa. Já existe uma 
Casa do Médico no Porto, com quinta, grande jardim e que nos dá sempre gosto visitar. Existe também um Sede, digna e apra

zível, em Coimbra. Em Lisboa, era o que todos sabemos. 

Assinalemos o segundo ponto. Está relacionado com o face-lift da Revista da Ordem dos Médicos. A mudança é fácil de 
constatar porque a imagem da Revista mudou, assim como o conteúdo sofreu alterações importantes. Passou a haver uma 
entrevista de fundo com médicos ou personalidades ligadas á nossa profissão, passou a haver uma entrevista a uma personali

dade não médica, e insistir-se-á na inclusão de um dossier de interesse geral. O Corpo Redactorial espera que esta Revista, mais 

do que nunca, seja um veículo de troca de impressões e de diálogo entre a Classe. 
Mas muita coisa tem de mudar na Ordem dos Médicos, na vida dos médicos e não é só a Sede ou a Revista. A Sede não é o 

mais difícil. Não é mais do que um local condigno onde poderemos programar o futuro. 

A conclusão deste Editorial está relacionada com o seu próprio título e sub-título. É o ponto em que se propõe uma real 
desdramatização. 

P.R.O.S. e Contras. Porquê? Os P.R.0.S. são os «Peer Review Officer System». Sabem os Colegas quem são? Os «prós» 
são os nossos Colegas, médicos, que nos Estados Unidos ela América, estão encarregados ele fazer as pesquisas, e as fiscaliza

ções de todos os Hospitais Americanos. Desde irregularidades até idoneidades. São assalariados, médicos, repito, que têm 
acesso aos arquivos clínicos e a tudo em que seja necessário constatar o que se passa. 

E os contras quem são? São rebeldes que receberam dinheiro, obtido com a venda de armas a um país distante. Local? 
Também foi nas américas cios P.R.0.S .... 

Quem ler este Editorial não julgue que se pretende minorizar um problema, ou desrespeitar pessoas desde a mais alta à 

menos alta hierarquia. Podem crer que não! Estou só a DESDRAMATIZAR um assunto que por ser grave, muito nos preocu

pou, mas não pode ocupar o dia-a-dia das nossas vicias. Os Hospitais continuam, os nossos doentes precisam de nós e nós ... CÁ 
ESTAMOS! 

O projecto ela Saúde terá que ser reavaliado e organizado. Os pequenos Decretos que não são mais do que fairs divers, 

podem produzir estupefacção, podem até aparentemente produzir entre os médicos cisões que servirão outros que não os doen
tes ou nós próprios. Não podemos enveredar por atalhos armadilhados. O problema é muito mais sério e a Ordem dos Médicos 

assim como toda a nossa Classe tem de assumir uma posição com intransigência, bem rodeada de tranquilidade. 
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FUMO E FOGO 
• EVARISTO DA FONSECA

Costuma dizer-se que onde há fumo há 
fogo. 

Em tais circunstâncias, o recurso aos 
bombeiros, não é feito para promover o 
desaparecimento do fumo em si mas, mais 
objectiva e intensamente, combater o que 
motiva a destruição, o que corrói, o que 
inutiliza, enfim, o que arde. 

Para que esse combate se torne eficaz e, 
por demais, facilitado há que ter uma 
noção correcta das condições que poderão 
determinar o início do fogo e, paralela
mente, estudar os meios de, preventiva-

ente, permitirem melhor acesso ao local, 
arantia de execução de um bom trabalho 

desses soldados da paz que heroica e abne
gadamente tantas vezes dão o melhor do 
seu esforço, da sua boa-vontade e até a 
vida, no exercício das suas funções. 

É esta a meditação que, em termos com
parativos, estabeleço com a boa vontade e 
coragem demonstrada pelo actual Governo 
e, especialmente, pela Senhora Ministra da 
Saúde na publicação de um documento 
cujos frutos todos nós, utentes reais ou 
potenciais da saúde, desejamos e até 
mesmo ansiamos. 

O Decreto-Lei 312/87 começa no seu 
preâmbulo por afirmar que «importa agora 
promover as alterações que a experiência já 

colhida aconselha, adoptando medidas que 
concorram para a prevenção e correcção de 
anomalias nos serviços e estabelecimentos 
dependentes do Ministério da Saúde». 

Estamos crentes de que, em termos de 
coerência, tais medidas vão ser, desde já, 
implementadas a nível dos Órgãos Centrais 
e nada nos admirará se a Senhora Ministra 
começar pelos corpos executivos do seu 
Ministério. 

Parabéns, Senhora Ministra pela cora
gem que demonstra. 

Há tanto que fazer para dar Saúde ao seu 
Ministério, Senhora Ministra! 

Há tanta coisa que todos nós, como con
tribuintes, deveríamos saber! ... 

A Senhora Ministra tem o condão de 
constituir hoje a esperança de muitos e, ao 
mesmo tempo, o alvo de críticas de tantos 
outros. 

Temos esperança, Senhora Ministra, de 
que a Inspecção Geral dos Serviços de 
Saúde venha a fazer luz naquilo que todos 
nós, criticando o fumo, não nos chegamos 
a aperceber do fogo que arde incessante
mente. 

Ouvimos os queixumes dos que sentem o 
amargo da dor, do sofrimento, tantas vezes 
do desespero e, porque não confessá-lo, 

Modernização dos Serviços de Saúde 
-

UMA REFLEXAO BREVE 
LEVI GUERRA �Prof.da Faculdade de Medicina do Porto 

Ao falar de humanização tem de se falar 

dos princípios que a fundamentam e dos 

traços de actuação humana que a possibili

tam. 

Passei recentemente em revista as múlti

plas leis referentes à Saúde em Portugal, 

desde a Lei 2011/46 de 2 de Abril até às 

mais recentes. Bem se pode concluir que 

não é difícil legislar. 

Difícil, sim, é prever o efeito de cada lei 
que se promulga. E também se pode re
conhecer que há leis a mais que na sua não 
aplicabilidade demonstram falta de rea
lismo do legislador. 

Por outro lado, conhecem-se até à sacie
dade os males, os desvios, as desarticula
ções, as ineficácias, as tentativas parcelares 
de solução de todos os problemas da Saúde 
em Portugal. E até estão aí publicadas já, 
sem ser em inventário exaustivo, as falácias 
por que se tem pautado o pensamento e a 

acção de homens com responsabilidades 
políticas, actuais ou passadas. 

Ouviu-se hoje o Ministro da Administra
ção Interna. Eng.º Eurico de Melo, decla
rar que o objectivo central do Governo 
Cavaco Silva é despolitizar a Saúde. Des
politizar e desestatizar. Precisou, em 
seguida, que se queria menos Estado mas 
melhor Estado, ou dito de outro modo, 
menos intervenção do Estado mas interven
ção qualificada, objectiva e a menor possí
vel. 

Falamos de humanização. Em ordem a 
isso, todo o pensamento, objectivos, 
meios, projectos e leis, tem de estar perma
nentemente dobrados ao fundo respeito 
pelo homem, procurando salvá-lo na sua 
totalidade, atendendo às necessidades do 
seu corpo, mas sem nunca esquecer a sua 
alma racional e imortal donde arrancam 
todas as faculdades e se geram todos os 
valores. 

Medicina personalizada, decorrente do 
personalismo de Emanuel Mounier. 

fazemos coro quando a mesma desgraça 
nos bate à porta. 

Perguntamos, desejosos de melhorar, se 
as estruturas estão ou não anquilosadas, se 
a burocracia prevalece atormentadora
mente sobre a eficácia. 

Quanto dinheiro descontamos e se gasta 
na Saúde? 

Quantos, eventualmente, usufruem de 
lucros fabulosos à custa dos nossos magros 
tostões sacados em impostos para Previ
dências que não previnem, hospitais que 
não são dotados de condições de exercício 
dos cuidados de Saúde, aquisição de tecno
logias que não são rentáveis! 

Os Meios de Comunicação Social dão
nos conta diariamente de tantos e tão gra
ves factos que chegam a arrepiar muitos de 
nós leitores mas, sem pretender ser profeta 
da maldade, não será esse o fumo de um 
fogo incontrolável ou a ponta de 
«iceberg»? 

Esclareça-nos, Senhora Ministra, com as 
suas medidas promissoras. 

Informe-nos, Senhora Ministra e cale a 
boca a esses maledicentes que atribuem fac
tos e funções a objectivos ou motivações 
partidárias, que dizem que inauguram hos
pitais onde a cunha e os favores políticos 
superam os benefícios que essas instituições 
deveriam prestar, que retira a grupos popu
lacionais a facilidade de acesso a consultas 
e a tratamentos, que dificulta, aos que 
sofrem, esse acesso com pesadas taxas 
moderadoras. 

Mostre-lhes, Senhora Ministra, que apa
gando o fogo central e periférico do seu 
Ministério desaparecerá o fumo e nascerá 
uma nova aurora para todos nós e também 
para si, Senhora Ministra. 

Nessa perspectiva, o Homem doente 
como o são, deve sentir-se envolvido pelo 
respeito e a cortesia pelo que nele existe, em 
razão da sua dignidade. 

É esse homem português a causa formal 
do Serviço Nacional de Saúde e a razão de 
ser da nossa profissão de médicos e enfer
meiros. E isto obriga, os que se debruçam 
sobre estes problemas, ou se tornam res
ponsáveis pela sua solução, a não procura
rem, e a não se prenderem, aos vícios dos 
privilégios, à vulnerabilidade das adula
ções, aos desequilíbrios das considerações 
sociais e dos seus esquemas mundanos. Os 
mais responsáveis não o são para caírem 
nisso, são-no para, em tudo e sempre, 
serem os mais empenhados no esforço por 
amor do homem. Por isso, na circunstân
cia, e na matéria que nos ocupa, é preciso 
definir o essencial, partir daí, sem se preo
cupar em fazer carreira, quero dizer, dar 
nas vistas e procurar mais vantagens. 

Não se espera, penso eu, levar destas 
«Jornadas- Reflexão» a chave destes pro
blemas discutidos. Mas que sirvam elas, 
tão ao menos, para aferirmos o diapasão 
das nossas motivações por ideias sãs e gera
doras de acções lúcidas, com espírito de 
entreajuda, dispostos a realizarmos uma 
grande obra, mesmo que na sua edificação 
cada um de nós não tenha senão um papel 
secundário. Isto implica objectivos realis
tas e vias de eficiência no actuar. E se isto, 

7 



no simples dizer, é vago e genérico, 
convido-vos a tudo centrarmos no dina
mismo infalível da ideia de que «tudo se 
esclarece e se resolve, fase a fase, passo a 
passo, quando nos pautarmos pela inten
ção de tudo fazer para que os homens 
sejam mais respeitados». Por isso, no 
plano das intervenções, o homem responsá
vel não pode mais improvisar nem deixar 
de prever os efeitos negativos das suas 
acções e, assim, ser capaz de prevenir o mal 
por um actuar reflectido e sensato. Não 
será nunca demais dizer que em toda a 
acção é sempre preciso evitar-se qualquer 
precipitação, e que isso não tolhe, mas, 
pelo contrário é condição de eficiência. 
Isso justifica que todo o actuar se desen
volva por fases, sempre com uma referên
cia lúcida ao possível, o que exige, após a 
análise cuidada das situações, a definição 
também das potencialidades disponíveis, e 
a capacidade para as transformar em bens 
úteis. E é óbvio que é sempre indispensável 
definir uma perspectiva a longo prazo, uma 
estratégia a médio prazo, e um plano a 
curto prazo. É preciso pensar bem e muito 
nas coisas, nos problemas, e na amplitude 
das suas vertentes. É esse, no fundo, o 
princípio da moral para Pascal. Um grande 
sociólogo dos tempos recentes, adverte que 
«cuidar das necessidades imediatas adianta 
pouco, enquanto as inteligências não forem 
alargadas, enquanto as vontades não forem 
rectificadas e fortalecidas, enquanto os 
melhores não estiverem animados por um 
grande ideal». 

A partir daqui avançamos na objectiva
ção de alguns problemas que entendemos 
importantes, e até urgentes. 

1 - Em termos realistas é preciso que o 
Estado despolitize, de facto, a Saúde. E 
isso deve começar pelo cumprimento dos 
seus deveres para com a Ordem dos Médi
cos, o que deve levar o Estado ao pleno res
peito pelos seus Estatutos que, de resto, são 
lei do País (Dec.-Lei 282/77). 

A Ordem dos Médicos, por seu lado, não 
pode querer disfrutar de poderes próprios 
do Estado, mas não pode continuar a não 
possuir a força jurídica indispensável para 
que a sua acção seja eficaz, e a sua voz res
peitada em favor de um são e humanizado 
exercício da Medicina Portuguesa. E isso 
implica, à partida, a pronta aprovação do 
Código Deontológico da Ordem que dorme 
esquecido nos escaninhos do Poder Cen
tral. Sem se ter esse Código Deontológico 
aprovado, vivo e actuante, o exercício da 
nossa Medicina deteriora-se, fruto dos des
vios que se não corrigem, da qualidade que 
se não afere, dos conflitos que se não resol
vem, da estagnação reprovável em muitos 
sectores desde o ensino ao exercício da 
Medicina, tudo, enfim, resumível à desig
nação de graves problemas ético-profissio
nais que aí se entrechocam aos rebolões. 

Daí se poderão prever os maiores benefí
cios no controlo da prática médica, na vida 
das instituições de ensino e de assistência, 
na economia dos exames profissionais, na 
busca de soluções que conduzam à criação
dum Sistema · de Saúde actualizado que 
liberte o Pais do Serviço de Saúde estatal de 
índole universal. 

2 - E essa será a única via que se oporá, 
dentro do novo esquema, à ameaça do peso 
crescente de multinacionais a operarem no 

País, o que arrasta o perigo cresc�n�e da

Medicina se tornar numa mera acuv1dade 

de negócios fabulosos perpetrados por 
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organizações não médicas, e que a médio 
prazo será dos mais graves problemas a 
enfrentar. 

O editor do New England Journal of 
Medicine, Arnold Relman, denunciava 
recentemente esse grande mal que se 
enfrenta já hoje nos Estados Unidos e a 
que nós, no País, também já estamos sujei
tos, e a propósito, declarava: «Health care 
is becoming a business». Entretanto apon
taria três remédios sobre o que vale a pena 
meditar, e que ouso dizer que merecem a 
designação de código de emergência para a 
salvação da Medicina, tão importantes são 
já hoje entre nós: 

Primeiro: os médicos devem limitar os 
seus proventos às remunerações exclusiva
mente dos serviços clínicos prestados aos 
doentes. Vale a pena lembrar que isto cor
responde aos K da tabela da nossa Ordem 
dos Médicos. Segundo: todos os médicos, 
no exercício da sua actividade profissional, 
devem evitar todos os arranjos, ou acor
dos, com organizações que tenham fins 
lucrativos e que os compensem por escolhe
rem certas técnicas, ou se comprometerem 
a praticar preferencialmente uma em rela
ção a outras, ou a prescreverem certos pro
dutos ou medicamentos em detrimento de 
outros. Terceiro: para protegerem a sua 
independência pessoal, e profissional, os 
médicos devem evitar empregos em organi
zações ou corporações com fins lucrativos 
directamente decorrentes da prática de 
actos médicos. 

Quem desconhece a necessidade de apli
cação destes princípios, ou atitudes, entre 
nós? 

3 - O Estado há-de também relacionar
-se naturalmente com os Sindicatos Médi
cos. É um relacionamento naturalmente 
diferente do que tem de ter com a Ordem 
dos Médicos. 

4 - Também o Estado não pode privile
giar uns hospitais em detrimento de outros. 
Há sim que enveredar por esquemas que 
permitam tornar cada uma destas institui
ções personalizada, isto é, autónoma e res
ponsável. E isso far-se-á por etapas. 

5 - Há que estimular o Seguro de
Doença para dar aos portugueses acesso à 
livre escolha do seu médico e do seu hospi
tal. O estabelecimento deste Seguro -
- Doença é urgente, será progressivo e cui
dadoso, e não poderá criar doentes de pri
meira e segunda, uns porque tenham o 
Seguro a cobri-los, e por isso serem capazes 
de pagar os benefícios médicos recebidos, 
outros a continuarem a recorrer exclusiva
mente a hospitais públicos onde nada 
paguem. 

Que mudanças profundas se impõe no 
sector da Saúde em Portugal! Um grande 
hospital do Estado tem de deixar de ser a 
empresa caótica que é, a muitos títulos e 
por muitos motivos. Aí há que idealmente 
criar regimes dignos de dedicação exclusiva 
onde se acantonem profissionais qualifica
dos mas que se não tornem inacessíveis aos 
serviços de qualquer membro da Sociedade 
que os deseja consultar. Aliás, o justo 
benefício dos proventos desses homens 
mais qualificados e exclusivamente fixados 
nos hospitais deverá decorrer do privilégio 
de consultarem e tratarem os seus doentes
nesses hospitais, e receberem individual
mente por cada um desses actos e em que o 
próprio hospital também tira benefícios 
directos. Ora isto passa pela acima referida 
criação do Seguro- Doença. 

Não seria discriminatório, e injusto, que 
se negasse a qualquer cidadão esse médico 
mais qualificado? 

O que se não pode é aceitar o regime de 
medicina socializante, exclusivamente 
dependente do Estado, universal e gratuito. 

Sabemos que o Seguro- Doença se 
alarga nos países civilizados do Ocidente. 
Nos países em que não existe ainda, o 
«mal-estar» da Medicina é real. É o tam
bém entre nós. Há que encetar essa solução 
sem se esquecer a parte suplectiva do 
Estado e que já se manifesta, afinal, no 
regime de convenções que tem sido celebra
das, e que funcionam. 

6 - Valerá ainda a pena meditar-se no 
vasto desequilíbrio que se vive no Sector da 
Saúde devido à má concepção da vida e dos 
valores profissionais que se perseguem. 
Entre nós é corrente privilegiar-se a tomada 
das posições em detrimento, e desatenções, 
da conquista da formação. Quem depressa 
quer subir na vida sem crescer primeiro em 
valor, isto é, em cultura e saber, será senA
pre um mau profissional e um péssimo dir
gente, um perigo para a sociedade, afinal! 

Há que rever, neste contexto, os actuais 
concursos médicos que por aí se multipli
cam, desnecessariamente, sem deixar de se 
reconhecer que têm sido falaciosos ou de 
qualidade questionável num número signi
ficativo de casos. 

O debruçarmo-nos sobre estes problemas 
não é uma ousadia, é uma obrigação, seja 
embora à custa de incomodidades pessoais. 
É preciso debater os problemas mesmo que 
se não possam resolver no imediato. A Uni
versidade tem graves responsabilidades de 
presença, de reflexão, de análise, de inves
tigação, de pensamento nessa matéria. Por 
isso aqui estou presente. 

8 - As múltiplas leis que temos na área 
da Saúde merecem profunda reflexão e 
esforço de adequação aos novos caminhos 
a encetar. A profusão de documentos e as 
sucessivas alterações e revogações operadas 
na legislação da Saúde bem caracterizadas 
estão na voz sintética do poeta: 

«Gostais de estabelecer leis; 
mas gostais ainda mais 
de as violar 
Como crianças que brincam á beira-mar, 
a constroem pacientemente 
castelos na areia 
que desfazem a rir. .. 
Mas enquanto construís 
os vossos castelos na areia, 
o Oceano traz mais areia à praia ...
E quando os destruís,
o Oceano ri convosco.
Realmente, o Oceano 
ri sempre com os simples ... » 
Por fim deixo a advertência que brota da 

sabedoria acrisolada do grande sociólogo 
J. L. Lebret, e que deve ser a regra de oiro 
no actuar de Todos: «Muitos há que pro
curam não a verdade, nem o bem, mas o que convém no momento, ou que lhes convém a eles, ou porque pensam que dá bomresult�do, e sem olhar a meios. Esses sãomalfeitores». 

Paraª acção política a desenvolver, creioq�e eSta adv�rtência é indispensável. Nãodiz e!a respeito, e não é mesmo uma dasc�>ndições bâsicas da humanização dos servt&°s de Saúde sobre que me propus falar?



Em S. José 

Doentes sofrem ... 

Médicos pagam as favas 
A situação nos bancos de urgências de 

alguns estabelecimentos hospitalares conti
nua a merecer críticas, quer por parte dos 

édicos ali em serviço, quer dos doentes a 
uem é prestada assistência. 

Ainda, recentemente, os clínicos do ser
viço de Urgência do Hospital São José, em 
Lisboa, voltaram a manifestar-se contra as 
condições de trabalho no banco daquele 
hospital. Esta situação não é nova. Há 
cerca de seis meses, os chefes de equipa do 
banco de São José já tinham tomado idên
tica posição. 

Agora, cerca de oitenta médicos que ali 
prestam serviço, subscreveram um abaixo
-assinado, em que contestam a situação 
insuportável em que trabalham (o mesmo 
tem acontecido com o pessoal de enferma
gem) e que lesa, sobretudo, os direitos mais 
elementares dos cidadãos, doentes. 

Segundo o documento, o que se está a 
passar em São José é uma enorme frustra
ção, que aumenta de dia para dia, e que 
leva os médicos a interrogar-se sobre o que 
estão a fazer, incluindo se praticam medi
cina? 

Esta denúncia, feita em termos dramáti
cos não é, porém, do conhecimento do 
grande público, pois este é sempre que pos-

sível atendido, muitas vezes com um 
esforço suplementar dos clínicos de ser
viço. 

A situação no Hospital de São José, que 
se agravou nos últimos dias com a demis
são de dois directores da Urgência, deve-se 
em grande medida á falta de estruturação 
dos serviços de Urgência da Grande Lis
boa, prejudicada pela extemporânea inau
guração do Hospital do Restelo, que «re
crutou» inúmeros especialistas sem ter sido 
ponderada a sua substituição. 

Mas em São José o ambiente é de caos. 
Faltam médicos especializados, não há ins
talações suficientes, existem grandes atra
sos nos serviços de rectaguarda e os doentes 
chegam a estar amontoados no banco 3 e 4 
dias, número que cresce sempre e que tem 
atingido as 70 pessoas. 

Entretanto, a Ministra da Saúde visitou 
inesperadamente o banco mais solicitado ' 
de Lisboa. Esta medida, divulgada com 
grande ênfase em toda a Comunicação 
Social veio, sobretudo, desanuviar o 
ambiente daquele serviço. 

Para Leonor Beleza, a situação do banco 
de urgência do Hospital de São José, cerca 
das duas horas da manhã, era de absoluta 
tranquilidade, tendo constatado a normali
dade com que eram efectuados os serviços. 

APIFARMA 

contra o Governo 

A Associação Portuguesa de Industriais 
de Farmácia participou do Governo portu
guês junto da Comissão das Comunidades 
Europeias, em Bruxelas. 

Na base do conflito está a quebra do 
acordo, que segundo a legislação em vigor, 
prevê a publicação das listas de reembolsos 
do preço dos medicamentos, de seis em seis 
meses. 

Segundo a APIFARMA a última lista foi 
publicada, em Outubro de 1986. Este 
atraso tem impossibilitado as empresas de 
fazerem um planeamento rigoroso sobre a 
sua actividade e, ao mesmo tempo delinea
rem uma estratégia de lançamento de pro
dutos. 

Esta grave situação priva, por outro 
lado, os consumidores de obterem no nosso 
mercado alguns produtos essenciais ao tra
tamento de doenças. 

Alguns desses produtos estão, já aprova
dos, pela comissão técnica nomeada pela 
Direcção-Geral dos Assuntos Farmacêuti
cos, mas aguardam a assinatura do gabi
nete da Ministra da Saúde, a fim de pode
rem ser comercializados. Encontram-se 
nesta situação, entre outros, medicamentos 
necessários ao tratamento do cancro na 
próstata e da leucemia. 

Outro dos problemas sublinhados pelos 
Industriais de Farmácias está relacionado 
com a harmonização da legislação portu
guesa, face à que vigora nos países da CEE. 
No nosso país pouco ou nada tem sido feito 
nesta matéria. 

Portugal é mesmo o país com menor 
consumo de medicamentos de toda a 
Europa, tendo apenas aumentado de 1981 
a 1985, cerca de 5 por cento. 
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Governo açoreano 
investe na Saúde 

Uma das grandes preocupações do 

Governo açoreano continua a ser o sector 

da Saúde, dirigido pelo Secretário Regio

nal dos Assuntos Sociais, Costa Neves. 

O arquipélago dos Açores é uma das 

regiões mais carecidas em meios humanos e 

infraestruturas. Mas, nos últimos anos, 

mercê da realização de um planeamento, e 

do necessário investimento, as nove ilhas 

do arquipélago, passaram a dispor de hos

pitais distritais nas três principais cidades, 

acompanhados por Centros de Saúde de 

Dia, Lares para a Terceira Idade e o mel

horamento nalgumas estruturas existentes. 

O investimento no ano passado ascendeu 

a cerca de um milhão e duzentos mil con

tos, mais trezentos mil do que o inicial

mente orçamentado. 

Este esforço financeiro do Governo 

Regional destinou-se principalmente à 

construção e melhoramento de infraestru

turas hospitalares ou ligadas ao sector da 

Saúde, mobilizando um total de 450 mil 

contos. 

Os maiores financeiros foram no ano 

transacto para o Centro de Saúde e Escola 

de Enfermagem de Angra do Heroísmo, 

para as obras de ampliação do Hospital 

daquela cidade e a construção dos Centros 

de Saúde da Calheta (S. Jorge) e do Nor

deste (S. Miguel). 

Também o projecto de construção do 

novo hospital de Ponta Delgada mereceu 

uma atenção particular do governo regio

nal, com a dotação de 95 mil contos para a 

compra dos terrenos e elaboração do pro

jecto. Em relação ao actual hospital 

daquela ilha, e mais importante dos Aço

res, o executivo atribuiu um financiamento 

de 24 mil contos para aquisição de novos 

equipamentos, e a Fundação Calouste Gul

benkian decidiu financiar a compra de 

meios computorizados. 

Faltam especialistas 
em Medicina do Trabalho 

Portugal tem 71 especialistas em Medi

cina do Trabalho quando as necessidades 

aconselham 2000 ou mesmo 2500 - salien

tou a Colega Marta Pinguei, na abertura 

das XXV Jornadas de Medicina do Tra

balho, que decorreram na Figueira da Foz, 

nos primeiros dias de Setembro. 

A Secretária-Geral das Jornadas criti

cou, também, o facto de a especialidade de 

Medicina do Trabalho, ser apenas minis

trada na Escola Nacional de Saúde 

Pública. 
Durante a sessão, que foi presidida pelo 

Secretário de Estado da Saúde, Faria de 

Almeida, foi sublinhado o facto das Jorna-
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das comemorarem as bodas de prata, por 

se realizarem há 25 anos consecutivos. 

As Jornadas de Medicina do Trabalho 

decorreram no Auditório Municipal da 

Figueira da Foz contando com a participa

ção de mais de 200 médicos que debateram 

questões ligadas ao desenvolvimento da 

electrónica e computadores e suas aplica

ções, no âmbito da medicina. 

Este tema foi desenvolvido por um grupo 

da Faculdade de Medicina de Coimbra e 

uma equipa de técnicos da Direcção-Geral 

de Higiene e Segurança do Trabalho, na 

perspectiva da Segurança do Trabalho. 

Mortalidade infantil 
diminui na Madeira 

De acordo com a Direcção-Geral de 

Saúde Pública da Madeira, a mortalidade 

infantil naquela Região Autónoma registou 

uma ligeira descida. 

Nos primeiros seis meses do corrente ano 

os números indicam uma taxa de 10,2 por 

mil, contra 10,3 por mil em igual período 

do ano transacto. 

Para a DGSP estes valores indicam, além 

de melhorias sócio-económicas, a eficácia e 

a disponibilidade do Serviço de Saúde da 

Região Autónoma da Madeira. 

500 vagas 
para o Internato 
Complementar 

O Ministério da Saúde atribuiu 500 vagas 

para o Internato Complementar e marcou 

os respectivos exames para 21 de Novem

bro. 

De acordo com o mapa de vagas, foram 

atribuídos 93 lugares para a Carreira de 

Clínica Geral, 24 para a Carreira de Saúde 

Pública e 383 para 35 especialidades. 

Segundo os números disponíveis, cal

cula-se de mais de dois mil médicos discu

tam a 21 de Novembro as 500 vagas, 

número que deixa antever o aumento do 

desemprego na Classe. 

Regulamentada 
a actividade dos médicos 
oriundos da CEE 

Foi recentemente publicado no Diário da 

República o Diploma que regulamenta a 

actividade médica em Portugal dos clínicos 

licenciados nos países da Comunidade Eco

nómica Europeia. 

O Decreto (326/87) reconhece os diplo

mas, certificados e outros títulos concedi

dos aos nacionais de cada Estado membro 
da CEE e atribui-lhes efeito idêntico ao dos 

títulos concedidos no nosso País. 

O texto salienta que o Decreto-Lei é apli

cável às actividades de médico e regula os 

procedimentos a que o Estado Português se 

encontra vinculado perante as Comunida

des Europeias em matéria de Direito de 

estabelecimento e de livre prestação de ser

viços. 

Recorde-se que nos termos do artigo 216 

do Acto de Adesão de Portugal à CEE, só 

em I de Janeiro de 1993 «impedirá sobre as 

entidades empregadoras portuguesas a 

obrigação de aceitar ao seu serviço, cida

dãos de outros Estados membros, em plano 

de igualdade com cidadãos portugueses». 



Reunião 

do CNE 
Realizou-se no passado dia 5, em Coim

bra, a reunião mensal do Conselho Nacio
nal Executivo, com a presença do Bastoná
rio da Ordem dos Médicos, Prof. Machado 
Macedo e representantes dos Conselhos 
Regionais do Norte, Centro e Sul. 

Durante a reunião foram promulgados a 
grande maioria dos Colégios de Especiali
dade e aprovado, com base na proposta do 
proprio Conselho de Deontologia, a nova 
designação de Conselho de Ética e Deonto
logia da Ordem dos Médicos. 

Mas o grande tema de discussão teve 
gar, no período antes da Ordem do Dia, 

com a questão do Decreto-Lei das Inspec
ções. Todos os elementos se pronunciaram 
sobre a oportunidade do documento legis
lativo. 

No final, foi assinado um comunicado 
onde se acentua a necessidade da existência 
de inspecções, que visem propôr melhora
mentos indispensáveis para o bom funcio
namento dos Serviços de Saúde. Desde que 
não haja colisão com normas deontológi
cas dos médicos, designadamente no que se 
refere ao se.�redo profissional, que deve ser 
sempre acautelado, no interesse do próprio 
doente. O comunicado lembra ainda, no 
que toca á instrução dos processos que 
envolvam aspectos técnicos e éticos, o facto 
de serem cometidos a não médicos poder 
dificultar a completa apreciação dos acon
tecimentos. 

ssistência 
à <<Bounty>> 

Meios sofisticados e invulgares melhora
rão a breve prazo a assistência médica aos 
descendentes dos revoltosos da «Bounty». 

Através de uma ligação via satélite, a 
única enfermeira da ilha de Pitcairn rece
berá da Unidade de Urgência do hospital 
de Resurrection, nos Estados Unidos, 
todos os esclarecimentos necessários que 
lhe permitam diagnosticar e tratar os doen
tes. 

Esta curiosa forma de assistência, que 
faculta inclusivé a observação de electro
cardiogramas e radiografias, foi proposta 
por David Miller, engenheiro da cadeia de 
televisão NBC e rádio amador, que há anos 
estabelece contactos periódicos com habi
tantes da remota ilha do Pacífico. 

O próprio Miller foi responsável pela ins
talação da central telefónica e obteve já 
autorização para utilizar gratuitamente um 
dos satélites da NASA. 

Nova Sede 

da 

Ordem dos Médicos 
Seis meses após ter tomado posse, o Bastonário da Ordem dos Médicos concreti

zou uma velha aspiração de todos e cumpriu um dos pontos essenciais do seu pro
grama de candidatura. A compra de uma sede digna da Ordem e que dignifique os 
Médicos. 

Neste palacete além do Conselho Nacional Executivo ficará também instalada a 
Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos. 

Como se vê na foto, situa-se na Avenida Gago Coutinho, perto da Rotunda do 
Aeroporto e, deverá estar em funcionamento no princípio do próximo ano, depois 
de se terem efectuado, as obras de adaptação necessárias. 

A nova casa, com três andares, um edifício anexo, jardins e piscina, dará vida 
nova à Classe, podendo aí realizar-se alguns dos antigos projectos, metidos durante 
muito tempo nas prateleiras. 

No interior do palacete, haverá um salão restaurante, bar, bibliotecas, salas de 
reunião e convívio e um anfiteatro para cerca de trezentas pessoas. 

No próximo número da Revista da Ordem dos Médicos daremos a conhecer mais 
pormenores, sobre este evento, para todos nós. 

Nova prótese auditiva 
Uma nova prótese auditiva destinada a 

pacientes que sofram de surdez total foi 
recentemente inventada por cientistas de 
uma Universidade belga. 

que neste momento estão a ser efectuados 
testes com doentes já equipados com a 
nova prótese. 

Este aparelho que deverá ser implantado 
no ouvido servirá para os doentes entende
rem ruídos e palavras, através da estimula
ção directa das fibras nervosas, que ainda, 
se encontrem intactas. 

Segundo o Prof. Jean Marquet, chefe do 
serviço Otorrino da Universidade de An
vers, o aparelho não deverá ser comerciali
zado antes do prazo de um ano, uma vez 

Recentemente, dois doentes foram ope
rados e no fim da convalescença pós-ope
ratória serão confiados a uma equipa de 
reeducadores da palavra, que ensinarão aos 
pacientes a identificar o sons exteriores, 
graças aos estímulos das células nervosas. 

O novo aparelho, baptizado «Laura» e a 
reeducação terão um custo de mais de mil 
contos, prevendo-se que a aprendizagem 
demore entre um ou dois anos. 
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Sem novidade de maior 

Programa do Governo 
para o sector da Saúde 

Sem novidades de maior, o Programa de 
Governo para a Saúde, é um repositório, 
mais denso e alongado, daquilo que estava 
escrito no texto do anterior Governo. 

Dando especial relevo a questão da 
humanização dos cuidados, a moralização 
dos serviços e a informação dos doentes, o 
texto base do executivo não deixa, porém 
de ser um conjunto vago de ideias pré-con
cebidas a nível da intervenção no âmbito da 
Saúde. 

No articulado do programa tenta fazer
-se a diferenciação entre os sectores público 
e privado, como sendo, por um lado, muito 
burocratizado, o primeiro, e de custos ele
vados e sem regras, o segundo. 

Nesse sentido o Governo pn>põe definir
-se as novas regras tendo em vista, privile
giar os utentes dos serviços, garantir a efec
tiva igualdade de oportunidades de todos 
no acesso aos cuidados de Saúde, clarificar 
a correcta repartição de responsabilidades 
que deve existir entre o sector público e pri
vado, definir regras de funcionamento que 
permitam um nível de cuidados de saúde 
condigno e moderno e, responsabilizar os 
prestadores de cuidados de sade pela acção 
que desenvolvem. 

Sobre estas ideias genéricas, o executivo, 
no seu texto, pretende tomar as medidas 
necessárias à ai teração da Lei do Serviço 
Nacional de Saúde, incentivando os segu
ros de saúde. 

No âmbito dos médicos de Clínica Geral, 
é propósito do Governo transformar os 
cuidados de saúde prestados nos centros de 
saúde à dimensão do verdadeiro médico de 
família. Para isso, pretende-se alterar o 
estatuto do clínico geral e produzir uma 
formação adequada ligando os centros de 
saúde aos hospitais. 

No campo da saúde pública serão incen
tivadas as campanhas contra a droga, o 
tabaco e o álcool, bem como, será dada 
particular atenção, ao Plano de Vacinação 
que está já a decorrer. 

Na área hospitalar, um dos pontos chave 
do sector da Saúde no nosso País, o 
Governo pretende pôr em execução a Carta 
Hospitalar, dotando os estabelecimentos 
de meios humanos e técnicos necessários. 

Nessa área, o executivo procederá à alte
ração do actual sistema de Gestão Hospita
lar, garantindo competência e sentido de 
responsabilidade. 

Apenas um parágrafo de três linhas é 
dedicado há questão das urgências. Uma só 
promessa, o esforço vai continuar, no sen
tido de resolver este drama, sobretudo nas 
áreas metropolitanas. 

O programa do Governo menciona, 
ainda, outras questões, como a integração 
do Instituto Português de Oncologia no 
Serviço Nacional de Saúde, a implementa
ção do programa de transplantes de ór
gãos, a educação e informação no sentido 
de evitar a propagação da SIDA e a devolu-

Rastreio mamário 
na região Centro 

Cerca de dez mil mulheres acorreram 
voluntariamente ao rastreio mamário que a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro levou a 
efeito durante cerca de um ano, na região 
centro do País. 

Esse rastreio, destinou-se a mulheres 
com mais de 35 anos, idade em que se 
começa a registar maior risco de apareci
mento de cancros na mama. 

Segundo os dados apresentados, foram 
detectados cerca de sessenta casos, na 
maioria com 1,5 centímetros de dimensão 
bastante inferior à das lesões descobertas 
em mulheres que acorrem às consultas 
médicas (cuja média é de 3 a 5 centí
metros), e por essa ordem de razão permite 
melhores perspectivas de tratamento e 
cura. 

Quando assim acontece são superiores as 
hipóteses de cura, o tratamento é menos 
doloroso e menos dispendioso. 

Em relação ao número de rastreáveis, a 
percentagem de mulheres que se submeteu 
à mamagrafia nos dez concelhos do pro
jecto, foi de 40 a 50 por cento, o que consti
tui um êxito e uma resposta inequivoca do 
interesse demonstrado por este rastreio. 

Os exames, da responsabilidade do 
núcleo regional do centro da Liga, foram 
feitos numa unidade móvel de mamografia 
e tem um custo de cerca de 600 escudos, 
financiados inteiramente pelo peditório, 
levado a cabo anualmente. 

Além de serem examinadas e encaminha
das para os serviços médicos, as mulheres 
são ensinadas por pessoal especializado a 
fazer um auto-exame, uma vez por mês. 

Esta experiência, com base no facto, de o 
rastreio mamário pode ajudar a curar o 
cancro, já entrou na segunda fase, que 
abrange mais uma dezena de concelhos da 
região centro. 

ção de hospitais às Misericórdias que este
jam, de novo interessadas. 

Uma das preocupações do programa do 
Governo vai para as fiscalizações. No caso 
dos medicamentos, o texto define as regras, 
sobre comparticipações que conduzam a 
um equilíbrio entre o custo, o esforço · 
pedido aos contribuintes e, os benefícios, 
tudo isto mencionado sob fiscalização e 
controlo rigoroso. Mas uma das inovações 
deste programa reside na criação do «Car
tão de Saúde». Sem dizer como e, a quem 
vai ser atribuído, o texto governativo refere 
que servirá para identificação e controlo 
dos utentes, e permitirá a detecção de situa
ções de incompatibilidade em relação à 
prescrição de medicamentos. 

O texto do executivo, também, prevê, a 
revisão do diploma das carreiras médicas, 
destacando a fase de pré-carreira. Nesta 
matéria, o programa pretende fazer uma 
diferenciação entre o pessoal a prestar ser
viço no sector público e privado, estabel 
cendo as normas de incompatibilidade 
entre um caso e outro, quando estas sejam 
evidentes. 

A terminar, e para além de se continuar a 
defender a cooperação com os países afri
canos de expressão portuguesa, no âmbito 
da política geral de cooperação, a escrita 
do Programa do Governo no último pará
grafo, renova a ideia inicial: moralizar, evi
tar os desperdícios e reforçar as inspecções. 

Revista da OM 

é a mais lida 
A Revista da OM é a publicação de 

informação médica mais lida em Portugal 
continental. Esta é, a conclusão de uma 
sondagem efectuada pela «Quantum», em
presa especializada em estudos de mercado. 

O estudo abrangeu a maioria dos títulos, 
num total de cinquenta e inclui as revista 
de várias especialidades e publicaçõe 
estrangeiras recebidas no nosso País. 

Cerca de 7007o dos médicos interrogados 
afirmaram receber periodicamente a Re
vista da OM e 8007o desses lêem toda a 
revista, com índices médios de leitura, tam
bém bastante elevados. 

Tudo isto não é estranho, o facto de cada 
vez mais, os médicos quererem conhecer a 
fundo os seus problemas através da Ordem 
dos Médicos. Nesse esforço, também que
remos colaborar, melhorando o conteúdo e 
diversificando o diálogo. 

Mas, voltando ao estudo, são os Clínicos 
Gerais que maior atenção têm dado à 
Revista da Ordem dos Médicos, atingindo 
um índice de leitura genérico de cerca de 
noventa por cento. A seguir encontram-se 
os neurologistas e pediatras que têm 
demonstrado maior interesse pela informa
ção da Ordem. 

Entre as outras publicações sondadas, o 
realce vai para o trabalho desenvolvido 
pelas «Notícias Médicas» e «Jornal do 
Médico» com também, elevados índices de 
procura e leitura. 
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Hospital do Lorvão 

Uma história mal contada ... 

A notícia caiu como uma bomba. Médi
cos de um hospital psiquiátrico estavam a 
utilizar os seus doentes para fazer ensaios 
clínicos de um medicamento, ainda não 
comercializado em Portugal. Esses mesmos 
ensaios teriam sido muito bem remunera
dos e os doentes e demais responsáveis pelo 
hospital não sabiam o que se estava a pas
sar. 

As manchetes, com grande destaque nos 
jornais falavam de experimentações em 
«cobaias humanas», alertavam para o cui
ado a ter com os medicamentos e referiam 
ue outros casos aconteciam no nosso país. 

Em múltiplas declarações, os respon
sáveis pelos destinos da Saúde confirma
vam a veracidade deste caso, referindo já 
terem sido tomadas as medidas adequadas, 
uma vez que se comprovava uma denúncia 
através de carta anónima. 

O alarido e empolamento deste caso ser
viu interesses que só mais tarde se vieram a 
comprovar. A punição exagerada de qua
tro médicos do Hospital Psiquiátrico do 
Lorvão não passa no fundo de uma cam
panha com contornos pouco claros, anti
-Classe Médica. 

Tudo começou em meados de 1984 
quando uma empresa de produtos farma
cêuticos, reconhecida internacionalmente, 
pediu a colaboração a alguns clínicos e pes
soal de enfermagem para testarem uma 
droga destinada ao tratamento de esquizo
frenia. Este medicamento já comerciali
zado no nosso país, há cerca de vinte anos, 
sob a forma de comprimidos e gotas, era 

presentado como uma ampola injectável, 
cujo efeito seria mais rápido e eficaz, uma 
vez que já tinha sido experimentado e 
comercializado, na grande maioria de 
outros países. 

O ensaio do «Haldol Decanoato injectá
vel» foi desenvolvido durante cerca de um 
ano, no Hospital Psiquiátrico do Lorvão, 
por elementos do corpo clínico e pessoal de 
enfermagem, com o conhecimento do Con
selho de Gerência do hospital e a anuência 
verbal por parte dos doentes. 

O efeito do medicamento testado, que 
hoje já é comercializado em Portugal, teve 
uma acção benéfica nos doentes, nunca se 
podendo falar de risco, pois não se tratava 
de uma experimentação. 

Uma vez que não existe qualquer tipo de 
legislação que regulamente os ensaios clíni
cos, conforme salientaram as autoridades, 
a norma tem sido elaborada pelos laborató
rios que pretendem ver ensaiados produtos 
seus, já comercializados noutros países, e 
que devido ao longo tempo que medeia a 
autorização em Portugal, (20 a 24 meses) 
permite colher novos elementos clínicos 
para uma adequada comercialização. 

Com a punição de quatro médicos, com 
penas de um ano de inactividade para três 
deles e aposentação compulsiva para o 
coordenador do programa, o Ministério da 
Saúde quis sobretudo, mostrar que está 
atento às situações irregulares que ocorrem 
no sector, aludindo ao facto dos psiquia
tras terem recebido remunerações pelo tra
balho clínico prestado. Curiosamente, os 
médicos foram punidos por terem come
tido graves irregularidades infringindo o 
Estatuto Disciplinar do Funcionário 
Público e, outro pessoal que presta serviço 
no mesmo hospital, não sofreu qualquer 
pena, tendo confessado também ter rece
bido importâncias em dinheiro pelo mesmo 
trabalho. 

Desconhecedora de toda esta questão 
mas alertada para o facto através dos Ór
gãos de Comunicação Social, a Ordem dos 
Médicos quis desde logo fazer a distinção 
entre ensaio clínico, experimentação e 
investigação de um produto farmacêutico, 
tendo inclusivé promovido a nível nacional 
um debate interno no sentido de nomear 
uma comissão para estudar o comporta
mento da Classe face à preservação da ética 

nos ensaios clínicos, uma vez que não há 
nenhuma orientação nesse sentido para 
além daquele que vem nomeada no Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos que 
remete para o Conselho Nacional de Deon
tologia a apreciação ética do ensaio em 
curso. 

Posteriormente, a Ordem dos Médicos, 
emitiu um comunicado sobre este assunto, 
consultando o Conselho Nacional de Deon
tologia em que afirma que «não houve que
bra deontológica e de ética por parte dos 

Cuidado com os medicamentos! 

"Cobaias" 
humanas 
em hospitais 
portugueses 

-
.

. 

. 

• Instaurados processos disciplinares 

a médicos de uma i.nslituição psiquiátrica 

médicos do Hospital do Lorvão no trata
mento efectuado aos doentes». 

Com esta tomada de posição do Órgão 
responsável pela apreciação destes proble
mas, a Ordem dos Médicos, considera 
terem sido exageradas as penas aplicadas, 
mesmo tendo em linha de conta os honorá
rios recebidos (avenças que o próprio labo
ratório considera ridículas). Segundo os 
médicos que, entretanto recorreram da 
decisão judicial, a pena aplicada e, uma vez 
que não se verificou a violação dos precei
tos éticos deve, apenas ser baseada no facto 
de terem violado o Estatuto Disciplinar do 
Funcionário Público, portanto uma pena 
administrativa que, com as atenuantes 
várias, devido à falta de regulamentação, · 
deveriam ser suspensas. 

Segundo os médicos envolvidos, nada 
lhes pesa na consciência, mas a solicitação 
para se manterem em actividade até ao 
recurso ser apreciado pelo Supremo Tribu
nal Administrativo, foi indeferido pela 
Inspecção-Geral de Saúde. 

Aqueles clínicos, há data dos ensaios, 
internos sem qualquer vínculo ao Hospital, 
poderão ter sido ingénuos, imprudentes, 
mesmo, mas não podem ser considerados 
cobaias de uma Classe e de um Governo 
que pretende ultrapassar tudo e todos. 
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No Instituto Português de Oncologia 

Mais um êxito para 
a Medicina portuguesa 

Pela segunda vez no nosso país, um 
doente que sofria de leucemia aguda, foi 
submetido com êxito a um transplante da 
medula óssea. A intervenção, realizada por 
Manuel Abecassis, aconteceu no final, do 
passado mês de Agosto, na Unidade de 
Transplantes da Medula a funcionar no 
Instituto Português de Oncologia. 

O paciente, um jovem de 26 anos, lavra
dor, natural de Pinhel recebeu de seu irmão 
um fragmento de medula, que permitiu a 
operação. Segundo o hematologista, nestes 
casos é preferível os dadores serem irmãos, 
uma vez que a consaguinidade dos dadores 
diminui, em princípio os riscos de rejeição. 
O doente diagnosticado na Guarda, foi 
aconselhado a fazer o transplante em 
França. Tal como ele, cerca de duzentas 
pessoas por ano recorrem ao estrangeiro 
para serem operados, em casos semelhan
tes. 

Após múltiplos contactos e exames feitos 
no Hospital de Santa Cruz, o paciente foi 
internado no IPO, em Outubro último. 
Realizada a operação, apresenta melhoras 
consideráveis com baixo índice de infec
ções, podendo regressar a casa dentro de 
dias. 
, 

Esta operação, a segunda do género pra
ticada em Portugal (a primeira aconteceu 
em Maio com um garoto de 6 anos) é, no 
entanto, corrente noutros países mais 
desenvolvidos. Manuel Abecassis, pioneiro 
na introdução desta técnica no nosso país, 
não é, porém, novo nesta matéria. Come
çou a sua actividade em Inglaterra e, em 
1981 fez a sua primeira intervenção neste 
campo, no Hospital Oncológico «Royal 
Mazdam». 

Especializando-se, Manuel Abecassis 
trabalhou no Hospital de Manchester e, 
mais tarde criou a Unidade de Transplantes 
em Marselha. Regressado a Portugal, viu 
aprovado um projecto seu, que mereceu, 
também o apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian e da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, criando a Unidade de Transplan
tes da Medula, no Instituto Português de 
Oncologia, única até ao momento no nosso 
país. 

Esta unidade que está dotada de meios e 
pessoal de enfermagem, pode albergar até, 
três doentes em simultâneo, mas tem tido, 
contudo, algumas dificuldades resultantes 
de carências a nível laboratorial e de trans
fusões. 

Etica e Deontologia 
preocupam médicos da CEE 

Decorreu durante três dias, em Colónia, 
a Reunião da Comissão Permanente das 
Associações Médicas da Comunidade Eco
nómica Europeia. 

Segundo o relatório apresentado pela 
delegação portuguesa,' constituída pelos 
drs. Costa e Sousa, Presidente da Secção 
Regional Sul da Ordem dos Médicos e, 
José Manuel Durão, consultor jurídico da 
OM, no encontro, foi chamada a atenção 
para a necessidade de uma estratégia 
comum que preserve a independência téc
nica e livre escolha, situação que está a 
ameaçar todos os sistemas europeus. 

A este respeito, foi acentuado o aumento 
de custo que advém das novas tecnologias, 
o que por si não implica o aumento do ren
dimento dos médicos, e sublinhada a preo
cupação face aos custos que se verificam 
com a Terceira Idade. 

Ainda, durante este encontro, talvez o 
ponto mais importante de discussão, resul
tou na sessão em que se tratou essencial
mente problemas relativos à Ética e Deon
tologia no que diz respeito à SIDA. 

Algumas questões levantadas: a declara
ção obrigatória, o internamento obrigató
rio, a declaração nominal ou anónima 
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- quer em relação à doença clínica quer 
em relação aos testes laboratoriais - e os 
exames laboratoriais obrigatórios em deter
minados grupos sociais (homossexuais,
prostitutas, drogados, presos, etc.). 

A discussão generalizou-se, e a maioria 
das delegações entendeu que a declaração 
deve ser obrigatória e anónima quer em 
relação à doença quer em relação aos exa
mes laboratoriais. Também se discutiu se 
seria· ético fazer testes laboratoriais sem 
conhecimento do doente e a respectiva 
autorização, entendendo-se que tal decisão 

Em Tomar 

Clínicos Gerais 

reunem 

com sindicatos 

A Associação Portuguesa dos Médi
cos de Clínica Geral promoveu recente
mente em Tomar, uma reunião para 
discutir e debater as condições de tra
balho e de remuneração dos médicos de 
Clínica Geral. 

Para esse encontro foram convida
dos elementos do Sindicato Indepen
dente dos Médicos, da Coordenadora 
dos Sindicatos Médicos e esteve, tam
bém, representada a Ordem dos Médi
cos. 

Durante a reunião, que decorreu 
durante dois dias, foi feito inicialmente 
um enquadramento dos problemas, 
por um elemento da Associação dos 
Clínicos Gerais e, depois, os sindicatos 
apresentaram os seus pontos de vista e 
propostas. 

o final, ficou acordado continuar o 
debate em data posterior e, foi elabo
rado um comunicado que traduz os 
vários pontos de consenso. Entre eles: 
a necessidade de se pugnar pela saída 
dos médicos do sistema de letras da 
Função Pública e a criação de incenti
vos vários, com base no processo remu
nerativo, que motivem os médicos, 
melhorem a resposta dos serviços às 
populações e, criem um sistema justo e 
actualizado de compensação do tra
balho dos médicos. 

Ficou, também, claro no comuni
cado da reunião, que a unidade dos 
médicos é condição essencial para que 
se consigam melhorias significativas 
das condições de trabalho, remunerati
vas, de instalações, equipamentos e 
gestão qualitativa que levem à promo
ção da qualidade dos serviços, à credi
tação da Clínica Geral e à consolida ão 
dos Cuidados de Saúde Primários. 

Posteriormente, o teor desta posição 
foi debatido, durante uma reunião da 
Direcção da Secção Regional Sul da 
Ordem dos Médicos e, foi tido como 
um passo importante para a resolução 
dos problema que mais têm contra
riado a dignificação dos médicos de 
Clínica Geral. 

deveria sujeitar-se à consciência de cada 
médico. Sobre este assunto equacionou-se, 
ainda outra questão. Se perante um caso de 
doença se deveria ou não avisar a família e 
os companheiros? 

Todas estas questões vão ser colocadas 
ao Conselho Nacional de Deontologia, 
para a Ordem dos Médicos se poder habili
tar a uma posição oficial. 

Durante a reunião foram ainda aborda
dos outros assuntos, como o problema da 
medicina ambulatória, da formação mé
dica contínua e da medicina do trabalho. 
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PROF. MACHADO MACEDO 

ACREDITO 
, 

NO DIALOGO 
Em Fevereiro do corrente ano o Prof. Machado Macedo assumia a presidência 

da Ordem dos Médicos. Foi uma aposta inequívoca da classe na mudança e na 
conquista do prestígio e dignidade. Foi também a certeza do empenhamento de 
um colega experiente e prestigiado na busca de soluções capazes de conduzir à 
desejável resolução dos múltiplos problemas que afectam o exercicio da Medicina. 

A acção do novo Bastonário era aguardada com natural expectativa. Fez pou
cas promessas, mas garantiu dar o seu melhor. Sete meses depois de empossado, o 
Prof. Machado Macedo faz nesta entrevista um primeiro balanço da sua activi
dade e revela a sua posição acerca de questões tão diversas como o relacionamento 
com o Ministério da Saúde, o desemprego dos jovens médicos, a deontologia e a 

�·�tica médica, a gestão hospitalar e o recente diploma que reestrutura a Inspecção 
Geral dos Serviços de Saúde. 

Revista da Ordem dos Médicos - Que 

balanço destes primeiros sete meses como 

Bastonário da Ordem dos Médicos? 

Prof. Manuel Machado Macedo -

«Passaram sete meses e nesse período 

alcançaram-se alguns dos objectivos pro

postos, mas em determinadas situações 

nada mudou. No entanto, há um facto que 

desejo desde já realçar e que para mim tem 

um significado particular: adquiri neste 

período uma experiência nova e espero que 

frutuosa. A Ordem dos Médicos é um orga

nismo muito vasto e que se debate com 

duas questões fundamentais. Uma reside 

no facto de representar uma profissão e ter 

a dupla missão de defender os interesses da 

Classe e, simultaneamente, pugnar para 

que o seu exercício readquira o conjunto de 

valores que a distingue. É necessário recu

perar o conceito ético de Medicina, essa 

profissão admirável que exige grandes 

sacrifícios e uma entrega e dedicação abso-

lutas. De outro modo a profissão degrada

se. 

A outra questão prende-se com o relacio

namento com os organismos estatais para 

quem trabalhamos. É indispensável e legí

timo que,quem nos organiza receba as nos

sas indicações como motivos de reflexão. 

Quanto ao balanço que me pede, ele 

deverá ser feito ao longo desta entrevista.» 

OM - Salientou a necessidade de recu

perar o cariz próprio da actividade médica. 

O q11e contrib11i11 para a sua deterioração? 

MMM - «É frequente ouvir alguns 

médicos dizerem que têm uma profissão 

conveniente sobre o aspecto económico e 

que dedicação, falta de egoísmo, abnega

ção e a possibilidade de os doentes conta

rem sempre com eles são atitudes do pas

sado. Constata-se também que a aceitação 

do status quo dos hospitais por parte dos 

médicos se deve ao facto de usufruírem 

algumas vantagens, nomeadamente a reali-

zação profissional e a possibilidade de cria

rem um nome e terem doentes no consultó

rio, sem que a questão dos horários assu

misse importância. Em determinada altura, 

como era natural, importou-se a ideia de 

que os médicos deveriam ser funcionários 

públicos, com um determinado vencimento 

e respectivo horário. 

Assisti a todas estas fases, fui sempre crí

tico, mas compreendi que tudo se reflectia 

no relacionamento dos doentes com os 
médicos, dos médicos com os hospitais e 

dos médicos com as suas próprias carreiras. 

O que parecia indispensável veio ligar a 

nossa profissão ao funcionalismo pú

blico.» 

OM - Que fac/ores determinaram essa 

profunda alteração de mentalidade? 

MMM - «Esta alteração de mentali
dade, que começou a verificar-se nos finais 

da década de sessenta, proveio do facto de 

muitos médicos portugueses terem passado 

a fazer estágios prolongados no estran

geiro. Todos eles se distinguem no trabalho 

que agora desenvolvem, talvez por terem 

adquirido uma visão diferente da Medi

cina. É um conceito que progressivamente 

está a invadir a mentalidade dos nossos 

médicos e que tende a substituir a ideia 

de funcionário público adquirida por mui

tos.» 
OM - Estarão os médicos desinteressa

dos desse estatuto? 

MMM - «Não sei se todos os colegas 

estão desinteressados em ser funcionários 

públicos, mas estou convencido que o esta

tuto actual é errado. De facto, já se ouvem 
muitos médicos afirmar que não se lhes 
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podem aplicar o vencimento conforme às 
letras da função pública. É indispensável 
criar a ideia de competitividade entre mé
dicos, entre serviços, entre hospitais, e nes
tes incluo-o os particulares.» 

«É necessário recuperar 
o conceito ético de
Medicina, essa profissão
admirável»

OM - A 11111da11ça de mentalidade da 
Classe Médica é 11111 passo importante, mas 
há outros a dar que não dependem dos 
médicos. Os hospitais, por exemplo. 

MMM - «Os hospitais portugueses têm
muitas carências que urge resolver. Porém, 
a verdade é que os doentes têm de ser trata
dos com os meios existentes e com os quais 
temos de dar uma resposta profissional e o 
mais perfeita possível. É necessário rever 
muitas situações e criar, por exemplo, um 
mecanismo que de facto controle a quali
dade da resposta do hospital, quer nos 
aspectos humanos e técnicos, mas também 
em relação aos objectivos e ao investimento 

24 

feito. Ainda hoje algumas administrações 
hospitalares têm dificuldade em saber o 
custo real de uma intervenção cirúrgica. É 
necessário acabar com a gestão hospitalar 
do saco sem fundo.» 

OM - E a questão da gestão hospitalar?
MMM - Esse era o tema que eu já 

estava a abordar. Quando se fala em gestão 
hospitalar reconheço que há muitas coisas 
que se têm dito e têm tentado fazer que 
estão conectas. A Lei de Gestão Hospitalar 
reprovada pela anterior Assembleia da Re
pública tinha pontos passíveis de crítica, 
mas genericamente era uma lei boa e im
portante. Em minha opinião, é necessário 
implementar uma Lei de Gestão Hospitalar 
que procure o equilíbrio entre os objectivos 
e os resultados. O que não podemos é con
tinuar a ver hospitais mal equipados e ver
bas atribuídas á Saúde delapidadas por 
incompetentes. Não pode continuar a fal
tar equipamento e existirem máquinas 
encaixotadas e sem apliração, compradas 
não se sabe por quem nem com que objec
tivo. Não podemos entrar em hospitais 
- não seria difícil dizer quais - em que a
Administração tem ar-condicionado, mas 
na Unidade de Tratamento Intensivo os 
doentes, os médicos e a enfermagem difi
cilmente suportam o calor.»

, 

ESTA DE FAC 

UMA CAMPA 

CONTRA OS 
OM - A Lei que reestruturou recente

mente a Inspecção Geral dos Serviços de 
Saúde poderá corrigir essas situações? 

MMM - «Essa Lei, que tem provocado
tanta celeuma, não trará nenhumas reper
cussões benéficas de fundo. O tom agrf>s
sivo da lei não ajuda, mas o que merece crí
tica é o facto de focar um aspecto sectorial 
do funcionamento hospitalar. Parece que 
se destina a punir erros e não a melhorar os ) 
hospitais. Não é só uma boa inspecção, 
supondo que ela vai ser boa, que trans
forma o funcionamento hospitalar, o aten
dimento dos doentes no dia--a-dia, a com
petência do pessoal e a motivação de todos. 
Não é com ataques que se melhoram os 
resultados. Só nas revoluções ou nas bata-
lhas é que, em momentos de agudo perigo, 
se adapta uma estratégia de ataque. O ata-
que que é necessário fazer é outro, é 
grande, é um ataque de fundo a toda a con
juntura. É preciso ganhar a confiança de 
todos para poder alterar o que está mal. 
Por outro lado, as inspecções poderão ser 
extremamente salutares se não se concen
trarem nos médicos e nos processos clínicos 
e antes tiverem uma grande vertente admi
nistrativa e económico-financeira, uma das 
alterações que se impõem à gestão dos hos
pitais. Mas este assunto levar-nos-ia muito 
longe e não me parece que deva monopoli-
zar esta entrevista que não pretende atacar 
ninguém.» 
-------------

«É indispensável 
implementar uma lei 
de Gestão Hospitalar 
que procure o equilíbrio 
entre os objectivos 
e os resultados» 

OM - E a tão esperada Carta Hospita
lar? 

MMM - «A única Carta Hospitalar que 
conheço foi a que elaborei para a cirurgia 
cardiotorácica, a pedido do Ministério da 
Saúde. Posso adiantar que a Ordem dos 
Médicos chegou a ter algumas reuniões 
com a Direcção-Geral dos Hospitais para 
tomar conhecimento da Carta Hospitalar 
que iria ser adaptada. Continuamos a não 
saber nada porque o Governo caiu entre
tanto. 
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\CTO EM CURSO 

t>ANHA 
, 

S MEDICOS 
No entanto, devo realçar que esse docu

mento geral é indispensável para incremen
tar a pós-graduação dos médicos mais 
jovens, responsabilizando os mais velhos. 
E a Carta Hospitalar será assim associada 
ao ensino. 

Tudo isto custa dinheiro.» 

(Ô 

«Infelizmente todos nós 

sabemos que há 

corrupção bem grave 
na Classe Médica» 

OM - Referiu-se ao acompanhamento

dos jovens médicos. No entanto, e além 

dessa falta de acompanhamento, os recém

-licenciados debatem-se com o desem

prego. Que medidas propõe para Jazer face 

ao desemprego? 

MMM - «É preciso reagir contra a ideia 
de termos médicos a mais, como agora se 
diz. Eu sei que não temos médicos a mais, 
temos, isso sim, médicos mal distribuídos. 
Em minha opinião, a primeira medida 

ssa pela necessidade de proporcionar aos 
vens licenciados excluídos do Internato 

da Especialidade um período de gradua
ção. Eles são médicos como eu ou como 
qualquer outro, mas necessitam de expe
riência guiada. Esses estágios, conforme as 
directrizes da Comunidade Económica 
Europeia, deverão ser pagos, mas não vin
culam o médico à Função Pública. Por isso 
defendo a existência de estágios prolonga
dos conforme as vagas atribuídas pela 
Carta Hospitalar.» 

OM ...:_ No fundo não se estaria a adiar

wn problema? 

MMM - «É importante ter em linha de 
conta que ainda lutamos com o número 
exagerado de médicos que sai das Faculda
des. Mas, a curto prazo, o numerus clau

sus produzirá os seus efeitos e esse número 
reduzirá significativamente: Pode pergun
tar-se se as Faculdades de Medicina não 
ficarão exageradamente grandes para o 
número de estudantes. A resposta é nega
tiva, pois essas Faculdades vão poder recu
perar uma parte importante da sua missão, 
proporcionando a pós-graduação e a Inves
tigação. Havia uma Comissão mista da 

Ordem dos Médicos e do Ministério da 
Saúde a trabalhar neste assunto e espero e 
desejo que tenha o maior sucesso.» 

OM - Esta proposta tem viabilidade?

MMM - «Tem, tanto mais que é ba
seada na informação concreta de que há 
possibilidade formativa em muitos hospi
tais distritais e até necessidade de mais 
médicos além das vagas abertas para o 
Internato da Especialidade.» 

OM - Sindicatos. Qual é a sua opinião

sobre os sindicatos? 

MMM - «Os sindicatos são instituições 
indispensáveis para qualquer profissão e o 
seu papel nunca pode ser demasiadamente 
realçado. Como é do conhecimento geral, 
em determinado período tentou anular-se a 
acção da Ordem dos Médicos. O meu ante
cessor, Dr. Gentil Martins, teve então uma 
acção inteligente e corajosa. Fez um plebis
cito e os médicos decidiram conferir à 
Ordem funções sindicais. Essa vontade foi 
inviabilizada pelo Conselho da Revolução e 
nos estatutos não está contemplada a acti
vidade sindical. Contudo, entendo que a 
Ordem dos Médicos, desde que se trate de 
aspectos sócio-económicos, pode ter uma 
intervenção e uma colaboração importante 
com os sindicatos.» 

OM - Como vê, os sindicatos dos médi

cos existentes no nosso País? 

MMM - «São sindicatos com uma re
presentatividade parcial e alguns estão 
identificados com determinadas ideologias 
políticas, facto que lhes retira alguma cre
dibilidade.» 

OM - Defende então a existência de 11111 

sindicato forte e independente? 

MMM - «É evidente que sim e julgo 
que seria muito bom para a Classe a exis
tência de um sindicato forte e independente 
de ideologias e de partidos.» 

OM - O Relacionamento do Bastonário

da Ordem dos Médicos com o Governo 

gerou natural expectativa. Nos primeiros 

meses, o desejado diálogo estava bem enca

minhado, mas pouco antes das eleições 

legislativas tudo parece ter voltado à estaca 

zero. Será que a defesa de uma Classe con

duz invariavelmente à hostilidade?

MMM - «Como referi durante a minha 
campanha eleitoral, procurei restabelecer o 
diálogo entre a Ordem dos Médicos e o 
Ministério da Saúde. Os primeiros passos 
indiciavam um diálogo construtivo, mas 
surgiu entretanto um conjunto de situações 
a que não podia ficar indiferente. Tal como 
fui mandatado pelo Plenário da Ordem dos 

Médicos, tomei posição pública. O silêncio 
significaria pactuar com situações lesivas 
dos interesses dos médicos e da população. 
Houve quem procurasse dar outro sentido 
às minhas palavras, provavelmente por não 
entenderem que a independência política 
permite distinguir de forma clara o alcance 
de determinadas medidas. Infelizmente, as 
denúncias feitas há quase cinco meses 
poderiam ser repetidas hoje, sem necessi
dade de alterar substancialmente o teor das 
minhas afirmações. E posso fazê-lo, sem 
medo, pois não estou hipotecado a nada 
nem a ninguém e continuo a ter como par
tido o exercício da Medicina, a defesa da 
Saúde e do Doente.» 

OM - Uma questão de grande importân

cia para a Ordem dos Médicos é a aprova

ção do Código Deontológico e o Estatuto 

Disciplinar. Qual o ponto da �ituação? 

MMM - «Trata-se de um velho desejo e 
a sua aprovação tem sido insistentemente 
solicitada aos sucessivos governos. O 
impasse no que diz respeito ao Código 
Deontológicu não é tão grave, pois todos 
sabemos o que é a Deontologia Médica e 
ainda no início do ano foi aprovado o arti
culado da Ética Médica e do Código Deon-

«Não podémos é 
continuar a ver hospitais 

mal equipados e verbas 

atribuídas à Saúde 

delapidadas por 

incompetentes» 

tológico, em tudo semelhante ao proposto 
pela Ordem dos Médicos e no qual o 
Dr. Gentil Martins teve uma participação 
importantíssima. 

Mais grave é a não aprovação do Esta
tuto Disciplinar, já há muito enviado ao 
Ministério da Justiça, pois coloca-nos 
numa situação ridícula: por um lado, 
somos acusados e atacados por existirem 
médicos que se comportam de maneira cri
ticável, mas a Ordem nada pode fazer con
tra eles. É injusto criticar a Ordem e negar
-lhe os instrumentos suficientes para punir 
os prevaricadores.» 

OM - A serem aprovados, esses dois

documentos darào à Ordem dos Médicos

responsabilidades acrescidas ... 

MMM - «Na verdade, o Conselho Na
cional Executivo e os Conselhos Disciplina
res passarão por dificuldades enormes, mas 
não podemos deixar de obter essa aprova
ção. Vou continuar a envidar todos os 
esforços nesse sentido e, a exemplo do que 
fiz com o anterior Governo, vou solicitar 
uma audiência com o Ministro da Justiça.» 
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SEI QUE NÃO 'TEMOS 
MÉDICOS A MAIS 

OM - Mas nem tudo é preocupante. 
Uma velha aspiração dos médicos foi entre
tanto satisfeita. A Ordem dos Médicos 
adquiriu uma nova Sede. 

MMM - «Conseguiu-se finalmente 
comprar uma sede digna para a Ordem dos 
Médicos. É uma casa com óptimas condi
ções e onde espero que possa vir a 
organizar-se uma verdadeira Ordem dos 
Médicos, congregando os seus membros 
num local de convívio. Foi uma promessa 
feita na campanha eleitoral e que vejo cum
prida com particular satisfação.» 

OM - É frequente ouvi-lo falar em cor
rupção. Reconhece a existência de corrup
ção na Classe Médica? 

MMM - «Infelizmente todos nós sabe
mos que há corrupção bem grave na Classe 

Médica. Há a corrupção de que todos 
falam e algumas vezes com razão. Mas nós, 
médicos, deveríamos lutar para que a cor
rupção, a ilegalidade, as quebras deontoló
gicas e éticas se transformem em assuntos 
de que não se fala porque são verdadeira
mente excepcionais. Não quero com isto 
dizer que são frequentes. Isto é o que se 
procura fazer crer para, criticando os médi
cos, atenuar aparentemente os graves defei
tos da organização hospitalar. Tenho 
falado muito na corrupção médica e na 
absoluta necessidade urgente de a Ordem 
dos Médicos adoptar medidas saneadoras 
da nossa Classe. Será difícil mas é indispen
sável.» 
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OM - Muitos médicos e parte da opi
nião pública começa a dar razão àqueles 
que dizem estar em curso uma campanha 
contra os médicos. Partilha dessa opinião? 

MMM - «É evidente que partilho. Está 
de facto em curso uma campanha contra os 
médicos pelas razões que acabo de mencio
nar na pergunta anterior. É uma manobra 
organizada com irresponsabilidade e que 
traz grandes riscos para todos. Temos de 
defender os nossos doentes para que não 
pensem que estão entregues a uma Classe 
em que abundam os malfeitores e os in
competentes.» 

OM - Afirma-se como homem de diá
logo. Ainda acredita na possibilidade de 
diálogo com o Ministério da Saúde? 

MMM - «Acho que toda a vida tenho 
sido um homem de diálogo, até porque 

teria dificuldade em assumir outra posição. 
Declaro que acredito na possibilidade de 
diálogo com o Ministério da Saúde e até 
digo mais: será muito grave para toda a 
planificação futura da Saúde, para todas as 
alterações e modificações de fundo que é 
necessário fazer, para todos os doentes e 
para todos os médicos, será muito grave, 
repito, que não se consiga esse diálogo com 
características acima de tudo de respeito 
mútuo.» 

OM - Se fosse possível recuar no
tempo, aceitava candidatar-se ao cargo de 
Bastonário? 

MMM - «Na verdade, a honra de ser 
Bastonário da Ordem dos Médicos tem-me 

«É injusto criticar 
a Ordem dos Médicos 
e negar-lhe os 
instrumentos suficientes 
para punir 
os prevaricadores» 

«Temos de defender 
os nossos doentes para 
que não pensem que 
estão entregues a uma 
Classe em que abundam 
os malfeitores 
e os incompetentes» 

«Seria muito bom para 
a Classe Médica 
a existência de um 
sindicato forte 
e independente de 
ideologias e partidos» 

trazido enormes preocupações e uma dura 
imposição de mudar de vida, de mudar de 
obrigações, de assumir compromissos. Ma 
cada idade do homem tem os seus momen 
tos e este cargo não poderia ser desempen
hado por um médico ainda jovem e que 
ainda está a criar experiência. Isto não é 
dito contra os jovens. Antes pelo contrário. 
Um jovem médico não se pode permitir dis
por do seu tempo para assuntos que não 
sejam completamente ligados ao progresso 
técnico em relação ao doente, à cultura que 
se adquire com o estudo, às relações com os 
nossos colegas, Especialistas estrangeiros, 
etc. Tem de se ter ultrapassado tudo isso, 
tem de se ter atingido já uma certa senho
riedade (para não dizer idade!) e tem acima 
de tudo, de se ter uma disponibilidade 
muito dominante no carácter do Bastoná
rio. Disponibilidade e modéstia. Falta de 
egoísmo e tendência para o diálogo. Era 
bem bom que estas qualidades ou caracte
rísticas me fossem peculiares. A resposta, 
em resumo, será dizer-lhe que mesmo 
sabendo que iria haver tempestades a ultra
passar eu não recuaria perante a honrosís
sima proposta de muitos colegas de me can
didatar a Bastonário da Ordem dos Médi
cos.» 
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Reestruturaçã·o da Inspecção 
Geral dos Serviços de Saúde 

Com o objectivo de corresponder a «novas exigências», o Ministério da Saúde 

publicou um novo diploma legal que visa reformular e reestruturar a Inspecção 
Geral dos Serviços de Saúde - IGSS. 

O Decreto-Lei n. 0 312/87 de 18 de Agosto vem, assim alargar o número de atri

buições desse serviço, uma vez que, segundo o ministério, o anterior diploma care

cia de algumas virtualidades, por forma a dar uma resposta cabal aos problemas 

estruturais e de funcionamento da IGSS. 

No articulado do documento prevê-se 
AUe este renovado serviço venha prevenir e 

I. orrigir anomalias várias nos estabeleci-
mentos dependentes do Ministério da 
Saúde, no fundo sanear financeiramente e 
moralizar todo o sector. 

Para além do aumento significativo do 
quadro de pessoal a recrutar, a IGSS fica 
dotada de poder de iniciativa próprio. O 
pessoal de inspecção, passa assim, a ter
livre acesso a todos os serviços e estabeleci
mentos hospitalares, a qualquer hora e sem 
aviso prévio. Tem direito a utilizar as insta
lações desses mesmos serviços e podem 
pedir a colaboração de mais funcionários 
do quadro. 

Entre os poderes atribuídos consta, tam
bém, a requisição para consulta, de quais
quer processos clínicos existentes nos
arquivos e, a apreensão de documentos ou
objectos de prova existentes nos organis
mos. Aos inspectores que usam da facul
dade de poderem requisitar, os serviços de 
autoridades policiais, é ainda dispensado 

,,la licença de uso e porte de arma. ' Segundo o Decreto-Lei uma das inova-
ções reside na criação de dois serviços de
natureza operacional: o SI - Serviço de 
1 nspecções e o SAD - Serviço de Acção 
Disciplinar. 

Ao primeiro, compete efectuar inspec
ções ordinárias e extraordinárias, e reali-

zar outras acções não tipificadas sobre 
o funcionamento dos estabelecimentos de
Saúde. 

O SAD, compreende a instrução de 
inquéritos, sindicâncias e processos disci
plinares, bem como emitir orientações
sobre matéria processual disciplinar e pres
tar apoio relativo a matéria disciplinar aos 
serviços dependentes do Ministério da
Saúde. 

Estes dois serviços são no fundo a nova 
estrutura orgânica e funcional da Inspec
ção Geral dos Serviços de Saúde, a eles
estão atribuídas, as funções de inspecção, 
acção e auditoria disciplinares que lhes per
mite inspeccionar, fiscalizar e observar a 
legalidade dentro dos estabelecimentos de 
Saúde, verificando o cumprimento das dis
posições legais e, quando tal não se verifi
car, elaborar autos disciplinares. 

Este diploma governativo, promulgado 
dois dias após as eleições de 19 de Julho,
tem sido bastante contestado pela Classe 
Médica. Sobre ele, foram produzidas
declarações bastante críticas por dirigentes 
da Ordem dos Médicos, dos Sindicatos e na 
Comunicação Social. Neste número, ape
nas reproduziremos o comunicado final do 
Conselho Nacional Executivo da OM, que 
reuniu em Coimbra e, uma análise jurídica 
dos principais pontos cm confronto entre 
os médicos e a estrutura responsável pelo 
sistema de Saúde. 

O que está em causa 
Sem invalidar a elaboração e um futuro parecer jurídico sobre o Decreto-Lei 

que reestrutura a Inspecção Geral dos Serviços de Saúde, entendemos oportuno 

divulgar uma primeira abordagem, do polémico texto. 

Elaborado pelo Dr. José Manuel Durão, Consultor jurídico da OM, esta análise 

fundamenta a preocupação manifestada pela Ordem dos Médicos relativamente a 

alguns dos pontos inclusos na nova Lei. 

O Decreto-Lei n.º 312/87, de 18 de
Agosto, vem reestruturar a Inspecção
Geral dos Serviços de Saúde. 

Se bem que se repute como essencial a 
existência e funcionamento de um serviço 
público com funções de inspecção, o facto 
é que o diploma agora em causa, resultam 

algumas incorrecções jurídicas que,
nomeadamente, violam disposições do
Código Penal, quanto ao dever de guardar 
segredo profissional. 

Cabe por isso, colocar algumas dúvidas 
que o diploma levanta e denunciar ilegali
dades que se afiguram evidentes. 

DIARIO DA R�POBUCA 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Decreto-Lei n.0 312/87 

de 18 de Agosto 
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Comunicado 
do CNE 

O Decreto-Lei n.0 312/87, de 18 de 
Agosto, ao reformular a Inspecção 
Geral dos Serviços de Saúde, provo
cou certa efeverescência nos Meios de
Comunicação Social que deram noti
cia de posiçõe assumidas sobre este 
assunto, a titulo pessoal, pelo Pre i
dente da Ordem dos Médicos e pelo
Presidente da Secção Regional do Sul. 

a sua primeira reunião após o 
período de férias de Verão, em 5 de
Setembro, o Conselho acional Exe
cutivo ponderou a situação, sentindo
-se no indeclinável dever de acentuar a 
necessidade da exi tência de inspec
ções que visem propôr os melho
ramentos indispensáveis ao bom fun
cionamento dos Serviços de Saúde.

Mas, não pode deixar de frisar que
tai� inspecções nunca poderão vir a 
entrar em colisão com normas deonto
lógicas da profissão médica, assegu
rando sempre os superiores interesses
dos doentes. 

Designadamente. reafirma que o se
gredo profissional deverá ser acaute
lado, pois não é pertença do médico, 
mas um direito do enfermo. 

E, lembra que o facto da instrução 
de processos que envolvam aspectos 
técnicos e éticos do exercício da pro
fis ão ser cometida a não médicos difi
culta a apreciação completa dos acon
tecimentos. 

Por i so, o Decreto-Lei 282/77, no
seu artigo 73. 0, a remete para os
Órgão competentes da Ordem dos
Médicos. 
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Acção 
disciplinar 

1. Assim, na alínea a) do n. 0 3 do 
Art. º 3. º atribuiu-se a IGSS a competência 
para exercer a acção disciplinar: - nos 
casos em que legalmente lhe está reservada; 
nos casos em que tal se mostre necessário 
para assegurar a justiça das decisões. 

Bastará a leitura simples da disposição 
transcrita para se verificar o conteúdo 
genérico e arbitrário de tal competência. 

Se o «exercício da acção disciplinar» 
pode considerar-se uma competência nor
mal e necessária, já os casos em que ela se 
exerce só podem aceitar-se se correspon
derem a um mínimo de concretização legal. 

E sendo assim, ou esta acção se confina 
às regras do Estatuto Disciplinar da Fun
ção Pública, e é inútil e desnecessária a 
referência aos casos que «legalmente lhe 
está reservada» e aqueles em que tal se 
mostre necessário ... », ou tal referência é 
perfeitamente ilegal e abusiva. 

Artigo 3.0 

3 - o àmb110 da a..:çàn t.· auditoria d1,,:ipl111are, 
compete a IGSS: 
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Entendemos, pois que os casos em que a 
IGSS deve exercer as suas competências 
disciplinares devem sempre respeitar o 
Estatuto Disciplinar do Funcionário 
Público. 

Por fim diremos que está perfeitamente 
excluída de tal competência aquela que é 
reservada à Ordem dos Médicos e que o seu 
Estatuto e o Estatuto do Médico lhe atribui 
e que, nomeadamente, se reporta à deonto
logia e éticas médicas e ao exercício técnico 
da profissão. 

2. A alínea d) do Art. º 5. º dispõe que
os serviços da IGSS exercem a sua compe
tência a solicitação ou requerimento de 
qualquer entidade pública ou privada. 

Tal significa que qualquer médico no 
exercício das suas funções públicas ou pri
vadas, bem como a Ordem dos Médicos, 
sociedades científicas, sindicatos médicos, 
etc., podem e devem sempre e em qualquer 
caso de verificação de anomalias ou de 
necessidade de participação, levá-los ao 
conhecimento da IGSS. 

Ar11go 5.' 

º"' .. er,11.;o-. da l<.iSS referido, no n.' _, dn ar11go .:1.�· 
e,crn.•m J �ua \.'ompc1Cn1.·ia: 
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Porém, no caso de ser um médico pes
soalmente, a ter razões de participação, 
deve, previamente, consultar e dar a conhe
cer à Ordem a natureza do mesmo. 

3. Parece-nos perfeitamente ilegal a
competência do Serviço de Acção Discipli
nar prevista na alínea b) do Art. º 9. 0• 

De facto, confere-se ao SAD o poder de 
«emitir orientações sobre matéria proces
sual disciplinar nos termos da Lei». 

O processo disciplinar vem definido no 
Estatuto Disciplinar do Funcionalismo 
Público, pelo que não são de admitir quais
quer orientações que alterem ou não cons
tem do referido Estatuto. 

Mais uma vez nos parece que tal compe
tência ou é inútil e desnecessária ou pre
tende abrir caminho para alterar o Estatuto 
Disciplinar, pela via de orientações internas 
de um serviço da IGSS. 

Assim, todos os médicos responsáveis 
por serviços a qualquer nível devem comu
nicar à Ordem dos Médicos todas as orien
tações deste tipo que receberem da IGSS, 
para efeito de serem apreciadas e eventual
mente contestadas. 

4. Das ilegalidades mais graves que o
diploma contém, é sem dúvida a que consta 
da alínea d) do art.º 28.º. 

Arti�o 9.·· 

( OfflJKlinri• do '"'M;U dir A�'{jo ni-.cipliHr 

Ao 'iA O i.:-ompe1e: 

u, ln�lrutr inquérilO'i'. ... mdicãncia'- e.- pro...�\O\ J1s
ciphnart.", e de a,criguco;&·'i. 

h) Emitir orieota\ÕC\ \Obre materia procc..�'iual tfo.· 
ciplmar no� lermos da h.-1; 

t J Pn:�tar o apoto. em materia di'-".iphnar. que 
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1c-� Jo \1S 

De facto, o poder constante dessa alínea 
integra a faculdade de os inspectores requi
sitarem para consulta os ficheiros e proces
sos clínicos dos doentes. 

O Código Penal dispõe a este respeito 
uma regra geral que integra e impõe o dever 
de guardar o segredo profissional. 

E não contém qualquer excepção à regra, 
apenas prevendo genericamente que, em 
certas circunstâncias a violação do segredo 
fica excluído de ilicitude. 

Isto é, não se consagra em nenhuma dis
posição - e a nosso ver, bem - a obriga-
ção de revelar o segredo profissional, mas 
só e apenas se exclui a ilicitude da sua viola
ção, o que é bem diferente, pois neste caso 
nunca deixa de haver violação, que em 
regra é ilícita e, muito excepcionalmente, 
poderá ver excluída a sua ilicitude, o qu. sempre dependerá da apreciação judicia W 
dos factos. 

Assim, conferir poderes de consulta de 
processos e fichas clínicas a pessoal não 
médico, constitui uma violação flagrante 
de deontologia e éticas médicas que não são 

Qul'rr.. sem JU!!li cau!'& ir M':r. const-ntunenlO de quem dê d1-
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de aceitar, sendo certo que a exercer-se este 
poder por parte dos inspectores, sempre 
fica por resolver a questão de eventual res
ponsabilidade da violação do segredo pro
fissional por parte dos médicos. 

Diremos, em nossa opinião, que os médi
cos podem ter legitimidade para recusar a 
consulta de processos e ficheiros clínicos à 
sua guarda. 

5. No Art. º 28. º não resistimos em 
referir um ponto que nos parece caricato e 
que consta da alínea b). 

Nesta alínea comete-se aos dirigentes 
hospitalares e outros o dever de ceder aos 
inspectores,, instalações para o exerc1c10 
das suas funções «em condições de digni
dade e eficácia». 
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Ora, se os hospitais e outros serviços de 
saúde não disposerem de instalações com 
as qualidades exigidas, o que certamente 
acontecerá, como será possível responsabi
lizar o pessoal dirigente pela impossibili
dade de cedência de tais instalações? 

A responsabilidade da não existência de 
instalações dignas poderá ser do Ministério 
da Saúde pelo que não é aceitável o dever 
aqui referido. De facto, a sua violação 
poderá voltar-se contra os dirigentes, sob o 

Artigo 28.º 

Podt-ra 

O pessoal da inspecção, dirigente e técnico suptrior, 
sem prejuízo das missões de que especificameme seja 
encarregado no âmbito das atribuições da IGSS, 
encontra-se permanentemente investido nessa qualidade, 

ndo detentor dos seguintes poderes de autoridade e 
prerrogativas: 

a) Ter livre acCSso a todos os serviços e estabclc
c;mcntos em que lenha de exercer as suas fun
ções sem necessidade de aviso prévio; 

b) Utilizar nos locais de trabalho, por cedência dos 
respectivos dirigentes, instalações adequadas ao 
exercício, em condições de dignidade e eficácia, 
das respcctivas funções; 

e) Obter, para auxilio nas acções a desenvolver 
nos serviços e estabelecimentos dependentes do 

MS. a cedência de material e equipamento, bem 
como a colaboração de pessoal do respecti\'O 
quadro para o efeito de se executarem ou com
pletarem serviços; 

d) Requisitar, para consulta ou junção aos autos. 
quaisquer pr<>Cfisos ou documentos, designada
m�me os existentes nos arqui\'OS clinicos dos 
ser\'iços e estabelecimentos do MS; 

e) Proceder à selagem de quaisquer instalações. 
dependências. cofres ou mó"eis e apreender 
quaisquer documentos ou objectos de pro\•a 
e--.:istentes nos serviços e estabelecimemos depen
dentes do MS. la-..rando o competente auto de 
diligências; 

') Corresponder-se. quando em ser\·iço fora da 
o;;ede. com quaisquer entidades públicas ou pri
\ adas para obienção de elementos de interesse 
para o exercício das suas funções; 

g) Requ1si1ar âs autoridades policiais e administra
li\as a colaboração que se mostre necessária 
para cabal execução das suas funções; 

h) Participar ao MP. para efeito do disposto na 
lei penal, a recu,a de quaisquer informações ou 
elementos solicitados. bem como a falta injus
tificada de colaboração solicitada. respe-ctiva
mente. ao abrigo das alineas anteriores. 

ponto de vista disciplinar, podendo estes 
não ter qualquer responsabilidade. 

6. No An. º 28. º, alínea e) verifica-se, 
ainda que os inspectores têm o poder de 
«apreender quaisquer documentos ... ». 

Não temos dúvidas que a conjugação 
desta alínea com a alínea d) conduz à con
clusão que os ficheiros e processos clínicos 
nunca poderão ser apreendidos pois só 
podem ser requisitados para consulta, (o 
que, como vimos, nos parece ilegal pois o 

Artigo 35. 0 

�1K1lo pro(1umnal 

1 - ·'\km do, Je\ere, gerais inerente, ao e,er..-11.:10 
de funçõe� publicas. todos os fun1..1onâno'i da IGSS fi

.:am liUJeitos a guardar sigilo profissional em todl" Ch 
a,sunlO\ que se relacionam com o sen iço. 

� - F,�am 1gualmen1e abrangidos pelo �1g1lo ph11i, 
,1onal todo, o, unc1onarim chamado� a çolaborar .;um 
o, m,pc�wre, no\ termo, legai(, 

Código Penal não impõe a obrigação de 
revelação do segredo profissional, e exclui 
apenas a ilicitude da sua violação em certas 
circunstâncias). 

7. Finalmente o Art.º 35.º impõe aos 
inspectores o dever de guardar sigilo profis
sional em todos os assuntos que se relacio
nem com o serviço. 

Tal dever inclui certamente o dever de 
sigilo quanto aos ficheiros e processos clí
nicos. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

ARTIGO 70.º 
(Escusa do segredo) 

1 . Excluem o dever de segredo pro
fissional: 

a) O consentimento do doente ou
seu representante quando a 
revelação não prejudique ter
ceiras pessoas com interesse na
manutenção do segredo;

b) O que for absolutamente
necessário à defesa da digni
dade, da honra e dos legítimos
interesses do Médico e do
doente, não podendo em qual
quer destes casos o Médico re
velar mais do que o necessário
e sem prévia consulta ao Presi
dente da Ordem.

ESTATUTO DO MÉDICO 

Decreto-Lei n. º 373/79 

ARTIGO 3.0 

1. Aos médicos a que se refere o pre
sente Estatuto é garantido o di
reito ao associativismo próprio e 
exigido o respeito pelos códigos de
deontologia e de ética e padrões
para qualificação profissional
fixados pela Ordem dos Médicos.

ESTATUTO 
DA ORDEM DOS MÉDICOS 

Decreto-Lei n. 0 282/77 

ARTIGO 13.º 

(São deveres dos médicos) 

a) Cumprir o presente Estatuto e res
pectivos regulamentos;

b) Cumprir as normas deontológicas
que regem o exercício da profissão
médica; 

e) Guardar o segredo profissional.

Porém, não fica resolvida a anterior vio
lação do segredo profissional cometida 
pelo médico ao revelá-lo aos inspectores. 

Isto é, qualquer questão que o doente 
tenha a levantar será sempre contra o 
médico e nunca contra o inspector, cuja 
actuação certamente lhe será desconhecida. 

Em suma, o doente tem o direito que o 
médico guarde o segredo profissional. É o 
doente o destinatário dessa garantia. Se o 
segredo for violado, o responsável para 
com o doente será sempre o médico. 

Assim, o Art. º 35. 0 não reso! e esta fun
damental e importante questão. 

Nesta conformidade, não temos quais
quer dúvidas em aconselhar que o segredo 
profissional só será violado com a autoriza
ção expressa do doente ou das pessoas que 
tenham poder para o fazer, e caso essa 
autorização expressa não seja dada, deve
rão os médicos responsáveis não o revelar 
aos inspectores com fundamento em tal 
falta de autorização (alínea a) n. º 1 do 
Art. º 70. º do Código Deontológico que 
vigora plenamente por força do n. º 1 do 
Art. º 3. º do Decreto-Lei n. º 3 73/79, de 8 
de Setembro - Estatuto do Médico- que 
impõe que os médicos dos estabelecimentos 
e serviços do Ministério da Saúde respeitem 
os Códigos de Deontol9gia e de Ética e 
padrões para a qualificação profissional 
fixados pela Ordem dos Médicos. 

Constitui também fundamento para res
peitar o Código Deontológico o disposto 
no Decreto-Lei 282/77, de 5 de Julho 
- Estatuto da Ordem dos Médicos - nas
alíneas a), b) e c) do Art. 0 13. º (deveres dos 
médicos), sendo certo que o mesmo di
ploma legal prevê que a violação de tais 
deveres, seja disciplinarmente, punida com
as penas previstas no Art. º 74. º que in
cluem a «expulsão».

Em conclusão: 
1. A competência disciplinar da IGSS

exorbita das disposições em vigor do Esta
tuto Disciplinar do Funcionário Público, 
devendo por isso limitar-se ao que neste 
dispõe. 

2. O diploma atribui ao SAD- Ser
viço de Acção Disciplinar, da Inspecção 
Geral dos Serviços de Saúde competência 
para emitir orientações sobre «matéria pro
cessual disciplinar», o que é ilegal pois, por 
essa via poderá alterar disposições do Esta
tuto Disciplinar do Funcionário Público. 

3. O presente Decreto-Lei contém dis
posições que se opõem ao Código Penal 
(Art. º 184 e 185. º) pois, a violação do 
segredo profissional apenas pode ver a sua 
ilicitude excluída em cenas circunstâncias e 
nunca é considerada como um dever, pelo 
que é ilegal a imposição que resulta para os 
médicos de facultar os processos clínicos 
dos doentes. 

De facto, é impensável que se conceda 
um poder cujo conteúdo consiste na viola
ção do segredo profissional que a Lei 
proíbe e penaliza. 
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ENCONTRO NACIONAL DE CIRURGIA 

Hotel Praia Golfe - ESPINHO 
15 a 17 de Outubro de 1987 

Organização do Serviço de Cirurgia 2 do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia 

Rua Dr. Francisco de Sá Carneiro 
4400 Vila Nova de Gaia 

«VIENNA DIALOGUE 
ON HOLISTIC MEDICINE» 

iena de Áustria - 15 a 21 de Outubro de 1987 
Organização: Vienna Holding, 

Universitâtsstral3e 11, A 
1010 Vienna 
Tel. No. (0222) 48 25 69/56 
Eva-Maria Weninger 

I JORNADAS DE TRAUMATOLOGIA 
DO DESPORTO DO CENTRO 

Coimbra - 23 e 24 de Outubro de 1987 
Auditório.dos Hospitais da Universidade de Coimbra 
Secretariado: DRAGA PORTUGUESA, LDA. 

Rua Padre Estêvão Cabral, 84, 3. º Dt.º 
3000 COIMBRA - Telef. 2 56 68 

IV CONGRESSO NACIONAL 
DA ESPECIALIDADE 
- REABILITAÇÃO GERIATRIA

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
30 e 31 de Outubro 

Secretariado: Soe. Port. Medicina e de Reabilitação 
(A/C Sr. Félix) 
Av. da Liberdade, 65, 1. º 
1298 Lisboa Codex - Tel. 36 27 25/9 

VIII JORNADAS NACIONAIS DE PEDIATRIA 

Fundão - 5, 6 e 7 de Novembro de 1987 
Informações: SOC. PORTUG. DE PEDIATRIA 

Fundão 

3. º CONGRESSO NACIONAL DE ONCOLOGIA

Anfiteatro do Lab. Nacional de Engenharia Civil 
17, 18 e 19 de Dezembro de 1987 - Lisboa 

Secretariado: Laboratórios Lederle 
Div. Médica da Cynamid Portugal, 
Lda. 
Telef. 53 69 51 (Nair Reis) 

CURSO DE ENDOCRINOLOGIA 

- Duração de um ano a começar em Janeiro de 1988
- Universidade de Sheffield
Informações: The University of Sheffield

Department of Human Metabolism 
and Clinical Biochemistry 

Medical School 
Beech Hill Road 
Sheffield Sl0 2 RX 
Tel. (0742) 766222 

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIOS 

Estocolmo - 12-16 de Junho de 1988 
Informações: IV International Conference on Aids 

e/o Stockholm Convention Bureau 
P. O. Box 691 1 
S - 102 39 Stockholm, Sweden 

IV CONGRESSO NACIONAL 
DE MEDICINA NUCLEAR 

(Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear) 
Lisboa - 26-27-28 de Novembro de 1987 
Anfiteatro do Instituto Português de Oncologia 

de Francisco Gentil 
Secretariado: Av. 5 de Outubro, 115, 7. º-C 

1100 LISBOA 
Telefone 76 96 STJ - Telex 64019 

IV CURSO DE ONCOLOGIA CLÍNICA BÁSICA 
- 1987/1988

Anfiteatro do Centro de Lisboa do I.P.O.F.G. 
Informações: Gabinete de Ensino de Oncologia 

Centro de Lisboa do IPOFG 
Instituto Português de Oncologia 

Francisco Gentil 
Telefone 726 25 85 
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GUIA DE URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS 
Pascoe-Grossman - Edições CELI 11.070$00 

QUE POLÍTICA DE SAÚDE PARA PORTUGAL? 
Publicação da SEDES - Associação para o Desenvolvi
mento Económico e Social-, com prefácio e organização 
de António Correia de Campos, João Morais Leitão e José 
Pinto Correia 

SALUD O FRAUDE? LA VERDAD SOBRE LOS 
ALIMENTOS Y LAS DIETAS 
Bender - Edições CELI 1.870$00 

CADERNOS se,les 

ÉTICA MÉDICA. LAS RESPONSABILIDADES 
MORALES DE LOS MÉDICOS 
Beauchamp-Mccullough - Edições CELI 2.550$00 

HORMONAS. LOS MENSAJEROS DE LA VIDA 
Que política de saúde 

para Portugal ? 

Grapo - Edições CELI 2.550$00 

Prl'facio t: organização dt: 
_.\ntônio Correia de CamflOS 
João ;\\orais Leitâo 
Jo,,c Pinto Correia 

sedes 
A5SOCIAÇÀO P.>,A:. O O[S[NVOlV1\,['-'lO lCO>.ô,uco l M)CIAl 

MEDICAMENTOS PARA LAS 
ENFERMEDADES MENTALES 
Lichey-Gordon - Edições CELI 

FUNDAMENTOS DE NEUROPSICOLOGIA 
HUMANA 
Bryan-Whishaw - Edições CELI 

ABDOMINAL ULTRASOUND 
Mittelstaedt, Carol A. 

3.600$00 

10.200$00 

39.000$00 

V FARMACOPEIA PORTUGUESA 
Publicação da Direcção-Geral de Assuntos Farmacêuticos 
Edição da Imprensa Nacional / Casa da Moeda 

«AIDS» AND OTHER SEXUALLY TRANSMITTED 
DISEASES AND THE EYE 
lnsler, Michael S. 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

UAP - ORDEM DOS MÉDICOS 

Na continuação dos esforços que vêm sendo empreendidos pela ORDEM DOS MÉDICOS, no sentido de 
assegurar coberturas para riscos a que todos nós estamos sujeitos. e em que o primeiro passo foi a efectivação do 
contrato de Seguro de Vida Grupo em 1979, com os resultados positivos para a classe que temos vindo a 
constatar, decidimos, desta vez, enfrentar outro problema que dia a dia se tem vindo a tornar mais urgente resolver 
- A RESPONSABILIDADt CIVIL PROFISSIONAL 

Assim, depois de tenmos consultado diversas Seguradoras no sentido de obtermos propostas que realmente 
sentíssemos que resolveriam, de facto o problema, tanto em garantias como em custos, decidimo-nos novamente 
pela proposta apresentada pela U.A.P. visto ser aquela que veio ao encontro das nossas solicitações, tanto no 
primeiro como no segundo aspecto. 

Desde já, alertamos todos os colegas para as vantagens materiais que advêm da transferência para uma 
Seguradora da sua Responsabilidade Civil, por possíveis danos involuntariamente causados ao doente, no 
decurso da actividade profissional. 

Conseguimos também que o prémio a pagar por cada um, seja apenas variável em função do montante das 
coberturas pretendidas, sendo uniforme para todas as especialidades sem exclusão. 

Os montantes das garantias e prémios são os seguintes: 

- Danos Corporais até: 2 000 contos 5 000 contos 10 000 contos 15 000 contos 
- Danos Materiais até: 1 000 1 500 2 000 3 000 
- Defesa e Recurso até: 75 100 150 200 

PRÉMIO TOTAL ANUAL 2 544$00 3 816$00 5 088$00 6 360$00 

6.485$00 
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• ORGANIZADO PELO GRUPO

DE TRABALHO DA SIDA

A SIDA, descrita pela primeira vez em 1981, e que se tornou pandémica em menos de 6 anos, é uma doença infecciosa grave, 
quase sempre fatal. No entanto, será evitável se, por um lado, os serviços de Saúde, tomarem as providências necessárias para 
controlar a transmissão pelo sangue, e produtos dele derivados usados no tratamento dos hemofílicos, e se, por outro lado, 
cada um de nós, individualmente, adaptarmos comportamentos correctos, em termos de Saúde, no que se refere a práticas 
sexuais. 
A SIDA não é mais uma doença apenas de certos grupos populacionais - homossexuais, toxicómanos ou prostitutas-, 
como a princípio se admitiu, embora os indivíduos pertencentes a esses grupos sejam, ainda, os de maior risco no que se refere 
à aquisição da infecção. 
A SIDA é de todos nós. 
Dada ·a não existência de medidas de prevenção específica e de cura, a mais importante arma de que podemos lançar mão, com 
o fim de travar a expansão da infecção, é a informação da população em geral e dos grupos de maior risco, em particular, e
que deve ser objectiva, pertinente e contínua.
O presente artigo é escrito tendo em conta este facto e o papel fundamental que, em nosso entender, têm os clínicos (parti
cularmente os que exercem a sua actividade em Serviços de Cuidados de Saúde Primários), na transmissão de conhecimentos,
em especial sobre as medidas de prevenção, aos seus utentes, sejam eles doentes, sejam indivíduos apenas com preocupações
de Saúde.
Abordaremos neste trabalho alguns aspectos básicos, particularmente relevantes, da epidemiologia, da clínica e do controlo
da SIDA, numa tentativa - mais uma- de desfazer mitos ainda prevalentes - demasiado prevalentes, diríamos - entre a
população em geral e até entre os técnicos de Saúde.
Ao mesmo tempo, e aproveitando o facto de termos à nossa disposição o Boletim da Ordem dos Médicos - oportunidade que
muito agradecemos - é nossa intenção dar informações de ordem prática, que ajudem os clínicos a orientar os seus clientes,
infectados, doentes ou preocupados com a sua saúde, da melhor maneira possível, nas nossas condições actuais.
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A IMPORTÂNCIA 

DA SIDA 

EM SAÚDE PÚBLICA 

A SIDA constitui hoje o mais importante 
problema de Saúde Pública do mundo, 
tomado no seu conjunto, pese embora que, 
cada país se defronte, no presente, com 
outros problemas de Saúde certamente 
mais importantes, tanto em termos de mor
bilidade como de mortalidade. 

As razões da importância da SIDA em 
Saúde Pública são várias: 
- a doença, identificada pela primeira vez
em 1981 nos Estados Unidos da América,
invadiu rapidamente outros países e conti
nentes, embora com diferenças regionais

,vAiportantes; 
W a doença afecta países tanto industriali

zados como em desenvolvimento; 
- o número de casos aumenta com grande
rapidez, duplicando em menos de um ano, 
o que se deve à transmissão predominante
mente sexual e à maioria das pessoas infec
tadas não apresentarem qualquer sinal de 
doença durante a vida ou por um período 
de largos anos, durante os quais pode 
transmitir o vírus;
- a letalidade é elevada, quase rondando
os I00OJo, com sobrevivências que, de uma 
maneira geral, não excedem os 5 anos; 
- ainda não há cura nem prevenção espe
cífica para a doença e os métodos de con
trolo da infecção assentam, quase exclusi
vamente, em mudanças de comporta
mento, sempre difíceis e morosas de conse
guir.

ELEMENTOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

BÁSICOS 

Embora os conhecimentos clínicos e bio
lógicos acerca da história natural da infec
ção aumentem constantemente, pode dizer
-se que os dados epidemiológicos sobre os 
grupos de risco e modos de transmissão 
praticamente não sofreram modificações 
desde 1982. 

1. A Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (SIDA) é uma doença virai e 
contagiosa. Foi detectada nos EUA em 
1981 e, desde essa altura, a sua incidência 
tem aumentado rapidamente nos EUA, Eu
ropa e África, com taxas de morbilidade e 
de letalidade muito elevadas. Em Fevereiro 
de 1987 a doença tinha sido notificada em 
91 países de todos os continentes. 

Sobre este ponto, fazemos notar que, 
para avaliar a extensão da pandemia, 
considera-se mais importante o número de 
países que oficialmente notificam casos de 
doença do que o número de casos notifica
dos por país, que se sabe ser inferior ao 
número real de casos existentes. 

Nos ESTADOS UNIDOS, onde a preva
lência da doença é muito elevada (140,2 
casos por milhão de habitantes, em 30 de 
Março de I 987), a SIDA predomina no 
grupo dos homo e bissexuais, entre os 20 e 
os 40 anos de idade. 

A rápida expansão da infecção ne 
grupo poderá aplicar-se por uma combina
ção de promiscuidade e alta prevalência de 
outras doenças de transmissão sexual, que 
podem actuar como co-factores que facili
tem a penetração do vírus H IV nas muco
sas genital ou rectal. 

Na EUROPA (dados de 30 de Março de 
I 987), também os casos de SIDA predomi
nam no grupo cios homo-bissexuais (670Jo), 
seguindo-se o grupo dos tóxico-dependen
tes de drogas administradas por via endo
venosa (160Jo). Em Espanha e Itália, a per
centagem neste último grupo sobe para 
mais de 50 por cento. 

Chamamos a atenção para o aumento 
rápido de casos no grupo dos tóxico-depen
dentes, que inclui doentes mais jovens cio 
que noutros grupos de risco e algumas mu
lheres. Neste grupo, a epidemia parece 
estar a evoluir mais rapidamente do que 
noutros grupos de risco, o que faz chamar 
a atenção para a necessidade de um reforço 
da cooperação entre os serviços médicos e 
os centros de tratamento da tóxico-depen
dência, junto com uma política geral de 
prevenção da toxicomania, especialmente 
dirigida aos jovens. 
Na Europa, os países mais atingidos são a 
Suiça, a França e a Dinamarca, com, res
pectivamente, 34,9, 29, 7, e 29,4 casos por 
milhão. Portugal tinha, então, 5,2 casos 
por milhão. 

Em ÁFRICA, a origem da infecção pelo 
vírus HIV é desconhecida, mas há estudos 
que sugerem que a doença existia na África 
Central já nos meados dos anos 70; em 
menos de uma década espalhou-se por mui
tos países africanos, calculando-se que, no 
total, haja, naquele continente, mais de 10 
milhões de indivíduos. A infecção é acen
tuadamente prevalente no grupo de prosti
tutas. A distribuição cios casos é idêntica 
nos dois sexos e quase todos os casos se 
observam no grupo etário de maior activi
dade sexual (15-44 anos); a transmissão é 
particularmente elevada em homens cu111 
múltiplos contactos sexuais. 

Em 1986, no Instituto Pasteur de Paris, 
foi isolado um segundo tipo de virus HIV 
(HIV2). Neste isolamento participaram 
duas equipas de técnicos portugueses, a de 
José Champalimaud, do Hospital Egas 
Moniz, onde são tratados doentes com 
SIDA provenientes da Guiné-Bissau, e a de 
Odete Ferreira, da Faculdade de Farmácia 
de Lisboa. 

A situação em Portugal será apresentada 
em capítulo à parte. 

2. O agente da SIDA é um retrovirus 
identificado pela primeira vez em França, 
em 1983, por Luc Montagnier, e, depois 
nos Estados Unidos, em 1984, por Robert 
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Gallo. As designações de LAV (Lymphacle
nopathy Associated Virus) e HTLV - lJI 
(Human T-Cell Lymphotropic Vírus), res
pectivamente propostas por Montagnier e 
Gallo, foram substituídas pela designação 
H IV (Human lmmunodeficiency Vírus), 
recomendada pelo International Commit
tee on the Taxonomy of Vírus. 

O vírus HIV, cio qual já se conhecem 
dois tipos (Tipos I e 2), une-se aos recepto
res CD4 dos linfócitos TH (Helper
Auxiliaclores), penetra nestas células e 
destrói-as. A deplecção destas células pro
voca uma diminuição da defesa imunitária 
por anticorpos (B) e por células (T), sur
gindo infecções por agentes oportunistas e 
outros, bem como neoplasias. Embora 
raramente, o vírus pode não destruir os lin
fócitos TH, não se observando doença. 

Os retrovirus são vírus RNA que após 
penetrarem nas células a que se ligam usam 
uma enzima - a Transcriptase Inversa
que leva a célula infectada a produzir DNA 

de cadeia dupla, complementar do vírus 
RNA. O DNA assim produzido é incluído 
no genoma da célula, de onde passa direc
tamente a comandar a síntese de novos 
vírus RNA. 

Este DNA, incluído no genoma da 
célula, pode ficar latente por períodos mais 
ou menos longos, não sendo ainda bem 
conhecidos os mecanismos da sua activa
ção. 

A infecção pelo vírus HIV é geralmente 
acompanhada da formação de anticorpos 
anti-HIV, que indicam infecção e não pro
tecção. 

Os vírus são facilmente inactivados por 
produtos laboratoriais que desnaturam as 
proteínas, mas resistem aos raios ultravio
letas e às radiações ionizantes. 

3. O vírus H IV não é muito contagioso 
e parece ser menos transmissível do que o 
vírus da hepatite B. A transmissão do vírus 
é mais fácil quando o vírus é intracelular e, 
consequentemente, a transmissão através 
do sangue e do esperma é a mais usual. 

Os modos de transmissão são: 

1. contacto sexual, homo- ou heteros
sexual;

2. injecção por via intravenosa, com 
agulhas e seringas contaminadas; 

3. transfusão de sangue ou injecção de
derivados do sangue; 

4. passagem do vírus de mães contami
nadas para os filhos, durante a gesta
ção ou o parto'. 

A infecção através da placenta observa
-se precoceniente às 20 semanas de gesta
ção, calculando-se em 500Jo o risco da 
transmissão materna. 
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Se bem que o leite de mães infectadas 
possa conter o vírus, só está descrito um 
caso em que a infecção parece ter-se dado 
por esta via. 

Não existem provas de transmissão do 
HIV através de contactos sociais fortuitos, 
espirros, tosse, utilização dos mesmos tal
heres, piscinas de água convenientemente 
tratadas, etc. 

Por outro lado, se bem que o vírus se 
possa encontrar na saliva, nenhum dos 
casos de SIDA ocorridos até agora pode ser 
atribuído a esta via de transmissão. 

Os insectos, e em particular os mosqui
tos, não transmitem a SIDA, nem biológica 
nem mecanicamente. 

Embora tenha sido provado que o vírus 
pode ser transmitido através de picadas aci
dentais de agulhas, o risco profissional 
para os trabalhadores da Saúde, decorrente 
dos tratamentos a doentes infectados com 
o vírus HIV, ou com SIDA, ou da manipu
lação dos seus produtos, é extremamente
baixo. As precauções necessárias ao tratar
doentes com SIDA são basicamente as mes
mas que para os doentes com hepatite B,
que de há muito estão (ou deveriam estar)
implementados nos Serviços de Saúde.

- Documento n. 0 
5 «Recomendações

para os trabalhadores da Saúde (Abril, 
1986). 

4. Os grupos de risco são fundamental
mente os que a seguir se indicam: 

1) homossexuais do sexo masculino com
um comportamento promíscuo;

2) consumidores de droga por via intrave
nosa;

3) hemofílicos que recebam transfusões de 
factores coagulantes de sangue (antes da
introdução do rastreio do sangue do
dador e das técnicas de inactivação dos
derivados do sangue);

4) parceiros sexuais de todos os grupos
mencionados acima;

5) crianças nascidas de mães infectadas;
6) prostitutas;
7) heterossexuais com comportamento

promíscuo.

Chamamos a atenção para o perigo da
promiscuidade, mais importante do que o 
tipo de relação sexual, em si mesma. 

5. A história natural da infecção HIV
não é ainda suficientemente conhecida. To
davia, a experiência americana na matéria
indica que o período de incubação da infec
ção poderá ser de 3 a 10 anos, ou mais.

Por outro lado, admite-se que, num pe
ríodo de 5 anos, 20 a 50 por cento dos indi
víduos infectados desenvolverão um qua-
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dro de doenças relacionadas com a SIDA 
- LGP/ARG-CRS e 10 a 30 por cento
desenvolverão a SIDA.

AGENTES INACTIVADORES 
DO VÍRUS HIV 

1. Calor - 66º C - 30 m
2. Éter
3. Acetona
4. Álcool - 200Jo
5. Hipoclorito Sódio (0.20Jo)
6. Glutaraldeído - 1 OJo
7. Propiolactona 1 :400
8. Hidróxido de Sódio (40 mmol/litro)
9. Pré-tratamento do p\asma para pre

parar vacina da Hepatite B e outras
imunoglobulinas (Álcool).

O vírus é relatívamente resistente a: 
1. Radiações Ionizantes
2. Raios Ultravioletas

ELEMENTOS CLÍNICOS 

BÁSICOS 

A infecção (entrada e multiplicação dos 
microrganismos no hospedeiro) pelo vírus 
HIV pode, em alguns casos, acompanhar
-se de sinais clínicos semelhantes aos de 
uma monocluose infecciosa. Na maioria 
dos casos, no entanto, é silenciosa. 

Após a infecção, (dentro de 6-8 
semanas), surgem os anticorpos anti-HIV. 
Um indivíduo sero-posiÍivo sem sintomas 
não significa que esteja imune. Estes indiví
duos - Portadores Assintomáticos -
devem ser observados clínica e imunologi
camente cada seis meses, para detecção de 
qualquer progresso na doença e para acon
selhamento de comportamentos que mini
mizem a progressão da doença e evitem a 
difusão da infecção .. 

Chamamos a atenção para o facto de que 
uma pequena proporção de indivíduos 
infectados pode continuar sem-negativo 
para lá de seis meses após a infecção, 
alguns deles com sinais clínicos e/ou sinais 
de imuno-deficiência. Devem ser seguidos e 
aconselhados como os indivíduos sera-po
sitivos. 

A evolução das pessoas infectadas é 
ainda mal conhecida dado que o conheci
mento científico da situação, no que se 
refere à história natural da infecção pelo 
vírus HIV, está limitado a um período de 
observação curto, de 5 a 7 anos. 

Até à data foram observados três evolu
ções possíveis: 

1) LGP / ARC-CRS (Linfadenopatia Ge
neralizada Persistente/ AIOS Related
Complex ou Complexo Relacionado
com a SIDA)

2) SIDA
3) Doença neurológica (particularmente

demência).

LGP / ARC-CRS 

Define-se como uma doença com três ou 
mais meses de duração e caracterizada por 
- diminuição do número de células T 4

e/ou inversão da relação T 4/T8 
- gânglios linfáticos com mais de 1 centí

metro em mais do que duas regiões não 
iguais 

- astenia/mal-estar
- diarreia
- suores nocturnos
- perda de peso sem razão conhecida.

Estes doentes devem ser acompanhados
pelo seu clínico geral e estudados clínica e 
imunologicamente cada seis meses. 

SIDA 

A SIDA, tal como é definida pe 
OMS/CDC (Centers for Disease Contr 
de Atlanta), caracteriza-se pela _presença de 
uma doença, diagnosticada rigorosamente, 
que seja indicativa de uma deficiência imu
nitária celular, num indivíduo sem causa 
conhecida de deficiência imunitária, nem 
qualquer outra causa de resistência dimi
nuída que possa ser atribuída à doença em 
causa. 

Não é necessária a detecção de anticor
pos- HIV. Nos documentos 3 e 8 estão indi
cadas as doenças que podem observar-se na 
SIDA e as provas laboratoriais e/ou 
anátomo-patológicas exigidas para a sua 
comprovação. 

Doença neurológica 

A proporção de indivíduos infectados 
que desenvolverão uma doença neuroló
gica, particularmente demência, é des
conhecida. No entanto, considera-se como 
possível o aparecimento futuro de uma ep·
demia de doenças neurológicas, progr 
siva, entre as pessoas infectadas. 

Diagnóstico laboratorial 
(Documento n. 0 17, em preparação) 

I - Pesquisa de anticorpos Anti-HIV (95 
por cento dos doentes com SIDA são posi
tivos) 

Testes: ELISA (Enzyme-linked immuno
sorbent assay) 
RIA (Radioimmunnoaassay) 
IF (Immunofluorescente) 
RIPA (Radioimmunoprecipitation 
assay) 
Western Blot 

Os testes mais utilizados são o ELISA e 
IF. Um teste de ELISA ou IF positivo deve

ser confirmado por outro método. 

- Repetir ELISA com reagentes de 
outro fabricante. 

- Teste positivo com o Ag teste mas não 
com um Ag de controlo de células não in
fectadas. 

P.erturbaç 
leias, alta 
perturbaç 
Sequelas 

• Alteraçõe 
-arterio 
-pertur 
Afecções 
ções cócl 
isquémic 



- RIPA (detecta Ac contra a p4 que é 
Ag estrutural dos vírus ou Western Blot 
(detecta Ac contra o core ou proteínas 
estruturais do vírus). 

Atenção na interpretação 

dos resultados 

I) A correlação entre infecciosidade e Ac
anti-HIV não é absoluta. 

2) Existem, com baixa frequência, testes
falsamente positivos e falsamente negati
vos. 

3) Tem-se isolado por vezes vírus H IV
em sera-negativos. 

4) Com diagnóstico clínico de SIDA
seguro, um teste serológico negativo não 
invalida o diagnóstico. 

5) Decorre cerca de um mês entre a infec
vAo e a seropositividade (mas esse período 

-�de mesmo ser oe anos).
6) A principal utilidade da pesquisa de

anticorpos é para estudos epidemiológicos
e no rastreio de dadores de sangue. 

7) Torna-se cada vez mais necessário o 
uso de testes serológicos múltiplos para o 
vírus HIV I e 2, não podendo um teste 
ELISA para o tipo I excluir o Ac contra o 
tipo 2 e vice-versa. 

8) Soros de África - a reactividade em 
ELISA pode ser afectada por malária e 
outras doenças parasitárias e gravidez ame
rior. 

Teste confirmativo 

- Western Blot

Detecta Ac contra proteínas virais (p) e 
gliciproteínas (gp) do core e eenvólucro. Dá 
um perfil de bandas característico quando 
um soro positivo é aplicado. As bandas es-

1-cíficas em relação com o HIV são: pl6,

'11111111Pi4, gp-41, p-41 e p64.
Algumas glicoproteínas ele alto peso 

molecular são às vezes cletectaclas em Wes
tern Blot - gp-110 e pg-160 mas em regra 
são mais evidenciáveis por RIPA. 

II - Estudos Imunológicos 

Nos doentes com SIDA verifica-se: 

1) Linfopenia á custa dos T4 (normalmente 
60 a 80% dos linfócitos circulantes são T4).
2) diminuição de respostas proliferativas T 
in vitro a antigénios solúveis e a linfócitos
alogénicos. 
3) Activação policlonal B surgindo hiper
-gamaglobulinémia (baixa ele função das T 
supressoras) e redução de resposta B a 
novos antigénios (diminuição da função 
dos T4). 
4) Deficiências monocito-macrofágicas (lo
comoção, quimiotaxia e fagocitose). 
5) Diminuição de produção de gama-inter
ferào (y-INF) produzido por Li T estimu
lados e aumento cio alfa-interferào (leuco
citário). 

6) diminuição de síntese de Interleucina 2 
(IL-2-fabricada pelos T4) e cios linfócitos
com receptor TAC para a IL-2 (dependem
da própria IL-2).
7) Actividade citotóxica (Te) e «Natural
Killern - NK - diminuídas (por défice ele 
IL-2). 
8) Anticorpos anti-linfocitários (expansão 
policional B).
9) Diminuição Sérica da Timulina.
I O) Anergja cutânea e antigénios T comuns
(Tuberculina, Candidina, etc.).

Estas alterações resultam não só da inefi
cácia do efeito auxiliador cios T4 mas tam
bém da inoperância das células apresenta
doras do antigénio, elas também vítimas da 
infecção HIV. Entre estas células desta
cam-se os macrófagos e as células interdigi
tantes dos gânglios linfático. Um outro fac
tor importante, é que pelo menos um dos 
vírus HIV se assemelha à estrutura dos Ag 
da classe II do MHC o que levaria o Sis
tema imunitário a não reagir à infecção 
HIV. 

A inversão T4/T8 é um factor útil na 
monitorização ela seropositividade, fase em 
que as T8 se elevam e as T4 diminuem. A 
queda súbita ele T4 e ele linfócitos totais 
indica alto risco da evolução para SIDA. 

MEDIDAS DE LUTA 

CONTRA A SIDA 

É óbvio que a incidência crescente ele 
uma doença com uma elevada taxa de mor
talidade, aliada à ausência ele uma vacina 
ou tratamento eficazes, coloca problemas 
muito graves aos responsáveis pela Saúde. 

A abordagem clássica da Saúde Pública, 
no que se refere a doenças infecto-conta
giosas, não pode ser aplicada à SIDA por
que: 
- o vírus já não está confinado a uma àrea
geográfica ou população específica;
- o período de inclusão é desconhecido,
razão pela qual a prevenção da transmissão
durante esse período é impossível;
- o isolamento dos indivíduos contamina
dos é uma restrição desnecessária da sua
liberclacle.

Várias medidas têm sido propostas e/ou 
postas em prática em muitos países, tais 
como o rastreio do sangue usado em trans
fusões e o tratamento ele produtos seus 
derivados, usados no tratamento ele hemo
fílicos, a declaração obrigatória da doença, 
as medidas de rastreio obrigatório para 
diferentes grupos, nomeadamente os prin
cipais grupos de risco, estudantes estrangei
ros e emigrantes, as campanhas a favor cio 
«sexo seguro» e acções dirigidas a tóxico
-dependentes. 

A avaliação destas acções não tem sido 
sistematicamente feita e é difícil conhecer o 
seu impacto na mudança ele comportamen
tos. No entanto, alguns trabalhos deste 
tipo sugerem que as campanhas a favor do 
«sexo seguro» tiveram uma acção positiva 
no grupo cios homossexuais masculinos. 
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No que se refere ao rastreio obrigatório 
ele portadores, e de acordo com uma reco
mendação ela OMS de Maio ele 1987, o 
mesmo deverá ser rejeitado. A sua eficácia 
é duvidosa, o custo é elevado, os problemas 
logísticos que lhe estão ligados são muitos, 
e há uma interferência com a liberdade dos 
indivíduos que de modo algum seria com
pensada pelas vantagens obtidas. 

Considera-se que a existência de labora
tórios para pesquisa ele anti-corpos anti
-HI V e de serviços de aconselhamento, 
organizados numa base de procura volun
tária, contribuirão, mais do que o rastreio 
obrigatório, para suscitar as mudanças de 
comportamento que aquele, por si só, não 
conseguirá. 

A informação do grande público e dos 
grupos em maior risco constitui uma forma 
privilegiada de prevenção da transmissão 
da infecção, como base de acções de for
mação que levam a sua mudança de com
portamentos e em que devem intervir 
vários sectores, como a Saúde e a Educa
ção, vários tipos de profissionais, e em que 
os clínicos, repetimo-lo, têm um papel fun
damental. 

SPA - «SPECIAL 

PROGRAMME 

ON AIDS» 
Tendo em conta que a Síndrome da Imu

nodeficiência Adquirida é um problema de 
saúde com importância internacional e que 
a evolução ela pandeia não pode ser segura
mente calculacla, que a doença tem um 
efeito adverso no indivíduo, na família e na 
sociedade, que na ausência ele tratamento e 
vacina específicos a educação é a chave 
para evitar a difusão da infecção, que, em 
suma, a infecção pelo vírus HIV representa 
um desafio sem igual e que se torna neces
sária uma resposta global, a Organização 
Mundial de Saúde, tendo em conta uma 
resolução da Assembleia Mundial em 1986, 
estabeleceu, em Fevereiro de 1987, O «Spe
cial Programme on AIDS (SPA)». 

Os objectivos cio programa são: 

- evitar a transmissão do vírus HIV;
- reduzir a morbilidade e a mortalidade 

associados à infecção pelo vírus HIV. 

Contidos em seis estratégias: 

1) evitar a transmissão sexual; 
2) evitar a tansmissão pelo sangue (trans

fusões, produtos derivados do sangue, 
injecções, doações de órgãos e sémen); 

3) evitar a transmissão perinatal; 
4) desenvolver agentes terapêuticos; 
5) desenvolver vacinas; 
6) reduzir o impacto ela infecção nos indi

víduos, grupos e socieclacles.

(Special Programme on AIOS - WHO/ 

/SPA/GEN/87. t - Março de 1987). 
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Em Portugal, o Programa Nacional de 
Luta contra a SIDA é informado pelos 
princípios orientadores que a seguir se indi
cam: a SIDA é considerada de primordial 
importância, sendo atribuída alta priori
dade às medidas de luta a pôr em pràtica. 
No entanto, entende-se que a SIDA não 
deve fazer ·esquecer outros e importantes 
problemas de Saúde do País: 

- As medidas de prevenção e do con
trolo da SIDA estão integradas nas estrutu
ras dos Cuidados de Saúde Primários; 

- A educação é considerada a arma
mais importante na luta contra a difusão 
da infecção; 

- A informação deve ser objectiva e
pertinente, combatendo alarmes desmedi
dos e medos irracionais; 

- As medidas a tomar devem respeitar a
personalidade do indivíduo infectado ou 
doente, evitando-se a discriminação de 
indivíduos ou grupos de maior risco. 

O Programa Nacional de Luta contra a 
SIDA engloba actividades e acções que a 
seguir se indicam: 

Laura Ayres, 

coordenadora do Grupo de Trabalho da SIDA 

1. «Grupo de Trabalho

da SIDA» (GTS)

O Grupo de Trabalho, constituído por 
representantes da Direcção-Geral dos Cui
dados de Saúde Primários, Direcção-Geral 
dos Hospitais, do Instituto Nacional do 
Sangue, do Instituto Luso-Transplante e 
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Situação em Portugal 
do Instituto Nacional de Saúde (Coordena
dor), foi criado em Junho de 1985. Tem as 
funções que se indicam: 

- avaliar a situação no País;
- estabelecer as linhas orientadoras da

·1uta contra a SIDA;
- elaborar normas de prevenção;
- promover acções de informação e de-

bate;
- dar informações ao Ministério da Saúde

e organismos internacionais, nomeada
mente a Organização Mundial de
Saúde.

2. Programa de Vigilância

Epidemiológica

Portugal participa, desde 1985, no Pro
grama de Vigilância Epidemiológica do 
Centro Cooperativo da OMS, para a Eu
ropa, situado no Hospital Claude Bernard, 
em Paris. A vigilância abrange casos de 
SIDA completamente desenvolvida, de 
acordo com os critérios da OMS/CDC, 
estabelecidos para fins puramente epide
miológicos (Documentos GTS n. º 3 e 
n. º 8). 

A notificação é voluntária, sendo os 
doentes referidos por um código que inclui 
os elementos sexo, idade, três consoantes 
do último apelido e duas do primeiro 
nome. 

A partir de Outubro de 1987 a vigilância 
englobará também casos de ARC/LGP e 
de portadores assintomáticos. 

3. Normas estabelecidas

3.1. Os doentes com SIDA são hospitali
zados em qualquer hospital central ou dis
trital, de preferência nos que dispõem de 
boas condições para o tratamento de doen
ças infecciosas. Não são exigidas condições 
especiais de isolamento, excepto para casos 
com diarreias profusas ou alterações graves 
do comportamento. 

Os doentes com casos de SIDA comple
tamente desenvolvida poderão ser integra
dos no Programa de Tratamento com 
AZT, que é totalmente comparticipado. 

Os serviços hospitalares frequentemente 
referem dificuldades na realização de estu
dos complementares para observação di
recta das lesões e para colheita de produtos 
para estudos microbiológicos e anatomio
patológicos. pensamos que um diálogo 
entre Clínicos, Conselhos de Gerência dos 
Hospitais e a Direcção-Geral dos Hospitais 
levará; em breve tempo, à solução dos pro
blemas pontuais que vão sendo detectados. 

Os doentes com ARC/LGP e os porta

dores assintomáticos deverão ser seguidos 

preferencialmente pelos Clínicos Gerais 
que poderão procurar a ajuda de serviços 

hospitalares de apoio, criados para o 
efeito, em Hospitais Centrais, e onde os 
indivíduos infectados ou portadores são 
observados periodicamente, do ponto de 
vista clínico e laboratorial. 

Do nosso conhecimento, há serviços 
especiais de apoio nos serviços de Doenças 
Infecto-Contagiosas dos Hospitais Curry 
Cabral e Santa Maria, em Lisboa, Joaquim 
Urbano, Santo António e São João, no 
Porto, e Hospitais da Universidade de 
Coimbra. 

QUADRO 1 - SIDA 

Distribuição dos casos por data de 
diagnóstico e por data de notificação 

(Situação em 15 de Setembro de 1987) 

N. º de casos N. º de casos 

ANO por data de por data de 

DIAGNÓSTICO NOTIFICAÇÃO 

1983 1 -

1984 1 -

1985 27 18 

1986 21 28 

1987 

l. º trim. 7 8 

2.º trim. 8 14 

3.º trim. 3 6 

Ignorado 6 -

3.2. Foram desenvolvidos laboratórios 

para o estudo da infecção pelo vírus HD' 
alternativos aos laboratórios dos Centr 
de Transfusão, que deverão atender apenas 
os dadores de sangue. 

Do nosso conhecimento, a pesquisa de 
anticorpos anti HIV faz-se no Instituto 
Nacional de Saúde, Lisboa e Porto. Nestes 
laboratórios a análise não é paga quando se 
trata de indivíduos integrados em progra
mas de rastreio. No Instituto Nacional de 
Saúde está instalado o Laboratório de 

Referência da SIDA. 

- no Instituto de Higiene e Medicina Tro
pical;

- nos Hospitais Centrais, fundamental
mente para diagnóstico da doença;

- nos Centros de Transfusão para estudo
das amostras de sangue;

- no Instituto Nacional de Sangue é o
laboratório para confirmação de dado
res HIV +; 

- nos Centros de Hemodiálise para dado
res de órgãos e candidatos a transplan
tações;

- na Faculdade de Farmácia de Lisboa
(Laboratório de Virologia);

- nos laboratórios particulares.



3.3. A pesquisa de anticorpos é feita 
mediante requisição médica, sob estrita 
confidencialidade, e com consentimento 
prévio do doente (Documento do GTS 
n. º 5).

A reacção usada é a de ELISA confir
mada pelo método de Western Blot (prefe
rencialmente). 

Não se recomenda, antes se contraria, a 
pesquisa sistemática de anticorpos anti
-HIV; no que se refere a grupos de risco, 
fazem-se estudos de prevalência da infec
ção, cujos resultados, no entanto, devem 
ser apreciados cautelosamente. 

4. Medidas preventivas

estabelecidas

4.1. Em relação à Transmissão Sexual 

s acções de informação/educação 
am principalmente chamar a atenção 

para: 

- perigo de promiscuidade;
- necessidade de uso de preservativos, em

especial em relações sexuais de ocasião.

Os preservativos são vendidos livremente
em farmácias, perfumarias, drogarias, 
supermercados e outros locais. 

Estão em curso estudos que contribuem 
para se determinarem os factores de risco 
da transmissão sexual (Projecto da Comu
nidade Económica Europeia). 

4.2. Em relação à Transmissão pelo sangue 
4.2.1. Em Relação à Transmissão por 

transfusões de sangue 

A dádiva de sangue não é paga. Antes da 
colheita do sangue os potenciais dadores 
são solicitados a não dar sangue, se perten
cerem a grupos de risco. 

Desde 1986 (Maio) é obrigatório a pes
-isa de anticorpos anti-HIV em todas as 
·,ostras de sangue colhido com fins tera

pêuticos. Em casos especiais, alguns cen
tros pesquisam já, e também, anticorpos 
contra o vírus HIV 2. Os dadores HIV + 
são confirmados no Laboratório de Refe
rência pelos seus médicos assistentes. 

QUADRO 2 
Distribuição de casos e mortes 

por categorias de doenças 
(Situação em 15 de Setembro de 1987) 

CATEGORIAS 

DE CASOS MORTES 

DOENÇAS 

lnsp. oportunista (10) 50 26 

Sare. de Kaposi (SK) ll 4 
10 + SK 9 6 
Outras* 4 3 

TOTAL 74 39 

• leucoenccíalopatia multifocal progressiva - 2 casos 

Linfoma de cêlulas B - 2 casos 

4.2.2. Em relação à Transmissão por pro
dutos derivados do sangue 

Foram definidas regras muito restritas, 
incluindo o aquecimento prévio, a que deve 
obedecer aquisição dos Factores VIII e IX 

para tratamento dos hemofílicos. 

4.2.3. Em relação à Transmissão por injec
ções e uso de instrumentos que 
furam a pele, incluindo vacinações 

São dadas informações sobre este modo 
de transmissão e a maneira de a controlar. 

A venda de seringas a tóxico-dependen
tes não é dificultada. 

Em relação a vacinas, Portugal segue as 
recomendações da OMS. As vacinas são 
aplicadas, na sua maioria, com seringas e 
agulhas não reutilizáveis e nalguns casos, 
com seringas de vidro, devidamente esteri
lizadas. O risco de transmissão da SIDA 
por vacinas é nulo. Assim, considera-se que 
não deve haver interrupção do Plano 
Nacional de Vacinações em' curso, primor
dial para prevenir infecções, em si mesmas 
de extrema importância como causas de 
morbilidade e de mortalidade. 
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5.2. Elaboração de um folheto que foi dis
tribuído porta-a-porta, por todo o 
país, contendo informação geral e de 
entendimento acessível (Junho/ Julho 
1987). 

Está em curso uma acção de avaliação do 
impacto do folheto, em termos de informa
ção transmitida e da mudança de compor
tamentos conseguida. 

5.3. Elaboração de um folheto contendo 
«Dez conselhos para segurança indivi
dual» que é distribuído largamente 
pelo País (Serviços de Saúde, Escolas 
e Universidades, Centros de Trata
mento de Tóxico-dependentes, pri
sões, etc.). 

5.4. Elaboração de um folheio contendo 
«Conselhos para quem viaja», que 
está a ser distribuído por serviços de 

QUADRO 3 

Distribuição Patologia / Grupo de Risco 
(Situação em 15 de Setembro de 1987) 

GRUPOS DE RISCO 

10 SK 

Homo ou Bissexuais 24 8 

Tóxico-dependentes 4 -

Hemofílicos 5 -

H amo/ T óxico-Depend. - -

Heteros. / Desconhecidos 18 3 

TOTAL 51 ll 

4.2.4. Em relação à Transmissão por 
órgãos e sémen (Transplantes e 
dadores) 

Faz-se o controlo laboratorial de acordo 
com normas internacionalmente aceites. 

4.3. Em relação á Transmissão peri-natal 

É aconselhado a pesquisa de anticorpos 
em mulheres pertencentes a grupos de risco 
ou parceiros sexuais de grupos de risco, no 
sentido de evitar a gravidez, ou aconselhar 
a interrupção de gravidez, nas mulheres 
HIV+. 

Portugal participa num projecto de in
fecção peritonal, ao nível da Comunidade 
Económica Europeia. 

5. Acções de informação

5.1. Publicação de brochuras contendo: 

- informação periódica (cada três meses) 
sobre a situação no país e na Europa; 

- normas; 
- outras informações pertinentes.

(Ver lista de volumes pu!Jlicados)

PATOLOGIA 

TOTAL 

10 + SK OUTRAS 

8 - 40 

- - 4 

- 2 7 

- l 1 

- l 22 

8 4 74 

fronteiras, centros de vacinação, 
agências de turismo, etc. 

5.5. Intervenções na rádio, TV e jornais. 

6. Acções de formação

(Ver Documento n.º 16) 

As acções de formação são consideradas 
as mais importantes para combater a difu
são da infecção e, consequentemente, são 
aquelas em que o GTS se tem empenhado 
mais intensamente e para as quais tem bus
cado a comparticipação de numerosas 
equipas e grupos de profissionais de 
variada formação, como técnicos de saúde, 
professores, membros da Comunicação 
Social, grupos interessados. 

De acordo com esta estratégia o GTS: 

- fornece materiais de educação; 
- participa em reuniões, em organismos 

de saúde, empresas públicas, organiza
ções de jovens, escolas, centros de trata'
mento de tóxico-dependentes, organiza
ções não governamentais, entre outras.
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Pinto Balsemão 
O primeiro contacto com a Classe Médica ocorreu, conforme quase todos nós, 

em pequenino. Ele não se lembra mas pesava quatro quilos, quando nasceu na 

Casa de Saúde das Amoreiras, em Li�boa. Dom Pedro da Cunha foi o clínico que 

assistiu e acompanhou o parto. A partir daí e, em toda a sua vida, veio a contactar 

com muitos médicos e, reconheceu mesmo, ter muitos amigos no interior da 

Classe. 

Foi assim, neste tom informal que come

çámos a conversa com Francisco Pinto Bal

semão. Formado em Direito, pela Facul

dade de Lisboa, cedo entrou para as lides 

políticas, aceitando um convite para inte

grar as listas de deputados à Assembleia 

Nacional. Estávamos em 1969 e adivinha

vam-se mudanças na política portuguesa. 

A célebre «Ala Liberal» de que fez parte, 

não conseguiu os objectivos propostos, 

mas Pinto Balsemão não desarmou, e lan

çou-se noutra área, fundando o semanário 

«Expresso». Em 25 de Abril de 1974, jun

tamente com Sá Carneiro funda o PPD. 

Depois, foi o ocupar de um sem número de 

lugares políticos de responsabilidade, que 

vão desde deputado a Primeiro-Ministro. 

Hoje, porém, é um homem menos dado 

a políticas. Gestor com sucesso de uma 

empresa do sector da Comunicação Social, 

Pinto Balsemão tem outros horizontes 

«dado o desenvolvimento tecnológico, uma 
empresa da Comunicação Social tem de 
continuar nesse sentido, por isso, para nós 
a grande aposta é a televisão privada» e, já 

tem uma ideia concreta daquilo que pre

tende «uma televisão melhor, mais comer
cial, mais competitiva, mais operativa e 
,mais divertida também, porque a televisão 
também é recreio». Nesse sentido, consti

tuiu um grupo com diversas empresas na

cionais e internacionais, e quer concorrer 

através de concurso público, a um canal de 

âmbito nacional de televisão. Mas, dinâ

mico empresário como é, diz que já se per

deu muito tempo, e afirma que neste 

momento, estão criadas condições para que 

não se perca mais. 

Mudando de assunto, Pinto Balsemão 

também tem, através da experiência profis

sional e dos inúmeros lugares que ocupou, 

uma noção real dos problemas da Saúde no 

nosso país. 

«Acha fundamental que a medicina fun
cione e considera que para isso é necessário 
o apoio dos profissionais, e ultrapassar
ideologias». «O sistema de saúde precisa de

ser reformado e remodelado». «Há médi

cos, bons e maus, em que os bons são a
esmagadora maioria e, é preciso que quem
esteja no Poder, conte com eles».

No fundo esta é a ideia geral, um sistema 

que funcione, que seja mais humano, e que 

trate das pessoas bem e depressa. Também, 
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reconhece que nem tudo está bem, mas 

acrescenta «se não fosse o sacrifício dos 
profissionais de Saúde, nomeadamente os 
médicos, as coisas seriam ainda muito pio
res». 

Neste ambiente sereno da conversa, 

houve também lugar à descontracção, e 

Pinto Balsemão não recusou contar um 

caso passado com ele. 

«Durante muito tempo fui diagnosti
cado, em Portugal e no estrangeiro, como 
tendo uma úlcera no estômago, e por essa 
razão obrigado a-um tratamento adequado 
e a uma dieta rigorosa. 

Passado cerca de um ano, aproveitando 
o conselho de amigos numa deslocação a
Londres, consultei um especialista que me
fez diversos exames, vindo a descobrir que
não padecia de qualquer mal no estômago
e, pelo contrário, o tratamento que estava a
fazer, fazia naturalmente piorar o meu
organismo.

Nessa altura, em Londres, chefiava uma 
delegação portuguesa à Assembleia de Par
lamentares da Aliança Atlântica, e a 

Rainha Isabel convidou os chefes de dele
gação e esposas para uma recepção no 
Palácio de Buckinghan. 

Muito satisfeito, contente por saber que 
não estava doente e podia voltar a fazer 
uma vida normal, cheguei ao Palácio, e 
pedi um whisky, ao empregado. Só que, 
como não bebia há cerca de um ano, senti
me de imediato bastante tonto e tive de sair 
agarrado ao braço da minha mulher». 

Mas Pinto Balsemão foi, também o pri

meiro responsável pela política deste país, e 

o seu Governo não mexeu no sistema de

Saúde. Para o ex-Primeiro Ministro, a relu

tância dos Governos deve-se em grande

medida às dificuldades criadas pelo próprio

sistema, que é, afirmou, «muito blo
queante, muito penalizador, e onde existem 
muitos interesses, nomeadamente económi
cos». 

Por outro lado, «para uma interven 
rápida e incisiva do Estado é indispensável 
maior capacidade, não apenas de diálogo, 
mas também, de trabalho em comum, entre 
quem dispõe do Poder politico e dos meios 

financeiros e, quem tem conhecimentos em 
relação aos Hospitais, Centros de Saúde, 
que são quem Já trabalha». 

Pinto Balsemão defendeu, ainda, uma 

maior flexibilização no actual Serviço 

Nacional de Saúde, afirmando: «penso que 
há um sistema misto em que existe descon
tentamento dos dois lados, o Estado 
queixa-se dos médicos e os médicos do 
Estado. Devia ser mais clara a fronteira de 
aquilo que é, e não é Estado. Porque, o 
próprio Estado devia estar interessado em 
ver os profissionais de Saúde organizados a 
desempenharem funções que, ainda com
petem ao Estado. Desestatizar nesse sen
tido, sem desestatizar completameníe, o 
que julgo impossível, seria altamente posi
tivo. 


