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nortemédico

EDITORIAL
O número dois da Revista nortemédico apresenta, como verão, dois temas centrais: uma entrevista a Sua Excelência a
Senhora Ministra da Saúde e outra ao colega Rui Sousa, Tesoureiro do Conselho Regional e responsável pela gestão da
Casa do Médico.
Não é necessário comentar a segunda entrevista visto esta
constituir, apenas, a publicitação do empenhamento de todos os corpos gerentes na dinamização da Casa do Médico.

Miguel Leão
Presidente da SRNOM

Quanto à entrevista à Ministra da Saúde, e porque tenho o
privilégio de escrever este Editorial depois de ter lido as suas
linhas mestras, permito-me sublinhar algumas das ideias que
dela transparecem, expressamente, ou nas entrelinhas.
Temos uma Ministra socialmente empenhada, que não
obstante ter saído do Governo, em circunstâncias algo
conflituosas, a ele regressa em posição de força, sem deixar
de ter acompanhado a evolução das políticas executadas, depois da sua saída, através, como diz, dos amigos que fez no
Governo.
Temos uma Ministra que demonstra querer ser, de facto, a
autoridade, e não uma das autoridades, do Ministério da Saúde, que acredita que a política, se pode e deve fazer com
frontalidade e com honestidade e que está disposta a assumir
o ónus de que é a ela que compete tomar decisões.
Temos uma Ministra que não aprecia o protagonismo da Inspecção Geral de Saúde e que, sibilinamente, afirma que os
relatórios daquela estrutura do Ministério, referentes à produtividade dos médicos, chegaram mais depressa aos Jornais
que às suas próprias mãos.
Temos ainda uma Ministra que aparece a perfilhar muitas
das ideias que a Secção Regional do Norte tem vindo a defender: que a construção em catadupa de unidades de saúde
pode apenas significar desperdício de recursos; que não basta fazer experiências sobre modelos de gestão, mas que é indispensável avaliá-los; que o Programa de Promoção do Acesso
para recuperação das Listas de Espera foi um fracasso; que a
solução para as listas de espera passa pela Medicina Portuguesa e designadamente pela medicina convencionada; que
não existe um défice real de médicos, com excepção da especialidade de Medicina Geral e Familiar; que não se vislumbra
a necessidade de criar novas Faculdades de Medicina, quando as actuais podem ampliar os seus numerus clausus; que
os médicos trabalham, frequentemente em condições degradantes e sob tal pressão que são forçados a praticar uma medicina defensiva.
Parece assim que temos uma Ministra determinada, dotada
de capacidade de decisão, disposta a exercer a autoridade e
sobretudo manifestando inúmeras convergências com a Ordem dos Médicos. Por tudo isto, e em suma, parece que temos um verdadeiro ministro.
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Gostaria ainda de deixar neste Editorial mais duas pequenas notas.
O Partido Social-Democrata agendou para debate parlamentar a
discussão de legislação sobre Acto Médico, ficando desde já suprida uma das razões evocadas pelo Senhor Presidente da República
para vetar o diploma elaborado pelo primeiro governo do Engenheiro António Guterres. Mas mais do que isto, o texto sobre Acto
Médico apresentado pelo PSD é exactamente igual ao elaborado
pelo Governo do Partido Socialista. Estão assim criadas todas as
condições para que pelo menos os Grupos Parlamentares do PS e
do PSD venham a aprovar aquela legislação, gerando um consenso
político de tal modo amplo que permitirá ao Senhor Presidente da
República promulgar, em clima de concórdia, aquela legislação tão
desejada e tão necessária para a defesa da saúde pública dos portugueses.
Tomou posse recentemente um novo Presidente do Conselho de
Administração da ARS-Norte, o colega Jorge Catarino, que será
acompanhado por uma nova equipa. Quero aqui desejar-lhe os
maiores sucessos e fazer votos para que os encontros informais que
têm vindo a ser realizados com a Ordem dos Médicos tenham efeitos positivos na melhoria das condições de exercício profissional
dos médicos e na melhoria da qualidade dos serviços prestados
aos doentes. Pela parte da Ordem dos Médicos tudo se fará, com
plena independência e com a exigência que já temos demonstrado,
para que tal aconteça. Aproveito aliás para salientar que a colaboração da ARS-Norte será indispensável para o censo médico que a
Ordem dos Médicos promoverá, a nível nacional, durante o corrente ano. Este destina-se a actualizar as cédulas profissionais e a
identificar quantos somos, o que fazemos e onde exercemos a nossa actividade e para tal torna-se imprescindível a colaboração de
todos os médicos.

N AQ UELA Q UE FOI A SUA PRIMEIRA ENTREVISTA DE FUND O DESDE QUE TOMOU POSSE COM O M INISTRA DA SAÚDE, A PROFª. D Rª. M ANUELA ARCANJO EXPLICA-SE NESTAS PÁGINAS DA nortemédico E APRESENTA AS PRIN-

POLÍTICA

DE

SAÚDE

CIPAIS PRIORIDADES DA SUA POLÍTICA E A N OVA ATITUDE

M INISTÉRIO DA SAÚDE. PLANEAMENTO , REFORMA E REORGANIZAÇÃO , SÃO AS PALAVRAS-CHAVE PARA A ACÇÃO FUTURA . D EFENDE Q UE O
SNS NÃO DEVE SER UM “ SISTEMA PARA POBREZINH OS”,
SUSTENTA A ABERTURA D O NUMERUS CLAUSUS EM M EDICINA, MAS ACHA QUE A FALTA DE PROFISSIO NAIS É MAIS
GRAVE A O UTROS NÍVEIS. PREPARA-SE PARA MARCAR A
DIFERENÇA NAQ UELE Q UE É “ O MAIOR DESAFIO ” DA SUA
VIDA . E AVISA Q UE DELA OS SEUS PARCEIROS DEVEM ESPERAR “ H O NESTIDADE ” E “ FRO NTALIDADE ”.
QUE PRETENDE INCUTIR NO

Maria Manuela de Brito Arcanjo Marques da Costa,
Ministra da Saúde do XIV Governo Constitucional, 45
anos, casada.
Licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em 1978.
Iniciou a carreira académica no mesmo ano e é
actualmente Professora Auxiliar do Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica
de Lisboa, onde se doutorou em 1992 com a
dissertação “Análise e Avaliação dos Sistemas de
Segurança Social. Um modelo aplicado a Portugal”.
As sua áreas principais de ensino são Finanças
Públicas e Economia e Política de Segurança Social.
Foi Secretária de Estado do Orçamento do XIII
Governo Constitucional.
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NÃO QUERO UM SNS
PARA “PO REZINHOS”
PROFª MANUELA ARCANJO,
MINISTRA DA SAÚDE DO XIV GOVERNO CONSTITUCIONAL

Manuela Arcanjo na
primeira pessoa
As políticas são sempre influenciadas pelas
pessoas que as determinam. Neste momento
é titular da pasta da Saúde. Por isso, como
deve calcular, grande parte dos médicos terá
vontade de saber quem é e o que fez até aqui.
Permita pedir-lhe que nos fale dos seus percursos profissional e político como elementos
do seu projecto de vida. Ou, por outras palavras, qual o valor da sua profissão e da política na sua realização pessoal? Porque aceitou
a pasta da Saúde?
O meu percurso profissional teve uma orientação
que eu não estava à espera quando fiz a opção de
licenciatura em Economia. Nunca tinha pensado
ter uma carreira académica, porque isso não me
seduzia. Mas as circunstâncias da vida às vezes
determinam novos rumos. Licenciei-me em Economia pouco tempo depois do 25 de Abril e o
mercado de trabalho tinha características próprias
de um período pós-revolução. Efectivamente, os
economistas recém-licenciados não eram muito
requeridos. E como para mim era fundamental não
ficar desempregada, concorri para assistente estagiária em duas faculdades, fui aprovada em ambas
e optei por entrar numa delas – o ISEG. Quando
dei por mim, comecei a gostar muito da carreira
académica, pois tinha contacto todos os anos com
pessoas diferentes – os estudantes. Para poder prosseguir nessa carreira, decidi fazer o doutoramento.
Propus-me fazer uma tese sobre a segurança social; foi uma opção que, na altura, ninguém compreendeu. Estávamos já no período em que se discutia, em termos europeus, a reforma da segurança social, mas em Portugal não se aceitava sequer a
discussão da segurança social em si mesma. Dizi-

am que eu era precipitada, que não iria ter
orientador capaz acessível, porque não havia ninguém doutorado em segurança social. Mas eu pensei que seria indispensável discutir a reforma, mais
ano menos ano, e por isso optei por essa área. E
correu tudo muito bem.
Entretanto, ao longo destes 22 anos de carreira
académica procurei pontos de ligação com as realidades exteriores. Isto é, a carreira académica atraíame mas, ao mesmo tempo, afastava-me. Atraía-me
a parte de contacto com os alunos, a transmissão
dos conhecimentos, os projectos de investigação e
os contactos internacionais, mas não gostava muito do trabalho em gabinete fechado. Ao longo dos
anos nunca se me colocou a questão de deixar a
carreira académica, mas sim de estar permanentemente atenta a convites que me permitissem ir fazendo outras coisas e evitar aquilo que pode acontecer a um académico que se limita a dar aulas,
que é poder perder a aderência à realidade.
Em resumo, pode dizer-se que o rumo da minha
vida profissional derivou basicamente das características do mercado de trabalho do pós-25 de Abril.
Mas não me arrependo!…
No que respeita à vida política, foi diferente. Não
se justificará com certeza recuar em detalhe à minha infância, mas isso permite perceber um pouco
a minha sensibilidade para a vida política. Efectivamente, quem viveu, como eu vivi, no Barreiro
até aos 26 anos, a maior parte dos quais antes do
25 de Abril, não pode de modo algum deixar de
ganhar sensibilidade às questões políticas. De qualquer maneira, por razões estruturais da minha maneira de ser, nunca pensei em militar em qualquer
partido. Não sou sócia de nada e não sou militante
de nenhum partido nem nunca fui. Mas a minha
opção em termos ideológicos foi sempre a área socialista, indiscutivelmente. Por isso, aceitei fazer
parte do XIII Governo porque não era um governo
qualquer – era um Governo do Partido Socialista,
assim como o é o Governo actual.
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Uma participação mais activa surgiu com os Estados Gerais, que também aconteceu de forma muito espontânea. Fui tomar café ao bar da Faculdade
com um colega que me disse: “Vamos organizar os
Estados Gerais, vamos ter conselhos especializados,
um dos quais é a área da protecção social. Queres
participar?”. Óptimo, pensei eu. O que andava a
reivindicar no dia-a-dia, poderia pelo menos fazêlo em sede própria. Fui, gostei imenso e participei
em toda as fases.
Entretanto, encerraram-se os Estados Gerais: “Então adeus, quando precisarem de alguém relacionado com as áreas sociais, estou disponível”. Pouco depois recebi um convite: de forma completamente inesperada, o senhor Primeiro-Ministro convidou-me para assumir a pasta do Orçamento do
XIII Governo Constitucional e eu, muito amavelmente, disse que não. Disse que não, tinha feito
um grande investimento de especialização a nível
académico e, como à partida um mandato é de quatro anos, esse tempo fora de uma área de investigação e consultoria de grande especificidade, como é
a minha, faz “perder o pé”, completamente. Tinha
andado dez anos empenhada naquela área e, efectivamente, não sou uma financeira, pelo que assumir a pasta do Orçamento parecia-me fora do contexto. Contudo, o senhor Primeiro-Ministro achou
que interessava alguém que, obviamente, tivesse
formação na área da Economia e Finanças Públicas, mas também tivesse sensibilidade para as áreas sociais. Isto porque, apesar das restrições em termos de adesão à terceira fase da União Económica
e Monetária, as prioridades políticas do senhor Primeiro-Ministro não se compaginavam com alguém
que estivesse na Secretaria de Estado do Orçamento que, só para cumprir o défice, “cortasse” a torto
e a direito. Ele achou que eu poderia ajudar nessa

NA

MINHA CARREIRA , O Q UE

ESTEVE FORA DE CO NTEXTO FOI

ESTAD O D O
O RÇAMENTO E NÃO O M INISTÉRIO DA SAÚDE .
A

SECRETARIA

DE

parte, e por isso aceitei. Foi uma experiência magnífica. E, nunca omiti isto: gostaria de ter concluído os quatro anos de mandato. Mas saí, o que pode
parecer estranho porque a opção foi minha. Enfim, entra aqui a parte oculta, mas que não é tabu!
Nem sequer é oculta para toda a gente, pois o senhor Primeiro-Ministro sempre soube do meu pensamento e das minhas divergências. Enfim, considerei que aquele era o meu timing para sair, embora com muita pena. Foi uma questão de ser fiel aos
meus princípios e à minha maneira de ser, e também de sentir que todos os critérios de convergência da UEM estavam cumpridos e confirmados, pelo
que podia sair descansada.
Entretanto voltei imeditamente à Faculdade – é a

vantagem de termos uma carreira. Como estava a
meio do ano lectivo não tinha distribuição de serviço docente; por isso comecei a trabalhar noutras
áreas, a aceitar alguns convites...
E como veio o convite para a pasta da Saúde?
Nunca me afastei completamente da área política,
pois ia conversando com os ex-colegas de Governo – na política também se fazem amigos! – e participei em alguns encontros e debates que o PS organizou. Depois, lançaram-me o desafio de participar na campanha das eleições legislativas por
Setúbal. Disse que sim, sem qualquer contrapartida.
Foi óptimo e gostei imenso, mas mantive sempre a
minha actividade académica. Quando a campanha
terminou, fui para Moçambique para fazer uma
consultoria que tinha marcado. Um dia depois de
voltar de Moçambique, tinha o convite do senhor
Primeiro-Ministro para o Ministério da Saúde...
Admitindo que poderia haver outros convites do
Primeiro-Ministro, eu não estaria tão receptiva a
voltar ao Governo se não se tratasse da pasta da
Saúde! Talvez pela dificuldade, pelo desafio ou pela
diversidade, mas também porque as pessoas tecem
comentários divergentes: “ela é louca” ou “ela é uma
mulher corajosa”. Tudo isto atrai-me. E, portanto,
ao contrário do que aconteceu em 1995, a minha
resposta foi no próprio dia e foi “sim”! Não tenho a
certeza, mas talvez o exercício deste cargo seja o
maior desafio da minha vida.
Várias pessoas com responsabilidades
associativas, médicas ou de outras profissões
da Saúde que têm tido entrevistas consigo
descrevem a Ministra da Saúde como possuidora de grande inteligência, honestidade na
argumentação e humildade pessoal. Na preparação desta entrevista tive oportunidade de
falar com pessoas, mesmo de quadrantes políticos diferentes dos do Governo, que confessaram estar seduzidas pela sua pessoa. Isso é
uma táctica ou uma questão de feitio?
Eu até estou comovida... Das características que
referiu não posso fazer comentários a todas elas.
Mas posso dizer que há um aspecto que para mim
é uma questão de princípio: a honestidade na relação com as pessoas. Isso sempre foi um princípio.
Não é uma táctica, e tanto pode ser uma vantagem
como um inconveniente.
Eu estou no exercício desta função com os mesmos princípios com que sempre estive na minha
vida pessoal e profissional. Admito, é a minha base
de partida, que o exercício desta função – e estamos
num patamar de estrito exercício do poder político – pode ser feito com honestidade e com franqueza, no sentido de que para mim é importante
que as pessoas acreditem! Isto é, penso que há, por
parte do cidadão comum, sem generalizar, uma
ideia algo negativa sobre os políticos. E quando
penso nisso, acho que os políticos dão certamente
razões para que o cidadão comum pense assim. É
importante deixar claro que não se usufrui de be-
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nefícios indevidos. Por isso, tenho muita
parcimónia na utilização dos bens públicos. Posso
dizer que, apesar dos tormentos do meu motorista
de então, durante os dois anos e meio de Secretaria de Estado do Orçamento nunca utilizei o automóvel atribuído para o meu serviço pessoal… É
uma questão de princípio. Não vim para este cargo
para viver melhor. Em suma, estou na política como
sempre estive em todas as áreas da minha vida profissional: com a maior honestidade e frontalidade.
Perante uma divergência, poder-se-ia tentar a táctica de algumas vezes não pôr o preto no branco,

NÃ O

VIM PARA ESTE CARG O

PARA VIVER MELH OR.
por forma a evitar conflitos. Contudo, é tão legítimo alguém criticar a Ministra como a Ministra dizer que não está de acordo com determinada posição. Por isso, a minha frontalidade e sinceridade a
fazer as coisas é genuína, não é táctica.
A minha maneira de ser também implica outras
coisas: o grande esforço, em termos de trabalho, e
também o método – sentido crítico permanente
em relação a tudo. Para mim seria muito fácil ter
um gabinete com imensa gente, vários secretários
de Estado e respectivos gabinetes, e não ler os documentos, aceitando os despachos que são feitos,
as notas dos adjuntos. Mas eu leio as coisas, o que
tem um custo: atraso-as mais. Mas é a minha opção. Se é uma vantagem ou inconveniente, espero
a bem da Saúde, que seja vantagem.

Já tinha experiência como governante... contudo, o seu tempo como Ministra da Saúde
ainda é curto. As dificuldades que tem encontrado são aquelas que esperava ou tem tido
“surpresas”?
Nunca houve para mim o desconhecimento da
natureza e da complexidade do Ministério da Saúde. Acompanhei durante dois anos e meio (o tempo que estive na Secretaria de Estado do Orçamento), em termos de reuniões de trabalho e negociações, a equipa política de então: a Drª Maria de
Belém e os seus Secretários de Estado, primeiro o
Dr. Arcos dos Reis e depois o Dr. Francisco Ramos.
Além disso, não nasci no dia 25 de Outubro, quando tomei posse como Ministra. A minha área é a
área social e nas intervenções que fiz em conferências e projectos de investigação em termos comunitários abordei sempre as questões da saúde. Até
porque há poucos países que têm a Saúde separada da Segurança Social. Além disso, sou cidadã bem
informada, leio jornais, falo com pessoas…
Em relação ao que encontrei, houve coisas para mim
positivas e outras que exigem um esforço adicional. De positivo, encontrei uma grande motivação
e envolvimento, por parte de alguns grupos, nalguns sítios. Não se pode generalizar o empenho e a
motivação, mas também não se pode generalizar a
desmotivação. Um segundo ponto positivo, foram
os primeiros contactos com os meus parceiros. Poderia haver a ideia de que mudando o Ministro
muda a equipa política. E poderia esperar-se um
novo posicionamento de alguns parceiros. Mas não,
houve a maior colaboração. Por isso, só posso sentir-me muito gratificada e reconhecer a disponibilidade permanente e total de todos os parceiros que
têm vontade de trabalhar e colaborar, contribuindo com sugestões, apesar de isso não significar que
estamos sempre de acordo. Mas a divergência de
pontos de vista é normal.
Há aspectos que me exigem um esforço adicional.
Este Ministério tem uma estrutura pesadíssima –
terá, em termos de dimensão, um número de profissionais e organismos idêntico ao do Ministério
da Educação – mas tem características completamente diferentes, em termos daquilo que cada um
entende que deve ser o seu patamar de intervenção. Em alguns patamares há um perfil de responsabilidade que não está perfeitamente definido, e
isso é uma dificuldade. Por exemplo, no Ministério da Educação – e eu conheço bem os outros ministérios por causa do meu exercício na pasta anterior… – é impensável que se veja no jornal um
dirigente intermédio a prometer uma escola. Na
Saúde eu sou confrontada com coisas desse tipo,
alguém a prometer um hospital... Estas práticas,
que são anormais, existem no Ministério da Saúde!
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E isto é inconcebível por vários motivos. Primeiro
porque não há ninguém, por muito abrangente que
seja a sua área de intervenção, que tenha capacidade de decisão política. Essa capacidade está afecta
a mim e aos meus Secretários de Estado. Em segundo lugar, o ónus que disso advém. Isto é, promete-se mas depois, no plano de investimentos do
ano seguinte, essas coisas não aparecem. Porque
se calhar não são necessárias ou porque “o lençol
do orçamento não dá para tapar a cabeça e os pés”.
E depois não é essa pessoa que vai explicar. Sou eu
que tenho que explicar uma coisa com a qual não
tinha nada a ver. É inaceitável e, eu diria, grave. Há
aqui, possivelmente, uma cultura de muitos anos.
Por isso penso que dentro da estrutura orgânica
do Ministério há a necessidade de definir onde intervém cada entidade, qual o seu grau de responsabilidade e qual a função que desempenha. Esta
foi a parte negativa que vim encontrar. Para quem
tem um ministério com esta dimensão, 140 mil
funcionários e centenas de organismos, isso é um
problema. Tem que haver aqui um processo pedagógico. E tenho dado já alguns sinais: alguém que
é responsável ou que está num grupo de trabalho,
a preparar tecnicamente determinado assunto, não
pode veicular na comunicação social as suas posições pessoais. O grupo de trabalho deve terminar
o seu relatório, e só depois haverá uma decisão
política. Ou então que diga: “Eu vou propor isto,
porque é minha opinião pessoal”. Há que definir
as fronteiras.

Rupturas e continuidades na política da
saúde
“Foram vários Ministros, vários Secretários de
Estado, vários Directores-Gerais. Nada mudou”. A afirmação é de João Lobo Antunes e
refere-se às equipas que dirigiram o Ministério da Saúde nos últimos 14 anos, data em
que regressou a Portugal. No dia da tomada
de posse dos novos dirigentes dos organismos
do seu Ministério, argumentou que o projecto
da actual equipa “não é de ruptura com a anterior mas também não é de continuidade”.
Pedia-lhe que apontasse estes dois pontos, o
que é para mudar e o que é para ficar. Quais
são as prioridades na acção do Ministério da
Saúde a curto e a médio-prazo?
Certamente, não teremos tempo para abordar todas essas questões, pois a pergunta que me faz
abrange todos os aspectos, tanto em termos de orgânica do Ministério como de política de Saúde!
Na altura senti a necessidade de esclarecer que “não
é ruptura mas também não é continuidade”, para
as pessoas perceberem que, apesar deste Governo
ter por base a mesma política ideológica do PS e o
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mesmo Primeiro-Ministro, o meu programa não é
de total continuidade. Também foi importante dizer que não é de ruptura absoluta, porque houve
muitas decisões que foram tomadas e que foram
positivas, mas que agora têm de ser avaliadas. Porque não se trata apenas de termos “boas ideias”; as
dificuldades surgem quando uma boa ideia começa a ser aplicada no terreno.
Senti necessidade de dizer: não é de continuidade,
porque eu sou outra pessoa, e as pessoas determinam, realmente, as políticas. Eu sou Manuela Arcanjo e vou actuar de maneira diferente. Não sei se
é melhor se é pior, mas essa avaliação não sou eu
que a posso fazer. Aliás, quando o senhor Primeiro-Ministro me convidou não estaria à espera de
continuidade, porque ele já me conhece e sabe que
tenho um determinado tipo de exercício da função
e sabe também que nalgumas matérias já tinha uma

EU SO U M ANUELA ARCANJO E
VO U ACTUAR DE MANEIRA DIFERENTE .
posição própria prévia. Há coisas que vão continuar, outras que vão mudar e outras que continuam, mas que mudam em termos de método. Tenho várias prioridades, não necessariamente por
esta ordem:
- Uma das minhas prioridades é sem dúvida a
melhoria do acesso dos utentes do SNS aos cuidados de Saúde. Aqui faz parte não só a continuação, em moldes diferentes, do Plano de Promoção do Acesso (PPA), com abertura às convenções
em cirurgia e a celebração de protocolos com o sector social. Também avançará, a seu tempo, o plano
de reorganização das consultas externas e um plano-programa de cuidados continuados. Não quero que se entenda que isto não foi feito, mas temos
que “pôr chapéus ao país”: isto é, não posso estar
dependente da boa-vontade e da capacidade de iniciativa do presidente de uma ARS. Tenho cinco
ARS’s que estão em andamentos diferentes, mas o
país é o mesmo e suficientemente pequeno para
que todas tenham de estar no mesmo ritmo. Os
problemas e as necessidades dos utentes no Norte
são diferentes das que existem no Algarve, porque
há sempre características muito específicas; mas
convém que haja uma política comum, que depois
seja adaptada às regiões e às suas especificidades.
Estou a falar de coisas novas, como um plano de
reorganização das urgências, e também de cuidados continuados, o que não é novo, mas a que pretendo incutir uma arrumação e articulação diferentes.

- Outra grande prioridade é a qualidade e
humanização. Seria fácil resolver as listas de espera de consultas externas ou de cirurgia se fosse
admissível diminuir a qualidade dos serviços prestados. Mas nem os profissionais de saúde nem a
equipa política quereriam isso. Por isso falo em
qualidade em sentido vasto: em termos de organização dos serviços, de atendimento, de humanização e até das próprias salas de espera. Neste sentido, estão a ser lançados programas de garantia de
qualidade.
- Uma terceira prioridade é um princípio que quero introduzir de forma clara: o planeamento, quer
em termos de recursos humanos, quer das próprias instalações, quer do equipamento. Isto não pode
continuar a ser feito casuisticamente, dependente
de boas-vontades. Foi feita muita coisa, temos um
parque muito bom em termos de infra-estruturas
de saúde (como confirma a avaliação da Comissão
Europeia, que já nem comparticipa a construção
de novos hospitais), mas ainda há muito por fazer.
O país tem indicadores de desenvolvimento muito
melhores do que tinha há dez anos, mas os recursos financeiros não permitem responder a todas as
solicitações que nos chegam. Por isso, por exemplo, é preciso pensar se um novo hospital num
determinado local é mesmo necessário. Disse-o na
Assembleia da República: não podemos continuar
a ter a programação da construção hospitalar ou
de centros de saúde só porque queremos “mais”:
há áreas onde não é preciso “mais”. Alguém tem
que ter coragem de o dizer, sob pena de virmos a
ter, no limite, 500 novos hospitais, mais 10.000
centros de saúde e extensões. Ficamos todos satisfeitos porque não há nenhum país do mundo que
tenha esta cobertura, e não importa que estejam
fechados porque não há recursos ou tenham alas
fechadas porque nem sequer há utentes! Isto é inadmissível e traduz algum menor desenvolvimento
que o País tem em termos de programação e racionalização de infra-estruturas e equipamentos. A este
nível, já defini algumas prioridades no investimento
para 2000, que será reforçado nos anos seguintes,
nomeadamente o reapetrechamento e reparação dos
hospitais antigos. Não interessa ter mais hospitais
de ponta do melhor que há na Europa, inaugurados ou a inaugurar, e ter hospitais da zona da Grande Lisboa como estão. Ao nível dos equipamentos
passa-se exactamente a mesma coisa. Não vale a
pena começarem a pedir ressonância magnética ou
aparelhos de radioterapia de ponta para sítios onde
se faz um tratamento por mês, ou onde nem sequer há técnicos! Não vale a pena!
Relativamente ao planeamento dos recursos humanos, a minha posição é diferenciada em relação às
várias profissões da Saúde. É fundamental que se
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faça um levantamento real dos recursos que existem e da sua distribuição, e programar as necessidades. E acompanhar também a programação da
oferta, não apenas da Medicina e da Enfermagem
mas também de outras profissões de que se fala
menos mas de que há imensa falta, como é o caso
de fisioterapeutas. É para mim importante introduzir no Ministério da Saúde a noção de que um
bom planeamento é fundamental.
- Uma quarta prioridade é a racionalização dos
recursos financeiros. É muito importante. Nos
primeiros tempos não esclareci – mas tenho sentido necessidade de o fazer ultimamente – de que
não sou a “mulher das contas”!... Não sou ministra-adjunta do senhor ministro das Finanças para
a área da Saúde: sou Ministra da Saúde e tenho
muito prazer nisso. Mas tenho que ter a preocupação com a componente financeira, por um simples
motivo: eu sou defensora de um Serviço Nacional
de Saúde e sou defensora de um pagamento aos
profissionais de acordo com o seu desempenho.
Sou defensora de um SNS que não seja apenas para
os “pobrezinhos”, assim como sempre defendi que
a segurança social também não devia ser um sistema para os pobrezinhos… Esta é a minha concepção do que é a responsabilidade social do Estado.
É tão legítimo que eu queira fazer uma cirurgia num
hospital público – apesar de eventualmente poder
ter condições para pagar uma clínica privada –
como alguém que não tenha condições para pagar
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uma cirurgia numa clínica e que por isso não tenha alternativa ao hospital público. Ou seja, um
hospital público não deve servir para diferenciar a
capacidade económica das pessoas. Um hospital
público presta cuidados de Saúde para o cidadão
que é livre de escolher ser aí atendido, se quiser.
Temos que ter a noção que o Ministério da Saúde e
o SNS não têm comparação com nenhuma outra
entidade: os hospitais e os centros de saúde tratam
com seres humanos, com a vida das pessoas. É legítimo ou não é legítimo que se imponham princípios e métodos de trabalho e gestão idênticos aos
de outras áreas? Tendo verificado, em alguns momentos, que existe a noção de que por detrás do
funcionamento do SNS e do Ministério da Saúde
não há uma componente financeira, como se nada
custasse dinheiro. Algumas pessoas só se apercebem de que tudo isto custa dinheiro quando vai
um ministro no final do ano à Assembleia da República, como aconteceu no final da última
legislatura, e apresenta a regularização de dívidas.
Mesmo na AR toda a gente fica espantada. “Dívidas, como? Facturas, contabilidade, indicadores,
sistema financeiro... Mas isto é a Saúde!” Pois, mas
para eu realizar os objectivos da política de Saúde
tenho que ter dinheiro. Efectivamente, houve um
esforço financeiro significativo do orçamento ini-

cial de 1999 e de 2000 para a saúde.
A questão que eu coloco é: mais dinheiro traduzse em melhores resultados? Agora, ao fim de quatro meses, eu digo: nem sempre! E tenho provas
disso...
Passemos agora ao programa de recuperação
das listas de espera. Anunciou que a prioridade da sua equipa passava por torná-las
inexistentes para a cirurgia cardíaca e
oncológica. Como tenciona tornar esse programa atractivo às diversas gestões hospitalares?
Em relação ao PPA, a experiência do ano passado
foi muito reduzida. Se fizesse depender a continuidade do PPA da avaliação do ano anterior, tinha acabado com ele porque a taxa de recuperação foi muito baixa. Acontece que o PPA, por várias razões, começou muito tarde. Portanto, tendo
isso em conta, e sendo um objectivo que já constava no programa do Governo para a área da Saúde
– a redução progressiva até 2002 das listas de espera para os casos clinicamente aceitáveis –, eu
mantenho a aposta no PPA. Fiz alguns ajustamentos em termos de preços e algumas correcções para
simplificar a referência da equipa tipo, porque havia alguns casos em que era muito rígido em relação àquela exigência.
Neste momento estou a pedir às ARS’s informação
regular, no sentido de saber quais são os hospitais
que apresentaram candidaturas de adesão e os que
não apresentaram. Pretendo ter uma listagem dos
hospitais que não apresentaram candidaturas e vou
querer saber porquê. Não há, de todo, possibilidade de mobilizar recursos humanos? O problema é
o preço? Ou o que é? Tenho toda a legitimidade
para perguntar. E se for preciso reúno com os conselhos de administração de todos os hospitais que
têm listas de espera e que não concorreram ao PPA.
Eu tenho nove milhões de contos para investir, fora
o que está previsto para a Oncologia, que são dois
milhões de contos, e para as convenções. Teria a
maior satisfação se chegasse ao fim do ano e me
dissessem que sobrou zero. Portanto, tenho de trabalhar no sentido de gastar o máximo possível,
porque isso significa cirurgias feitas.
E relativamente às consultas externas? Muitos dos doentes que estão em lista de espera
para consultas externas são potenciais doentes para cirurgia. Existem consultas externas
com listas de espera muito grandes, sobretudo em algumas especialidades, e este programa não as contemplou…
Eu não tenho informação de todas as ARS’s acerca
dos utentes em espera para consulta externa, porque é muito difícil fazer esse balanço sistematizado. Mas o que já me chegou mostra que é um número significativo. Uma coisa é o plano de reorganização das consultas, que a seu tempo também
será apresentado aos meus parceiros. Para esse plano de reorganização há já muito trabalho realiza-

11

do. Havia aqui muitos estudos feitos, mas alguns
não tinham respostas a questões que considerava
importantes. Daí não ter iniciado o plano mais cedo,
porque ainda tenho dúvidas, nomeadamente no
que tem a ver com a reorganização dos horários,
onde há algumas pessoas que defendem o
desfasamento.
Tenho consciência que uma equipa nova traz muitas expectativas, mas eu não estou preocupada em
chegar ao fim de seis meses e ter tudo no terreno.
Se calhar há coisas que vão entrar depois. Porque
acho mais importante que tudo esteja muito bem
estudado em termos técnicos e muito bem fundamentado. Eu discuto tudo linha-a-linha, no sentido de minimizar os erros. Portanto, em relação às
consultas externas, está a ser discutido um plano
de reorganização que entronca com várias coisas,
nomeadamente com o Médico de Família e com o
Médico Assistente. Há ainda uma outra possibilidade, que é uma dotação financeira que tenho para
projectos específicos de recuperação de listas de
espera, que as ARS’s irão divulgar aos hospitais.
Enquanto que no PPA o que temos é a possibilidade dos hospitais se candidatarem a recuperar as
listas de espera próprias, neste outro plano que vou

incentivar este ano prevê-se que os hospitais que
não têm lista de espera possam contribuir para a
redução das listas de outros hospitais. É algo que
não tem sido muito divulgado, mas que já foi feito
no passado e que, de acordo com a minha perspectiva de potenciar as capacidades do SNS, acho
que devo desenvolver. Esses projectos específicos
têm uma dotação financeira à parte, no IGIF, e permitirão, por exemplo, que um hospital se candidate
para um reforço financeiro, por exemplo para equipamento ou para horários prolongados, para recuperar uma lista de espera em determinada especialidade. Já tenho alguns projectos que foram apresentados e que vão ter os reforços respectivos.
Que balanço faz das experiências que têm vindo a ser feitas em algumas unidades de saúde,
experimentando modelos de gestão mais ou
menos diferentes, como é o caso da Unidade
Local de Saúde de Matosinhos, Hospital de S.
Sebastião (Feira) ou mesmo o Hospital de
Valpaços cuja gestão está entregue a uma empresa espanhola?
São situações diferentes. Da Unidade Local de Saúde
Matosinhos ainda não tenho dados que me permi-
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tam dizer se a experiência é francamente positiva,
se é positiva ou se há dúvidas. Ainda não tenho o
balanço global.
Em relação ao Hospital da Feira, estamos a falar do
seu estatuto jurídico. Esse estatuto surgiu no meu
tempo na Secretaria de Estado do Orçamento e
costumo dizer, meio a sério meio a brincar, que
sou “madrinha da criatura”, porque em situação
normal o Ministério das Finanças nunca deixaria
passar para um hospital um estatuto daqueles. É
um caso de flexibilidade rara entre a administração pública. Na altura, discuti muito amplamente
com os Drs. Alves dos Reis e Francisco Ramos o
novo modelo e o respectivo estatuto. Gostaria muito
de ter, neste momento, um relatório da comissão
que, conforme ficou definido no normativo jurídico, faria a avaliação sistemática da experiência. Mas
houve um lapso e a comissão não se consagrou.
Tenho agora que pedir ao Ministério das Finanças
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que me indique um representante e eu própria tenho que indicar um. Lembro-me que o estatuto
jurídico desse hospital foi lançado a título experimental, e que deveria ser avaliado antes de ser replicado a outros. É importante avaliar essa experiência, porque já passou ano e meio. E há novos
hospitais que vão precisar de ter novos estatutos
jurídicos. De momento está a ser trabalhado um
novo estatuto jurídico padrão, adaptável caso-acaso. Dentro do possível, informalmente ou não,
tenho solicitado que se obtenha junto do Hospital

de S. Sebastião informação sobre se a experiência
está a resultar ou não, e quais as dificuldades. Para
o novo estatuto é fundamental avaliar a flexibilidade das regras da administração pública, e ter ainda
um cuidado especialíssimo com os recursos humanos, que é uma área-chave do estatuto jurídico
de qualquer organismo. A par de maior autonomia, claramente há necessidade de maior responsabilidade!
Não tenho também avaliação para o caso do Hospital de Valpaços. Não tenho nada contra os espanhóis, sejam médicos, enfermeiros ou entidades
gestoras. Contudo, enquanto não tiver demonstração de que os médicos, enfermeiros e entidades
gestoras portuguesas não estão interessados na área
da saúde, continuo a apostar nas entidades portuguesas.
O projecto do Hospital Materno-Infantil do
Porto, que engloba o Hospital Maria Pia, a
Maternidade Júlio Dinis e o Serviço de Pediatria do Hospital de Santo António, é para ser
concretizado ou aguarda em lista de espera?
É para ser concretizado, claro. Não está consagrado no investimento deste ano, porque não conseguimos lá encaixar tudo o que seria desejável. Isto
pode ter dado um sinal de que eu estaria a atrasar
ou a deixar morrer o projecto. O que aconteceu é
que eu tive de racionalizar o plano de investimentos. Apesar da Saúde ser a prioridade na política
social e a paixão política do Primeiro-Ministro, há
limites. Portanto, tive de podar – não foi cortar! –
alguns projectos.
Sobre a medicina convencionada: a sua
antecessora preparou um decreto-lei que regulamentava as incompatibilidades dos clínicos do SNS com a propriedade em clínicas
privadas. Vai dar-lhe seguimento?
Sim, estão a ser preparados os normativos que gerem a regulamentação desse decreto-lei de 1998.
Tem havido necessidade de auscultar alguns dos
nossos parceiros, como sempre fazemos. As orientações que dei, tanto à secretaria de Estado como
aos organismos, foram que ninguém deve estar de
costas voltadas para ninguém. Tem havido a preocupação de ouvir sugestões e opiniões. Portanto,
os documentos estão a ser preparados ouvindo todos os parceiros, independentemente do que são
os meus princípios pessoais, de que não abdico.
Vamos efectivamente apresentar para despacho, no
mais curto espaço de tempo, os documentos
normativos que regulamentam o Decreto-Lei.
E no âmbito do controle da qualidade da medicina praticada, pensa que seria útil estabelecer medidas de articulação entre a Inspecção Geral de Saúde e a Ordem dos Médicos?
A resposta articula-se com aspectos que já referi.
Qualquer organismo nesta casa não pode estar de
costas voltadas para ninguém. Com outra particularidade: deve desenvolver o exercício das suas fun-
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ções técnicas de forma discreta. Os organismos
centrais deste Ministério, à semelhança do que
acontece nos organismos de outros ministérios, têm
funções técnicas de apoio a determinada política e
devem exercer discretamente as suas funções; isto
é, preparam documentos, fundamentam propos-
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tas e apresentam relatórios sempre com a maior
discrição.
Pedia-lhe que argumentasse acerca da política do medicamento que pretende implementar
no seu mandato.
A política do medicamento foi uma das primeiras
áreas em que comecei a trabalhar. Estou a ter reuniões em círculos restritos acerca de relatórios que
estão a ser preparados sobre o assunto. Também
aqui as medidas serão um pouco diferentes em relação a opções anteriores. Isto é, vai ser tomado
um pacote de medidas, que está a ser preparado
com muito cuidado, pois algumas cruzam-se com
medidas em outras áreas.
Cheguei a dizer que iria anunciar a Política do
Medicamento em breve, mas continuo ainda na fase
de reuniões... Deve-se à minha exigência técnica,
de ler tudo, mas também àquilo que para mim é
um princípio: ouvir os parceiros. Na primeira ronda de audiências que fiz com todos os meus parceiros, lancei-lhes o desafio de manterem disponibilidade para, ao longo dos próximas quatro anos,
participarem em reflexões comigo, nalgumas áreas. Ora, em primeiro lugar, tenho de ser fiel aos
meus princípios: há realmente um pequeno atraso
em relação a algumas medidas, mas eu não posso
dizer “já que estou atrasada não posso ouvir mais
ninguém!”. Por isso, e como felizmente tenho muitos parceiros, tenho de os ouvir todos. Não têm
todos o mesmo peso, tenho consciência disso, mas
recuso-me a tratá-los de maneira diferente.
Em termos de Política de Medicamento algumas
decisões já foram tomadas, mas estamos a discutir
o calendário e a programação. Um aspecto importante é a colaboração do INFARMED com alguns
dos nossos parceiros. O INFARMED também não
pode estar voltado para si mesmo, tem que se sentar e ouvir os parceiros, independentemente da
decisão final ser minha, pois há coisas que sei que

não quero fazer e outras que tenho a certeza que
vou fazer! Mas já aconteceu haver parceiros que
me fizeram sugestões muito úteis. Estes encontros
com os parceiros nada têm a ver com simpatia ou
com táctica: entre as múltiplas vantagens, uma é a
de que nos trazem sugestões eventualmente muito
úteis.
Embora não me queira comprometer com datas
definitivas, direi que ainda em Março ficará definido o pacote de medidas, independentemente de
alguns aspectos técnicos, como a promoção do mercado dos genéricos e a revisão do sistema de
comparticipação, ainda não poderem ser anunciados. Pedi contributos aos parceiros envolvidos nas
matérias e tive a gratificação de ter contributos
muito interessantes de todos eles. Alguns colaboraram pela primeira vez, o que é muito positivo.
Mas, como tive que ler tudo, atrasei as coisas pelo
menos quinze dias. Mas se todas as minhas insuficiências forem atrasar quinze dias as decisões, talvez não seja por aí que a saúde dos portugueses
não melhore...

O papel dos médicos no SNS
Num seminário recente, referiu que estava
convencida de que não há falta de médicos mas
que estão mal distribuídos e deficientemente
afectados aos centros de saúde. Como pensa
corrigir a situação, ou seja, como pensa motivar os médicos portugueses para ocuparem as
vagas em centros de saúde do interior do país,
agora ocupadas por médicos espanhóis? E se
o número total de médicos é suficiente, e estão em número insuficiente nos centros de saúde, particularmente no interior, onde é que há
médicos a mais?
A resposta a essa questão, que é muito importante,
não é simples de dar. Tenho a convicção que, em
relação aos médicos, o problema não tem a mesma
natureza que o dos enfermeiros ou de outras profissões. E posso dizer que, intuitivamente, esta percepção define-se a partir do momento em que não
há nenhuma unidade de saúde que diga que não
tem falta de enfermeiros. Em relação aos médicos,
algumas unidades de saúde dizem que faltam, por
exemplo, pediatras, mas há outros que têm a mais.
Penso que o maior problema que se coloca, no caso
dos médicos, para além da deficiência da afectação
em relação aos médicos, será alguma insuficiência
a prazo de clínicos gerais. Em relação à deficiente
afectação, o problema não é dos médicos mas sim
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do Ministério da Saúde. Isto é, as pessoas optam
por trabalhar nos sítios que mais lhes interessam
geograficamente e em termos da sua vida pessoal e
familiar. Se um serviço num hospital de Lisboa tem
cinco vezes mais médicos do que os que precisava,
a culpa é dos médicos? Não. Abriram-se concursos, concorreram, ficaram. Fala-se em incentivos;
simplesmente tem de haver bom senso: que incentivos pode o Ministério da Saúde dar a um especialista que não está em início da carreira e que tem
a sua vida familiar organizada em Lisboa para ir,
por exemplo, para o Algarve? Se os próprios médicos me disserem “nós mudamos se recebermos tanto”, estou aberta a propostas! Duvido, porque ponho o caso em mim! Trabalho em Lisboa, vivo em
Lisboa, tenho a minha família e os meus amigos
aqui; por que dinheiro aceitaria ir trabalhar para a
Universidade de Trás-os-Montes? Há coisas que o
dinheiro não paga. Mas vou tentar aperfeiçoar os
incentivos... E depende também daquilo que fizermos em termos de política de recursos humanos.
Temos de pensar onde é mais apropriado criar os
incentivos, porque se para o médico que eu figurei
pode não ser fácil, para um médico em início da
carreira se calhar já é.
Há medidas em preparação que ainda não posso
divulgar neste momento, mas certamente a Ordem
dos Médicos será o primeiro dos meus parceiros a
conversar comigo sobre isso.
Uma parte significativa dos médicos atinge a
idade da reforma dentro de cinco a 15 anos e
um Clínico Geral demora bastante tempo a
formar-se. Considera necessário tomar medidas imediatas como, por exemplo, alargar os
numerus clausus ou a solução é criar novas universidades? Concorda com o Presidente da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Leão, que numa entrevista
ao número anterior da nortemédico defendia
que a abertura de novas Faculdades a prazo
vai criar uma situação de excedente de médicos semelhante à que se vive noutros países
europeus?
Em relação à formação, o Ministério da Saúde tem
uma palavra a dizer porque embora os profissionais sejam formados por outro Ministério, são profissionais da saúde. Eu veria com agrado o alargamento dos numerus clausus. E aqui não é apenas
como Ministra da Saúde que falo, é também com o
conhecimento que tenho da vida universitária. O
problema é que nunca houve planeamento. A que
propósito continuamos, ano após ano, a lançar no
mercado de trabalho centenas de licenciados em
Economia e em Direito que não são precisos? E
temos a entrada em Medicina dificultada por várias vias, com médias de entrada de 19 valores... O
que significa? Que não há programação. Mas, a
questão é complexa e polémica: até que ponto podemos dizer aos 700 jovens que querem ir para
Economia para não o fazerem? Aqui entra a liberdade individual e a racionalidade dos recursos hu-

manos e a formação para o país. Por norma, coloco acima de qualquer coisa o princípio da liberdade individual. Neste caso particular, contudo, é de
pensar duas vezes, quando encontro os meus alunos um ano depois de se licenciarem a dar aulas de
Matemática ao Ensino Secundário. É muito respeitável, mas para isso teriam seguido a formação em
Matemática e não em Economia… O nosso país
não precisa agora de 600 a 700 economistas por
ano, mas sim de médicos e de enfermeiros, ou de
profissionais de outras áreas (por exemplo, sistemas de informação) que universidades estrangeiras já formam... Enfim, a posição crítica, mas honesta, que tenho é de que há falta de planeamento.
No que respeita ao numerus clausus em Medicina,
como Ministra da Saúde defendo o seu alargamento. Ainda não me conseguiram demonstrar que as
universidades que existem não conseguem formar
mais médicos. Quanto às universidades privadas,
algumas têm-se mostrado interessadas em abrir
Faculdades de Medicina. Mas sobre isso não me
vou pronunciar até porque há uma questão, muito
quente nestes dias, que é a da avaliação do ensino
superior privado…
A Ministra afirmou que determinadas mudanças necessárias no SNS só podem ser
implementadas tendo em conta o respeito pelo
utente e o “empenhamento de todos os profissionais”. Como poderá ser recuperada a relação de confiança entre o médico e o utente e o
que pensa dos relatórios recentemente publicados acerca da produtividade dos médicos?
Vou começar pelo relatório que nem sequer vi, pois
nem sequer o tenho. Como não tive tempo para
estar à porta do jornal onde foi publicado, não consegui apanhar nenhum exemplar... De resto, não
faço mais comentários.
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Quanto à relação médico-utente, penso que essa
relação se quebrou um pouco ao nível dos cuidados primários e isto pode ser explicado por várias
razões, algumas das quais só podem ser imputadas
às decisões ou não-decisões dos últimos tempos.
Isto é, até que ponto podemos exigir que, do ponto de vista do utente, haja uma grande satisfação
na prestação dos cuidados ao nível de um centro
de saúde, quando alguns têm as instalações que
têm? Isto reflecte-se no próprio desempenho dos
médicos, como é evidente. Eu conheço alguns centros de saúde em que me questionava como é que
é possível alguém trabalhar ali tantas horas seguidas. A falta de equipamento em alguns centros de
saúde, a par de alguma desmotivação por parte de
alguns profissionais (que, convenhamos, também
existe...), podem ter “minado” a relação de confiança entre os médicos e os utentes. Mas também
não ajuda nada a leviandade com que são tratados
na comunicação social alguns problemas. Por razões que nos transcendem, há uma cultura nos últimos anos de que a comunicação social pode dizer tudo o que quer sobre o desempenho de algumas pessoas, quer seja um político quer seja um

médico. Uma notícia de um determinado problema, não fundamentada ou sem certezas, necessariamente tem efeitos negativos quer sobre o médico,
quer sobre o utente, quer sobre o sistema de saúde. Daí dizermos hoje que o que há de pior em
termos financeiros é a medicina defensiva. Eu, no
lugar desses médicos, eventualmente faria a mesma coisa: tem uma dor de cabeça? Faz-se uma ressonância magnética…
Por isso, uma das minhas apostas vão ser os cuidados primários, e isto em termos de incentivos aos
médicos e aos outros profissionais. Em relação aos
incentivos, está a ser feita uma avaliação, ao nível
das várias ARS’s, ao regime remuneratório experimental dos Clínicos Gerais, que podia ter tido um
sucesso diferente do que teve. Infelizmente, não
resultou plenamente porque houve algumas unidades que não se candidataram. E há casos em que
há médicos que querem experimentar o regime,
mas a parte administrativa falha porque determinados Centros de Saúde não têm, sequer, uma aplicação informática para fazer cálculo das remunerações... E é triste que assim seja.
nortemédico

Entrevista Luísa Pinto e Miguel Guimarães • Fotografia António Pinto

• Posters a partir de disquete
• Slides a partir de disquete
• Aluguer de videoprojector
• Todos os serviços gráficos

Para sua maior comodidade, estamos no Piso 01
do Hospital de S. João / Faculdade de Medicina do Porto

Medisa (Litomédica), Piso 01, Hospital de S. João • Telefone 225092164 • Fax 225092177 • medisa@mail.telepac.pt
Sede: Rua Gonçalo Cristóvão, 347, Centro Empresarial Mapfre, sala 217 • Telefone 222001479 • Fax 222001490
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APRESENTAÇÃO
nortemédico

E

EM NOME D O PROTAG ONISMO ,

A SRNOM APRESENTOU PUBLICAMENTE
A SUA REVISTA.

NO

DIA EM Q UE OS ACTUAIS CORPOS GE-

SECÇÃO REGIO NAL D O N ORTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS (SRNOM)
CUMPRIRAM UM ANO DE MANDATO , O SEU
PRESIDENTE, M IGUEL LEÃO , SUBIU AO PÚLPITO D O SALÃO N OBRE DA C ASA D O M ÉDICO PARA APRESENTAR, A UMA PLATEIA REPLETA DE COLEGAS, CO NVIDAD OS E JORNALISTAS, A REVISTA nortemédico, ÓRGÃO INFORMATIVO DA SRNOM. F OI NO
PASSAD O DIA 12 DE J ANEIR O , N UMA
CERIM Ó NIA Q UE CO NTO U CO M A PRESEN ÇA D O PRESIDENTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS , O BASTO NÁRIO PROF. G ERMANO
DE S O USA , E UM REPRESENTANTE DA M INISTRA DA SAÚDE , PROF. M ANUEL BARBOSA .
RENTES DA

DA DIGNIDADE E DA MUDANÇA
Em nome do Protagonismo, da Dignidade e da
Mudança. Pelo Orgulho de Ser Médico. Foram estes os valores assumidos pelos corpos gerentes da
SRNOM quando foram empossados em 12 de Janeiro de 1999. Um ano depois, estes mesmos valores foram invocados por Miguel Leão para se referir à nova publicação: “Não pretendemos substituir nada, mas apenas melhorar o nível de informação dos médicos do Norte do país. Não pretendemos substituir ninguém, mas criar um espaço
de debate e de intervenção sobre a política e as
políticas de saúde que mais directamente interessem aos médicos do Norte”.
Miguel Leão justificava, assim, o aparecimento da
nortemédico, uma publicação em que pretende ter
como “colaboradores todos os médicos do Norte,
assumindo, contudo, que essa colaboração deve
subordinar-se aos únicos princípios invioláveis
porque esta revista se regerá: o Estatuto da Ordem
dos Médicos”.
Miguel Leão, presidente da SRNOM, assume por
inerência o cargo de director da revista. Neste papel, deverá zelar pela “fidelidade da política editorial e garantir a máxima expressão de solidariedade existente entre os diversos órgãos da Ordem dos
Médicos”. “Pessoalmente é esta apenas a função que
devo desempenhar, porque esta revista é somente
a consequência da militância, da determinação e
da disponibilidade de todos os membros e corpos
gerentes da SRNOM, sejam eles eleitos ou não”,
justificou Miguel Leão. E acrescentou: “O Conselho Regional (CR) limitou-se, como era sua obrigação, a dar cumprimento ao compromisso, elei-
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PROF. MANUEL BARBOSA

toralmente sufragado, de “lançar as bases para um
verdadeiro e dignificante Boletim Informativo da
SRNOM”. Contudo, e sem querer ser injusto, não
posso deixar de destacar o empenhamento pessoal
de dois membros do CR – o Dr. Rui e Sousa, pelo
rigor financeiro que coloca em todos os assuntos
referentes à Tesouraria, e o Dr. Miguel Guimarães,
o verdadeiro motor da edição da revista”.
Considerando o momento como um período “de
comemoração, alegria e convívio”, a apresentação
da nortemédico não se deve confundir com nenhuma iniciativa política da SRNOM, como pediu o
seu Presidente. Mas o facto da sala estar cheia de
ilustres convidados e entidades oficiais, para além
de muitos Médicos que quiseram assistir, levou
Miguel Leão a não se furtar a desejar à Ministra da
Saúde “sinceros votos de sucesso” no mandato que
iniciara recentemente e também a expressar o desejo da SRNOM de contribuir, “respeitando e fazendo respeitar as competências específicas da
Ordem dos Médicos”, para que a mudança de século signifique também “uma mudança na política
da saúde”.
Apesar de considerar que o momento não tinha
qualquer cariz político, Miguel Leão não se coibiu
de tocar, mesmo que ao de leve, nas questões que
mais preocupam os profissionais do Norte: o Serviço Nacional de Saúde, o Acto Médico, o programa de recuperação das listas de espera e a

comparticipação dos medicamentos.
“Não é o momento de fazer o balanço da gestão do
SNS, pois já está feito, em jeito de auto-crítica e de
auto-flagelação, por um ex-Director Geral da Saúde, através de alguns órgãos de informação. Não é
este o momento para responder a uma campanha
sistematizada de um ou dois jornalistas destinada
a criar conflitos entre as instituições que partilham
responsabilidades no âmbito da política da saúde.
Não é este o momento de analisar a acção da Administração Regional de Saúde do Norte no que
respeita ao fracassado Programa de Recuperação das
Listas de Espera ou no que respeita ao não pagamento aos médicos para assegurarem o acesso dos
cidadãos aos cuidados de saúde no âmbito da Medicina Geral e Familiar. Não é este o momento para
criticar a política de comparticipação de medicamentos decidida pela anterior equipa do Ministério da Saúde, à revelia dos médicos e contra os
doentes. Não é este o momento de apreciar as iniciativas parlamentares destinadas à legalização da
prescrição de pós milagreiros, no contexto político
do veto do senhor Presidente da República sobre a
legislação relativa ao acto médico”.
Miguel Leão enumerou, assim, as suas preocupações, para concluir: “Hoje é apenas o momento de
apresentar e divulgar a revista nortemédico, como
complemento dos órgãos de informação escrita e
electrónica da Ordem dos Médicos”.
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VIDA INSTITUCIONAL
TRÊS ANDARES, 45 APARTAMENTOS, DEZ
Q UARTOS, DIVERSOS SALÕES. U M AU DIT Ó RI O PARA REALIZAÇÃ O DE EVEN TOS CIENTÍFICOS O U CULTURAIS AO DISP O R DE TO DA A CO MUNIDADE . U MA
GALERIA COM ESPAÇ O PARA EXPOSIÇ ÕES
DE ARTE.

C O URTS

DE TÉNIS E PISCINA

PAR A M O M E N T O S D E D ESP O RT O E
DESCO NTRACÇÃO .

U MA

LARGA EXTEN -

SÃO DE JARDINS Q UE CRIAM UM AMBIENTE DE OÁSIS N O MEIO DA CIDADE .

É A C ASA D O M ÉDICO , GERIDA PELA
SECÇÃO REGIO NAL D O N ORTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS . É UM PEDAÇ O D O
PATRIM Ó NI O DA O RDEM D O S M ÉDIC O S , DESTINAD O NÃ O S Ó À CLASSE
COM O A TO D O O N ORTE D O PAÍS . E É
TAMBÉM UMA PÉROLA Q UE PERMANECE
DESCO NHECIDA DE MUITOS E Q UE , POR
ISSO , NESTAS PÁGINAS SE APRESENTA .

Imagine-se o seguinte anúncio: «Apartamento de
tipologia T1, com excelentes acabamentos, aquecimento central, boa localização e óptimas acessibilidades, vigilância permanente, aparcamento privativo, piscina e court de ténis a preços imbatíveis!». Este texto lembra um dos muitos anúncios
que publicitam empreendimentos de luxo mais ou
menos fantásticos. Contudo, é também a forma de
descrever, com rigor, um património dirigido à classe médica implantado em plenos jardins da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM) — a CASA DO MÉDICO!
A Casa do Médico é um edifício que concretiza a
ambição de proporcionar habitações de qualidade
aos médicos que queiram viver perto da “sua” Ordem e de oferecer equipamentos destinados a receber eventos de cariz cultural e científico.
O projecto teve como autor o arquitecto Adão da
Fonseca. A construção iniciou-se em Agosto de
1995 e a inauguração ocorreu há 3 anos.
A componente habitacional da Casa do Médico veio
dar corpo a um sonho antigo: foi criada a pensar
nas necessidades dos profissionais de Medicina que,
depois de muitos anos dedicados à profissão, chegam ao fim da carreira e desejam uma velhice
rodeada de amigos e actividades. Pode mesmo dizer-se que a Casa do Médico é uma residencial
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C S DO MÉDICO:
CORDÃO UMBILIC L
ENTRE TODOS OS MÉDICOS E A SUA ORDEM
vocacionada para o alojamento permanente de colegas num local digno e preparado para receber
pessoas na terceira-idade. Mas para além de vir a
ser um refúgio após uma vida dedicada à profissão, pode também ser o espaço perfeito para o profissional que está de passagem pelo Porto, entendendo-se por “passagem” tanto dias como semanas ou anos!
Os apartamentos e os quartos existentes foram criados segundo a filosofia exposta, tendo sido colocados à disposição da classe médica, não só para
venda, mas também para aluguer.
Cada apartamento é constituído por sala, quarto,
quarto de banho, kitchnette, arrumos na cave e
lugar de garagem, e poderá ser habitado por qualquer médico que o adquira. A aquisição dos apartamentos é feita de uma forma singular: o interessado estabelece um contrato com a Ordem do Mé-

dicos para adquirir um “Título de Habitação Vitalício”. De momento, existem ainda 18 apartamentos para venda que estão a ser transaccionados a
17 mil contos, pagos na totalidade ou em prestações, sendo sempre o valor pago reembolsado em
caso de desistência ou de morte.
Além da existência de um protocolo com o Banco
Totta & Açores, que garante as facilidades de financiamento, a melhor garantia é o reembolso
quando o titular desistir, por qualquer motivo, do
seu investimento. Os títulos são valorizados com
um acréscimo da taxa de inflação, e ao serem reembolsados, sofrem uma dedução de 3% por cada
ano vencido desde a sua aquisição. Ao valor residual será ainda aplicada uma dedução de 10% se o
titular se retirar voluntariamente antes de completar cinco anos de residência. Outro atractivo a considerar é que cada titular pode usufruir de todos os
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espaços verdes envolventes, incluindo a utilização
gratuita da piscina e das salas comuns.
As despesas comuns dos titulares e residentes traduzem-se num valor fixo a pagar mensalmente, que
inclui uma parte das despesas com gerência, segurança, recepção, limpeza de áreas comuns, assistência aos elevadores, consumo de água e aquecimento central individual. Para além disso, os titulares poderão ainda recorrer aos serviços organizados – assistência não médica em situações de dependência, serviços de limpeza e entrega de refeições no apartamento – havendo para cada um deles uma tabela de preços. O titular tem ainda a possibilidade de lavar a sua roupa numa lavandaria
que está equipada para o efeito.
O titular pode não ser imediatamente um residente, ou seja, pode habitar o apartamento quando
bem entender, ou pode mesmo desejar ceder os
seus direitos a outros, como os pais ou os sogros.
Em certas condições (estágios ou internatos) pode
ser autorizada residência de médicos que não sejam titulares do direito de habitação vitalícia, mediante contratos a firmar entre o titular, o interessado e a Ordem dos Médicos.

«ALUGA-SE»
A Casa do Médico dispõe de 9 apartamentos mobilados a pensar nos médicos que estejam em trânsito na cidade, a fazer, por exemplo, um estágio ou
a frequentar um internato de especialidade. O aluguer é de 130.000$00 mensais, incluindo aparcamento privativo e arrumos.
Para todos os residentes estão à disposição várias
salas de estar comuns, uma sala de leitura, bar, bilhar, campo de ténis e piscina.
Para os médicos de passagem pela cidade, que estejam a fazer uma visita ao Porto por puro lazer ou
para assistir ou proferir uma conferência, a Casa
do Médico tem à disposição uma dezena de quartos, que em nada ficam a dever aos hotéis de luxo

da cidade. Os preços praticados apontam para diárias entre os 9.000$00 e os 11.500$00, consoante se trate de um single ou de um duplo. As diárias
incluem pequeno-almoço.
A maior quantidade de espaços para alugar são, no
entanto, as diversas salas, galeria e auditório, instalações apropriadas para acolher assembleias, reuniões científicas e eventos sociais e culturais.
A merecer a primeira menção está, sem dúvida, o
Salão Nobre, um grande auditório de 240 lugares,
perfeito tanto para um congresso como para um
concerto. Está dotado de uma cabine de meios
audiovisuais que incluem as mais modernas técnicas de som e de imagem para responder às mais
exigentes solicitações. O palco e a mesa foram concebidos em modularidade, sendo assim adaptáveis
a várias situações.
Mas as pequenas reuniões científicas não foram
esquecidas e assim foram concebidos espaços onde
elas se possam realizar, em várias salas de dimensões variadas. Todas estas salas são ligadas por pequenos recantos convidativos a um recolhimento
por vezes necessário.
Há ainda um espaço que merece uma notória distinção pela beleza da envolvência. A chamada Galeria, um espaço amplo limitado por uma parede
envidraçada que permite vislumbrar um pequeno
espelho de água. É o espaço ideal para exposições,
banquetes ou outro tipo de grandes eventos.

U MA PRENDA PARA A CIDADE E
PARA A REGIÃO
E se o já descrito ainda não coincidiu totalmente
com as suas pretensões ou necessidades, pode ainda mencionar-se a Medicoteca, usualmente biblioteca médica, que pode transformar-se em espaço
de reuniões.
A Casa do Médico garante ainda outro tipo de serviços que facilitam a organização dos encontros,
como a gravação em vídeo das sessões, a ligação
de equipamentos de tradução, arranjos florais, serviço de fax e fotocópias, e ainda internet e outras
ligações interactivas. São também estes os espaços
que a Ordem dos Médicos utiliza para dar corpo
ao outro objectivo que fez nascer a Casa do Médico. Com uma periodicidade regular, é fácil encontrar uma exposição na Medicoteca, um concerto
no Salão Nobre, ou o lançamento de um livro numa
das salas existentes. É a forma de a Ordem dos
Médicos contribuir para a actividade cultural da
cidade, numa altura em que esta se prepara para
ser a Capital Europeia da Cultura, em 2001. Assim, a Casa do Médico acaba por ser um eixo de
união entre os médicos e a população em geral,
numa obra que tem como único projecto polarizar
interesses que, podendo ser diferentes, se tocam
num objectivo comum: o bem-estar físico no interior de quatro paredes permanentemente
humanizadas.
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RUI S O USA,
D O M ÉDICO

CASA
ACTUAL DI-

RESPO NSÁVEL PELA
DESDE Q UE A

SEC ÇÃ O REGI O NAL D O
N ORTE DA O M TOM O U POSSE, E TAM BÉM TESO UREIRO DA SRN O M, EXPLICA A IMP O RTÂNCIA DA CASA D O
MÉDIC O PARA O BEM - ESTAR D O S
REC ÇÃ O DA

PROFISSIO NAIS Q UE ALI PRO CURAM O
CONFORTO MATERIAL E REFERE-SE À QUALIDADE D OS ESPAÇ OS Q UE O EMPREEN DIMENTO OFERECE À CLASSE E A TO DA A
REGIÃO .

Um pouco de história: Como é que surgiu a
Casa do Médico?
A CASA DO MÉDICO tem como objectivo ser um
edifício polivalente, com instalações para ceder a
médicos de passagem ou a médicos em final de
carreira que possam, ou queiram, passar o resto
das suas vidas com alguma ligação à instituição que
sempre os representou. Para além disso pretende
proporcionar espaços para reuniões científicas, congressos e outras utilizações. A Casa do Médico foi
inaugurada há cerca de três anos e teve várias versões diferentes, mesmo em termos de objectivos.
O projecto que foi aprovado é a obra existente, nos
jardins da Ordem, e que, de facto, muito nos orgulha. É um património que vai dirigido aos interesses e às necessidades da classe médica.
A autoria do projecto arquitectónico é do Arquitecto Adão da Fonseca. A exigência era enquadrar
uma obra moderna num espaço que já inclui um
edifício de traça antiga e grandes zonas arborizadas.
Que é necessário para se poder comprar um
apartamento na Casa do Médico?
O contrato de cedência de um apartamento não é
propriamente uma venda – é um título de habitação vitalícia. Uma das condições para se fazer um
contrato é que os interessados sejam médicos ou
familiares directos de médicos (cônjuge, filhos).
Alguns apartamentos estão alugados a médicos que
temporariamente (meses ou anos) se instalam na
cidade do Porto para fazer estágios, internatos ou
qualquer outra valência da sua vida profissional.
Da mesma forma, os quartos são utilizados em regime hoteleiro.
Quais são as mais-valias desses apartamentos? Ou melhor, que características lhes atribui que justifiquem o interesse dos médicos?
Os apartamentos são modernos e estão localizados
numa parte muito central da cidade, com boas acessibilidades, sendo mais baratos do que no merca-
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do em geral. Uma característica é a possibilidade
de devolução do apartamento à Ordem dos Médicos, com uma pequena desvalorização, o que pode
tornar aliciante a sua aquisição.
Os apartamentos estão todos ocupados?
O que acontece actualmente é que a maior parte
dos colegas que são titulares não estão a usufruir
do apartamento, encaram-no apenas como um investimento de futuro. Há também a possibilidade
de os titulares cederem os seus direitos de utilização a pessoas da família, mediante uma autorização da Ordem dos Médicos.
Presentemente, apenas uma parte dos apartamentos adquiridos como títulos de habitação vitalícia
estão ocupados pelos próprios. Outros há que estão alugados a colegas nas condições referidas anteriormente. Há ainda apartamentos cedidos a familiares directos pelo próprio titular.
Pode parecer que esta utilização cria um ambiente
de movimento e agitação pouco própria a uma
qualidade de vida que todos desejam. Porém, a
realidade é bem diferente, pois a calma e o sossego
são apanágio desta casa e são plenamente desfrutados por todos os que nela habitam.
Acha que a convivência entre colegas de profissão, ou a proximidade ao centro da instituição que sempre os representou, também
podem ser factores aliciantes para o médico
se tornar um titular?
Claro que as características desta casa a tornam aliciante para muitos médicos, principalmente para
aqueles que já deixaram a sua vida profissional.
Há uma ligação que todos nós queremos que seja
cada vez mais forte e duradoura entre os médicos e

a sua Ordem. Para o estreitamento desta ligação
tem contribuído a realização de actividades científicas e culturais.
Que actividades científicas e culturais é que
realizam na Casa do Médico?
A utilização da Casa do Médico tem sido muito
variada. Tem sido usada de maneiras muito interessantes, que vão desde uma pequena reunião científica a um grande congresso internacional. Outra vertente é a de que os médicos se habituaram,
cada vez mais, a utilizar aquelas instalações para
datas festivas de cariz pessoal. Por exemplo, um
casamento, um baptizado, um jantar de comemoração do aniversário do curso, etc.. Há já uma certa identidade entre os médicos e a Ordem, embora
ainda diminuta em relação às nossas expectativas,
mas nota-se uma ligação com aquelas instalações.
Porque considera que a ligação é diminuta?
Temos 10.000 médicos no Norte do país, mas
muitos devem desconhecer a obra e, inclusive, desconhecem a existência da própria Casa do Médico.
Infelizmente é uma realidade que esta direcção da
SRNOM está a tentar modificar.
Mas voltemos às actividades culturais. Que
tipo de eventos privilegiam?
Desde que assumimos a direcção, concentramos a
nossa atenção em abrir as instalações a actividades
culturais. Desde o início da nossa vigência, há um
ano, tem havido exposições museológicas, com a
colaboração do Museu da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, como, por exemplo, a
exposição sobre o Prof. Egas Moniz, Prémio Nobel
da Medicina. Temos também exposições de artistas (médicos ou não médicos), lançamentos de livros, além de concertos e de serões musicais. Os
serões começaram no fim de Outubro, e têm mantido uma frequência regular e com bastante
receptividade. Tem havido uma série de concertos
musicais, com a periodicidade de 1 ou 2 por mês,
que têm contado com a presença de orquestras de
renome, como a Orquestra Metropolitana de Lisboa e Grupo de Música de Câmara da Fundação
Calouste Gulbenkian, assim como de músicos de
qualidade indiscutível. É por este facto, aliado inclusive à grandiosidade dos espaços e instalações e
à excelência das condições acústicas, que o Ministério da Cultura garantiu a qualidade dos eventos
musicais já realizados e a realizar.
Há uma coisa que é preciso reter: todas as actividades que se realizam na Casa do Médico não se
dirigem exclusivamente à classe médica. São
dirigidas à cidade, à região, ao norte do país. E temse visto, não só nas exposições mas também nos
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concertos, a resposta a este anseio. As nossas possibilidades de publicitar esses eventos não têm sido
muito grandes, mas vemos muitas pessoas que não
são médicas. O nosso desejo é que a cidade e a
região nos reconheça e não pense que a Casa do
Médico é uma instituição fechada. As reuniões científicas serão mais dirigidas aos médicos, mas os
eventos culturais são para todos, para o público
em geral. É um espírito e um sentimento que queremos cultivar.
Esses espaços poderão ser muito importantes
para receber alguns eventos durante 2001, ano
em que o Porto se assume como Capital Europeia da Cultura...
A Ordem dos Médicos já disponibilizou as suas
instalações, e eu sei que a Sociedade Porto 2001
está sensível à existência deste espaço. E aguardamos ter oportunidade de dar um contributo para
essa realização. Queremos contribuir para a promoção e dinamização das várias vertentes culturais e melhorar o panorama artístico e cultural da
cidade do Porto e da região Norte.
nortemédico

Entrevista Luísa Pinto • Fotografia António Pinto
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Aconteceu...

Vai Acontecer...

EXPOSIÇ ÕES

EXPOSIÇ ÕES

• Exposição Museológica do Museu Maximiano
Lemos da Faculdade de Medicina do Porto, subordinada ao tema “Pastas e Recordações da
Escola Médica do Porto”.
• Exposição Museológica do Museu Maximiano
Lemos da Faculdade de Medicina do Porto, subordinada ao tema “Os Diplomas de Medicina,
Cirurgia, Sangria e Botica na História da Medicina Portuguesa”.
• Exposição de Escultura em Ferro – “Memórias”
– da Drª Helena Homem de Melo.
• Exposição Individual de Pintura a Óleo sobre
Tela da Drª Sara Beleza.
• Exposição de Pintura a Óleo – “Dádivas do Tempo” – de Maria Cândida Enes.
• Exposição Comemorativa do 50º Aniversário da
Atribuição do Prémio Nobel da Medicina a
Egas Moniz, a cargo do Museu Egas Moniz de
Avanca, Estarreja.
• Exposição de Pintura – “Das Pinturas de Sonho
às Realidades Virtuais” – de M. J. Borg.
• Exposição de Pintura – “Contínua Aventura
Sempre Renovada (José Régio)” – de Olga
Fiadeiro.

• Exposição de Fotografia – “Portugal aos Pedaços” – de Justino Perestrelo
8 a 24 de Abril de 2000.

C O NCERTOS “O ESPÍRITO

EA

M ÚSICA ”

• Programa de Trio - Música de Câmara:
Constantin Sandu (piano), Randu Ungareanu
(violino), Abel Pereira (trompa), Vicente Chuaqui
(violoncelo).
• Quarteto Capela - Orquestra Gulbenkian:
António Anjos (violino), Jorge Teixeira (violino),
Barbara Fredhoff (viola), Maria José Falcão
(violoncelo).
• Orquestra Metropolitana de Lisboa: Direcção
de Miguel Graça Moura.
• Jovens Intérpretes: Rómulo Assis (violino),
Marian Pivka (piano).
• Recital de Piano: António Rosado.
• Quarteto Lacerda: Alexander Stewart (1º violino), Regina Aires (2º violino), Alexandre Delgado (violeta), Hilary Alper (violoncelo).
• Orquestra Nacional do Porto: Maestro Cesário
Costa, Xavier Phillips (violoncelo).

RECITAL
• Recital de Poesia, Canto e Guitarra de Coimbra
- Grupo Presença de Coimbra. Participação especial de José Manuel Mendes.

C O NCERTOS “O ESPÍRITO

EA

M ÚSICA”

• Medici Ensemble
2 de Abril de 2000
21h30m
• Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira:
Maestro Osvaldo Ferreira, Rui Lopes (fagote).
20 de Abril de 2000
21h30m
• Orquestra Nacional do Porto: Maestro Manuel
Ivo Cruz.
27 de Maio de 2000
18h00m

INFORMAÇ ÕES :
CASA DO MÉDICO
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
Telefone 225070100
Telefax 225502547

Acontecimentos
Culturais na Casa
do Médico
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VIDA INSTITUCIONAL

SERVIÇOS DE URGÊN IA E
A ESSO AO INTERNATO MÉDI

O

O CONSELHO DISTRITAL DE BRAGA ESTÁ PREOCUPADO
SEGUND O

D R. ÂNGELO AZENHA, PRESIDENTE D O C O NSELH O D ISTRITAL DE BRAGA
DA O RDEM D OS M ÉDICOS, «INDECLINÁVEIS
D EVERES I M PE N D E M S O BRE A O M ,
O

DESIGNADAMENTE O DE DAR PARECER SOBRE
ASSUNTOS RELACIONAD OS COM O EXERCÍCIO

M EDICINA E COM A ORGANIZAÇÃO D OS
SERVIÇ OS DE SAÚDE , BEM COM O INFORMAR
OS MÉDICOS DE TUD O QUANTO DIGA RESDA

PEITO ÀS NECESSIDADES E AOS INTERESSES DAS
POPULAÇ ÕES N O CAMPO DA

SAÚDE.

D AND O CUMPRIMENTO AO ESTIPULAD O NOS
ARTIG OS 6º E 7º D OS ESTATUTOS DA O RD E M D O S M É D I C O S , O C O N SEL H O
D ISTRITAL DE BRAGA PRO CEDEU EM 1999 AO
LEVANTAMENTO DAS CO NDIÇ ÕES DE ATENDIMENTO D OS D OENTES , DE TRABALH O E D O
EXERCÍCIO D O ACTO MÉDICO , NOS SERVIÇ OS
DE URGÊNCIA D OS H OSPITAIS D O D ISTRITO
DE BRAGA . AS CO NCLUSÕES FORAM REMETIDAS AO C O NSELH O REGIO NAL D O N ORTE
DA OM.
N O Â M BIT O DA D EFESA DA ÉTI CA , DA
DEO NTOLO GIA E DA Q UALIFICAÇÃO PROFISSIO NAL MÉDICAS E A FIM DE ASSEGURAR E
FAZER RESPEITAR O DIREITO D OS UTENTES A
UMA MEDICINA Q UALIFICADA , TORNA-SE IM PERIOSO FAZER A APLICAÇÃO CRITERIOSA DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE Q UE REGULAMENTA A
PROVA DE CO MUNICAÇÃO MÉDICA , DE CUJA
APROVAÇÃO DEPENDE A ADMISSÃO AO CO NCURSO DE INGRESSO N OS INTERNATOS CO M PLEMENTARES DE MÉDICOS ESTRANGEIROS , E
Q UE VISA AVALIAR A CAPACIDADE DE CO M PREE N SÃ O E C O M U N I C A Ç Ã O N O Q U E
CO NCERNE À RELAÇÃO MÉDICO - D OENTE».
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Condições de trabalho nos
serviços de urgência
Enquanto o Conselho Distrital do Porto fez
o levantamento das condições de trabalho
nos Centros de Saúde, o Conselho Distrital
de Braga optou por estudar os Serviços de
Urgência hospitalares. A que conclusões chegaram?
Os serviços de urgência estão ultimamente muito na moda. Toda a gente fala que os serviços de
urgência estão a ficar lotados, que o atendimento não é o mais desejável e a culpa é descarregada
invariavelmente nos médicos. A Ordem dos Médicos pensou que seria bom dar a nossa perspectiva de quais as condições de trabalho, de
atendimento dos doentes e de exercício do acto
médico nos serviços de urgência. Foi efectuado
um protocolo, onde se equacionava quer a vertente das instalações físicas, quer os recursos
humanos existentes para prestar assistência aos
utentes, e as condições em que era exercido o
acto médico abordando variados tópicos: condições de privacidade, higiene e meios técnicos
disponíveis, rapidez de acesso à urgência, etc..
Que serviços de urgência avaliaram? Pode
adiantar alguns dos resultados?
Foi efectuado o levantamento dos serviços de
urgência do Hospital de S. Marcos, em Braga, e
dos Hospitais de Famalicão, Guimarães e Barcelos. Genericamente, foi constatado que as condições físicas são más em Braga e em Famalicão,
são boas em Guimarães e relativamente boas em
Barcelos. No que respeita a recursos humanos
para prestar o acto médico no serviço de urgência, em Braga, embora haja carências, são menores. Estão muito deficitários em Famalicão, Barcelos e Guimarães.
O Hospital de S. Marcos é, então, o que apresenta a situação mais grave?
O Hospital de S. Marcos está mal sobretudo ao
nível das instalações. Mas após o levantamento
efectuado já tivemos o grato prazer de tomar conhecimento que o novo serviço de urgência já
está a concurso, e prevê-se que esteja operacional
no próximo ano. E esta era uma medida indispensável e inadiável que irá proporcionar melhores condições de exercício aos profissionais e
melhores condições de atendimento para os doentes.

O que pode a Ordem dos Médicos agora fazer, mediante esses resultados?
Ainda há muito para fazer, mas iremos paulatinamente continuar o nosso trabalho. Este mandato vai ter a possibilidade de ser exercido com
a autonomia que nos foi concedida em que as
acções tem fundamentalmente por objectivo
melhorar a prestação de cuidados de saúde para
os utentes. Necessariamente, ao zelarmos pelos
utentes estamos a prevenir, da parte dos profissionais, que o exercício da sua função tenha cada
vez melhores condições. Em relação à distrital
de Braga, vamos continuar em consonância com
a distrital do Porto e dar continuidade ao excelente trabalho que esta está a desenvolver na elaboração de protocolos que visam a avaliação das
condições de trabalho nos diferentes serviços de
saúde.
Temos ainda em desenvolvimento o registo do
número de médicos por especialidade e por unidade de saúde no Distrito Médico de Braga, tendo por objectivo avaliar as carências existentes e
contribuir para a prevenção de futuras.

Internato Médico:
É importante falar
português!
Uma das preocupações que têm sido manifestadas pelo Conselho Distrital que dirige
prende-se com o elevado número de médicos espanhóis a trabalhar em centros de
saúde da sub-região de Braga e as candidaturas que estes apresentam aos internatos
médicos. Quais são as principais bases que
sustentam as vossas preocupações?
Essencialmente a identidade cultural dos portugueses, que sem terem contribuído para tal, são
obrigados a entender, quando estão doentes, um
ou mais idiomas que não dominam. Dificuldades acrescidas têm os profissionais médicos estrangeiros uma vez que além da dificuldade de
comunicação, deparam-se com o problema da
prescrição de receituário diferente, bem como o
conhecimento e manuseamento de um Simposium Terapêutico, com nomes comerciais radicalmente diferentes. Alguns destes jovens médicos têm como objectivo o acesso a uma especialidade, e quando o atingem deixam novamente
o local de trabalho em que se encontravam desfalcado. E o mais provável é que ao adquirirem o
título de especialista regressem ao seu país de
origem.
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Também já referiu publicamente estar preocupado porque considera não ter havido
um interesse da parte da tutela em defender os médicos portugueses que entram no
internato. Quer explicar esta preocupação?
Nos últimos anos tem vindo a aumentar significativamente o número de candidatos aos internatos médicos provenientes quer de países da
União Europeia quer de países extra-comunitários. Se pensarmos que em Espanha há nesta altura cerca de 25 mil médicos sem emprego fixo,
que se limitam a trabalhar quando têm possibilidade, em regime de substituição, necessariamente que alguns aproveitam a oportunidade e
candidatam-se ao internato médico em Portugal
uma vez que não o conseguiram no seu país de
origem. É um facto conhecido que em Espanha
não se limita o acesso à licenciatura em Medicina, controla-se sim o número de especialistas de
acordo com as necessidades.
Entendo que o mais lógico é permitir o acesso
de acordo com as capacidades dos estabelecimentos de ensino. Vão surgir as faculdades privadas de Medicina, encontrando-se algumas já
em fase avançada de instalação. Se lhes for conferida idoneidade para ministrarem os cursos de
Medicina, então o acesso vai ser mais aberto.
E isso não traz o reverso da medalha, não
irá haver excedente médico?
Naturalmente o fenómeno do desemprego médico chegará a Portugal, tal como já acontece em
muitas licenciaturas. Não há bela sem senão. Não
será todavia esse um argumento suficientemente forte e válido para impedir a abertura de acesso.
E temos médicos em Portugal suficientes
para exercer a docência em tantas faculdades privadas?
Esse é outro problema: Como é que vamos encarar esta proliferação de faculdades de medicina sem ter um corpo docente que não foi criado
nestes últimos anos? Quem vai fazer docência?
Os médicos que estão habituados a fazer clínica
e não tiveram preparação docente? Será esse um
corpo docente com credibilidade suficiente? Ou
vamos importar médicos do estrangeiro para leccionar, como já foi divulgado? Nada disto poderá ser feito de ânimo leve. Tudo terá de ser bem
ponderado, com tempo, envolvendo as estruturas responsáveis quer pelo Ministério da Educação quer pelo Ministério da Saúde.
As faculdades de Medicina actualmente existentes também têm que mudar? Ou tudo corre bem ao nível do ensino?
Necessariamente que sim. As faculdades existentes deram ao país uma pletora de profissionais
que muito têm dignificado a Medicina portuguesa, quer a nível interno quer além fronteiras.
Torna-se no entanto necessário reformular o en-

sino médico adequando-o às realidades actuais.
Não é possível ter instituições de ensino médico
em Portugal a funcionar em pleno, sem que o
seu quadro esteja completamente preenchido,
nem é possível ter um ensino de qualidade se
não se cumprirem critérios e objectivos muito
bem definidos.
Em Portugal o número de médicos por habitante cumpre a média europeia. Mas a subregião de Braga publica anúncios, com alguma regularidade, em jornais da vizinha
Galiza, no sentido de recrutar médicos. O
que pensa disso?
Os índices de capitação de médicos por habitante podem ser iguais à média dos da União
Europeia, mas isso é ilusório, pois não se devem
contabilizar em termos práticos todos aqueles
que, embora licenciados em Medicina, não exercem efectivamente funções clínicas. E a demonstrá-lo a nível da Sub-Região de Saúde de Braga,
num universo de 800 mil utentes existem cerca
de 30 mil sem médico de família. Mas vejamos o
exemplo que deu: não só são publicados anúncios sistematicamente como são muito sui generis.
Fazem propostas de sobrecarga de trabalho, convidando os nossos colegas galegos a virem para
Portugal exercer com um determinado vencimento, mas que pode duplicar com horas extraordinárias... Esta proposta tenta apenas remediar uma situação. Aqui a tutela preocupa-se apenas com números esquecendo a qualidade dos
serviços. Porque recorrer a profissionais que vêm
de um país estrangeiro, para um meio que muitas vezes lhes poderá ser adverso, chegam a Portugal e começam a trabalhar em sobrecarga, prejudicam-se a eles próprios e ao trabalho que estão a prestar aos utentes. O que conta é que se
há uma lista de espera é necessário diminuí-la,
independentemente da qualidade do serviço
prestado.
Alguns desses médicos espanhóis, como têm trabalho precário mas emprego fixo, e vivem perto
da fronteira, vão e vêm todos os dias. Outros, os
mais jovens, fixam-se a trabalhar em Centros de
Saúde com contrato a termo certo ou à tarefa em
serviços de urgência até conseguirem acesso a
uma especialidade.
Referiu que esses colegas não dominavam a
língua portuguesa. Mas os candidatos não
são sujeitos a uma prova de comunicação?
De facto foi criada legislação relativamente a esta
matéria com parâmetros objectivos e um articulado perceptível e bem definido, sendo tão somente necessário aplicar criteriosamente a legislação que regulamenta a prova de comunicação.

nortemédico Entrevista Luisa Pinto • Fotografia António Pinto
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PARA DAR VOZ A 40 MIL PROFISSIONAIS

FORUM NORTENHO DAS
PROFISSÕES LI ERAIS
M ÉDICOS, A DVO GAD OS, BIÓLO G OS,
F AR M AC Ê U TI C O S , E N G E N H EIR O S ,
S OLICITAD ORES, ARQ UITECTOS E M ÉDICOS- DENTISTAS . SÃO ESTAS AS PRO FISSÕES Q UE TÊM ASSENTO N O RECÉM CRIAD O “F ORUM N ORTENH O DAS PRO FISS Õ ES LIBERAIS ”, CO MP O STO PELO S
ELEITOS PARA AS SECÇ ÕES REGIO NAIS DE

O RDEM PROFISSIO NAL.
O F ORUM N ORTENH O SURGIU DA VONTADE DE DIVULGAR E DEFENDER OS INTECADA

EMBORA TEND O SEMPRE PRESENTE A EXIS-

“C O NSELH O N ACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS” – CUJA

TÊNCIA PRÉVIA D O

ACTIVI DA D E E PR OTAG O NIS M O ESTE

F ORUM NÃO TEM INTENÇÃO DE AFRO NTAR , MAS SIM CO MPLEMENTAR – SÃ O
MUITAS AS ÁREAS EM Q UE O F O RUM
PO DE VIR A INTERVIR. P ORQ UE MUITOS
OUTROS OBJECTIVOS SE IMPÕEM NO H O RIZO NTE .
A PALAVRA AOS PROTAG O NISTAS :

RESSES D OS PROFISSIONAIS LIBERAIS QUE
EXERCEM N O

N ORTE

DO

PAÍS,

CRIAN -

D O UMA ESTRUTURA INFORMAL O NDE
NÃ O

EX ISTE M

PRESI D E N TES

NEM

ASSEMBLEIAS O U CO NSELH OS E MUITO
MEN O S ESTATUTO S .

M AS

O GRAU DE

AGREGAÇÃ O E CUMPLICIDADE Q UE JÁ
EXISTE AUGURA MUITOS E BONS FRUTOS.

A REALIZAÇÃO D O “P ORTO 2001 – CAPITAL E UROPEIA DA C ULTURA ” FOI O
PRETEXTO PARA ESTE GRUPO SE CO NSTITUIR. O PRIMEIRO OBJECTIVO FOI DAR
UM CO NTRIBUTO PARA A REALIZAÇÃ O
DESSE EVENTO CULTURAL .

C O NTUD O ,

“O objectivo que nos une é promover a actividade
cultural das classes que representamos. Particularmente, neste momento, a ideia é ligarmos as Ordens e as profissões liberais do Norte ao evento
cultural que é o ‘Porto 2001 - Capital Europeia da
Cultura’. Não excluindo, no entanto, a possibilidade de este grupo vir a ter um papel de intervenção,
nomeadamente no que diz respeito à resolução de
problemas que são comuns a todos, como aqueles
que têm origem no Norte e que podem ser resolvidos em sede do Norte do país. As condições que
vamos seguramente viver no futuro vão criar as possibilidades de uma consonância de opiniões e experiências, que nos permitirá depois poder avançar em outras áreas e em outros sentidos, se isso
vier a ser equacionado”.
Manuel Fontes Carvalho
Presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos-Dentistas
“O motivo porque a nossa instituição se envolveu
no Forum Nortenho das Profissões Liberais foi aproveitar para divulgar a nossa actividade e para ter
uma intervenção maior da parte das profissões liberais no contexto do ‘Porto 2001 - Capital
Europeia da Cultura’. E depois, se calhar, não vai
ficar por aí... De momento, estamos a trabalhar para
o lançamento do nosso Forum, mas não quer dizer
que outras coisas não tenham sido já pensadas. Mas
para já são apenas ideias...”
Rogério Gouveia
Vice-presidente da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Biólogos
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“É extremamente importante haver um espaço em
que as diferentes profissões liberais possam debater problemas, muitos deles comuns, apesar de terem actividades profissionais muito diferentes. Aqui
descobrimos que temos muita coisa em comum.
Em termos gerais, trata-se de juntar as pessoas em
termos de interesses culturais e de carácter
associativo, e pensar em questões em que possam
surgir divergências. Este é um lugar de contacto:
as pessoas conhecem-se e conhecendo-se e falando de tudo torna-se muito mais fácil... E ficámos a
saber quantos somos... e somos muitos! Já vamos
nos 40 mil! Não caberemos na Casa da Música,
quando estiver pronta...”
Nunes Oliveira
Presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Farmacêuticos
“O Forum surgiu em Janeiro deste ano, e desde aí
temos feito algumas reuniões de trabalho para planear algumas iniciativas. Houve, pela primeira vez
a nível da região Norte, as condições pessoais e
institucionais para avançar com uma estrutura informal entre as diversas Ordens. E que pretende
reforçar a influência das próprias Ordens na zona
Norte. O nosso compromisso é dar um contributo
para o ‘Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura’
mas depois disso também não quer dizer que se
extinga. O Forum pode continuar enquanto as condições pessoais se mantiverem”.
Miguel Leão
Presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos

FOTOS E DEPOIMENTOS
RECOLHIDOS NA ÚLTIMA
REUNIÃO DO FORUM
NORTENHO DAS
PROFISSÕES LIBERAIS,
REALIZADA EM FEVEREIRO,
NA ORDEM DOS MÉDICOS
(AS FOTOS NÃO INCLUEM O
DR. ORLAND O GUEDES DA
COSTA, REPRESENTANTE DA
ORDEM D OS ADVOGAD OS,
QUE NÃO PÔDE ESTAR
PRESENTE)

“O objectivo é a cooperação com as outras Ordens.
É um órgão que não tem estrutura rígida, nem tem
sequer estatutos, mas pretende promover não só a
aproximação entre as Ordens mas também entre
as regiões. E não vamos ficar pelo ‘Porto 2001’;
temos mais objectivos e prioridades para trabalhar
em comum. Por exemplo, a Ética, a segurança e a
higiene são assuntos que interessam a várias Ordens. A nova legislação e a certificação de profissionais são também áreas em que temos um papel
na defesa do interesse regional”.
Sérgio Miguel
Ordem dos Engenheiros
“Somos o primeiro Conselho Directivo da Ordem
dos Arquitectos e estamos neste Forum porque
acho que representa uma vontade comum. São
pessoas que se entendem e que resolveram, de uma
forma informal, reunir-se e terem mais capacidade
de mobilização. A existência deste Forum é muito
importante porque permite de uma forma bem organizada, ainda que informal, que as pessoas possam tratar de problemas comuns e pode-se ganhar
uma dimensão que isoladamente não se teria”.
Rui Santos
Presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Arquitectos

“Há muito interesse em divulgar o profissional liberal. Temos que reflectir e agregar as diversas profissões liberais no sentido de transmitirmos experiências comuns e de as divulgarmos... No nosso
caso concreto, este Forum é importantíssimo porque temos uma função muito importante na defesa do cidadão. É importante recolher os contributos
para o ‘Porto 2001’, o que vai ser um exemplo para
outro tipo de colaborações. Somos uma estrutura
informal mas que está já muito bem agregada e é
grande a vontade de contribuir e de criar um espírito de trabalho de grupo”.
Fernando Cardoso
Câmara dos Solicitadores
“Achamos que na organização do ‘Porto 2001’ as
profissões liberais deveriam ter uma voz; por isso
queremos dar o nosso contributo à programação e,
para isso, tivemos já contactos com o Presidente
da Câmara. Não quisemos dar nenhuma estrutura
formal ao Forum, não criamos sequer estatutos. Mas
somos pessoas disciplinadas e vamos, de certeza,
continuar o nosso trabalho. Teremos sempre intervenções políticas a fazer. Ou seja, política no verdadeiro sentido da palavra, nunca posições partidárias...”.
Orlando Guedes da Costa
Presidente da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Advogados
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SRNOM CONTESTOU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DR. PINHO DA SILVA

“PRAZO

E VALI A E
ESTÁ EXTINTO”
EM

C O NFERÊNCIA DE IMPRENSA REALI-

JANEIRO , A SRN O M ATRIBUIU AO CO NSELH O DE ADMINISTRAÇÃO DA ARS D O
N ORTE A CULPA DIRECTA DA DEGRADAÇÃO DA Q UALIDADE ASSISTENCIAL PRESTADA NA MEDICINA GERAL E FAMILIAR.
ZADA N O PASSAD O DIA
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DE

Perante os jornalistas, Miguel Leão, presidente da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(SRNOM), defendeu que estava findo o “prazo de
validade” do conselho de administração da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte. Esta
tomada de posição surgiu após uma iniciativa encetada pela SRNOM de incentivar os médicos a enviar para a ARS um requerimento-tipo, no sentido
de os ilibar das responsabilidades civil, penal e disciplinar quando fossem forçados a prestar Serviço
de Atendimento Permanente sozinhos. O mesmo
requerimento exigia, por isso, a presença de pelos
menos dois médicos naqueles serviços, de forma a
assegurar quer o acompanhamento dos doentes que
em situação de emergência necessitassem de
referenciação para unidades hospitalares, quer a
continuidade da presença médica nos SAP. No caso
de tal não ser aceite exigia-se, nos termos da legislação aplicável, a confirmação, por escrito, da ordem de prestação do serviço.
A SRNOM divulgou as iniciativas com que o conselho de administração (CA) da ARS pretendia encontrar uma resposta, através de um ofício enviado à ex-directora geral do Departamento dos Re-

A

ARS

cursos Humanos da Saúde que a seguir se transcreve: “Como é do conhecimento de vossa excelência, a SRNOM vem pressionando os clínicos
gerais no sentido de os serviços de atendimento
permanente nos centros de saúde serem assegurados, no mínimo, por dois médicos em simultâneo,
nomeadamente no período nocturno. Esta medida, a ser executada, aumentará consideravelmente
os custos em horas extraordinárias, e em alguns
locais será mesmo impossível face aos recursos disponíveis. Acresce que, em termos de custos-benefícios, o seu balanço é negativo considerando o
pequeno número de atendimentos nocturnos na
maioria dos serviços. Dada a delicadeza da situação agradeço parecer sobre atitude que este CA deverá tomar”.
O conteúdo do ofício mereceu de Miguel Leão o
seguinte comentário: “O CA da ARS do Norte é o
responsável pela falta de acesso dos doentes aos
SAP pela simples razão de não querer pagar horas
extraordinárias. É também o responsável pela manutenção de serviços, que não dispõem de condições mínimas de funcionamento. O CA da ARS despreza os doentes aplicando à saúde dos mesmos o
princípio do custo-benefício que é certamente aplicável à gestão de uma vacaria, mas nunca à gestão
do SNS, que se destina às pessoas e não a gado”.
A “demonstração de desprezo” pelo tratamento dos
doentes e pela responsabilidade inerente ao trabalho dos médicos por parte do CA da ARS do Norte, associada à evidente prova de incompetência
na gestão dos serviços de urgências hospitalares no
Verão passado e o rotundo fracasso no programa
de recuperação das listas de espera comprovam que
o prazo de validade do CA da ARS do Norte está
ultrapassado e que se impõe a substituição de todos os seus elementos a bem da saúde dos portugueses do Norte do país”, argumentou Miguel Leão.
O presidente do CA da ARS na altura, Pinho da
Silva, manteve a sua posição de considerar “impossível” a permanência de dois médicos no atendimento nocturno dos SAP porque “prejudicaria
as consultas programadas” e a actividade normal
dos SAP. “Com os recursos disponíveis é completamente impossível o reforço”, afirmou. “Isso só
seria possível com o prejuízo das consultas programadas e da actividade normal dos médicos”.
Após esta tomada de posição pela SRNOM, foi entretanto nomeada uma nova Administração da ARS,
cujo Presidente é o Dr. Jorge Catarino..

CULTURA
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DR SOUZINHA,
“M,DICO DOS POBRES.

RESUMO BIOGRÁFICO, PELO DR. A. S. MAIA GONÇALVES

DR. A. S. MAIA GONÇALVES

O Dr. Manuel Rodrigues de Souza faleceu há já 32 anos
(em 25 de Abril de 1967) mas ainda está bem vivo na memória das famílias matosinhenses que durante várias gerações se
habituaram a encontrar nele um bondoso, disponível e seguro garante da saúde de todos os seus entes queridos.
O carinhoso diminutivo pelo qual era conhecido, “Dr.
Souzinha”, ilustra bem o tipo e qualidade da relação afectiva
que o ligava, e prendia, a todos os seus conterrâneos! Outros
tempos! Hoje quase inimagináveis! Fantásticos!...
Como se não bastasse, todos nós (eu também incluído) acrescentávamos “o médico dos pobres” para realçar ainda mais a
sua enorme e efectiva generosidade para com os mais humildes e desfavorecidos!... E Matosinhos tinha então muitas famílias nessas condições!
A sua baixa estatura física, os seus bigodes e pêra tão originais, os seus olhos serenos por detrás de uns óculos circulares, tudo por debaixo de um chapéu à diplomata, compunham uma personagem única e agradavelmente inconfundível para todos nós, seus conterrâneos (excepto quando um
dia se deslocou a Lisboa e foi muito efusivamente aplaudido,
confundido que foi com o político Afonso Costa! ... E na
verdade pareciam-se bastante!).
O Dr. Rodrigues de Souza foi um verdadeiro Matosinhense
de gema e de nascimento, o qual ocorreu em 23 de Março de
1880, no ainda hoje intacto prédio de gaveto, em plena zona
histórica da cidade, no cruzamento entre as ruas de S. Roque
e a do Conde de Alto-Mearim, onde, aliás, sempre funcionou
o seu consultório, e que se tornou tão conhecido a ponto de
se tornar referência para indicar outros lugares a quantos não
conheciam bem a terra!
Licenciou-se em Medicina em 1908 (gosto de lembrar: ainda
no tempo da monarquia!... Que a tivemos até 1910) na então
denominada Escola Médico-Cirúrgica do Porto, instalada no
Hospital da Misericórdia, também conhecido por Hospital
de Santo António. À sua dissertação inaugural deu o título de
“A propósito de quatro casos de Chlorose”. Eram os tempos
áureos da Semiótica e da Clínica.
É comum dizer-se que um médico que só saiba de Medicina
não chega para ser um bom médico. Pois até por esse prisma,
o Dr. Rodrigues de Souza ultrapassou a banalidade já que era
um verdadeiro amante de música clássica (tinha um ouvido
absoluto, diziam!) e, coisa bem rara, um coleccionador de
borboletas, concorrente em várias exposições!
Além do atendimento diário aos numerosíssimos doentes da
sua clínica privada, ocupou os seguintes cargos:
• No hospital da Misericórdia de Matosinhos, foi director da
Enfermaria S. Jorge, destinada a crianças, cargo esse exercido, é sempre bom e justo lembrar, gratuitamente;
• Foi o primeiro médico da Associação dos Pescadores de
Matosinhos;
• Anos depois, extinta a Associação e criada a Casa dos Pescadores, transitou para esta e aí se manteve até cerca de
seis meses antes do seu falecimento;
• Fez parte da Mesa da Santa Casa da Misericórdia do Bom
Jesus de Matosinhos, de 1917 a 1918, como Vice-Juíz, de-

sempenhando os cargos de mesário-director do Hospital
de Matosinhos;
• Logo a seguir, em substituição do Dr. Pedro Alexandrino
de Sousa, ocupou o lugar de Sub-Delegado de Saúde de
Matosinhos, que desempenhou de modo exemplar.
Possuía a Medalha de XX ANOS DE BONS SERVIÇOS DOS ORGANISMOS DAS PESCAS, que lhe foi atribuída na sua qualidade
de médico da Casa dos Pescadores de Matosinhos.
Desde há alguns anos que o seu nome figura na toponímia
numa rua da Cooperativa Água Viva, na Cruz de Pau.
A Junta de Freguesia de Matosinhos atribuiu-lhe, em 10 de
Outubro de 1997, em sessão solene realizada no Cinema York,
nesta cidade, o galardão de Mérito Cívico, a título póstumo.
Por sua vez, a edilidade de Matosinhos mandou erigir uma
estátua (busto, ver figura), da autoria da escultora Irene Vilar,
no Largo de S. Roque, a menos de cem metros da casa onde
nasceu, viveu e morreu, e onde sempre teve o seu consultório. A cerimónia da sua inauguração ocorreu ao fim da manhã do dia 9 de Novembro de 1997, com a presença do Presidente da Câmara. Nem uma chuva forte e bem puxada afugentou uma numerosa e diversa assistência que fez questão
de marcar a sua presença e apoio a acto tão justo, ainda que
retardado.
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1. Q UALIDADE D O EXERCÍCIO PROFISSIO NAL
1 – Conforme anunciado na última revista foi elaborado
pelo Conselho Distrital do Porto o inquérito destinado a
avaliar as condições de exercício profissional dos médicos
da carreira de Medicina Geral e Familiar, que já foi enviado àqueles colegas. Algumas das respostas já começaram

a chegar à Sede da Ordem, mas renova-se o apelo para
que todos os colegas respondam àquele inquérito, não só
para que as conclusões possam ser representativas, mas
também para que se demonstre, sem margem para dúvidas, que os médicos (para além dos doentes ) são vítimas
de condições de trabalho degradadas e degradantes, que,
só por si, colocam em causa a qualidade dos actos médicos. Alertam-se, assim, os colegas para que enviem os re-

INQUÉRITO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO MÉDICO NOS CENTROS DE SAÚDE
Doc. 1
Centro de Saúde:
Director:
Extensão:
Morada:
Fonte de Informação:

Gabinetes específicos:
Equipamentos Genéricos:
Saúde materna/Planeamento familiar:
Electrocardiógrafo
funcionalidade:
N úmero:
O xigénio
funcionalidade:
Dimensões:
Ar comprimido
funcionalidade:
Mobiliário específico:
N ebulizadores (n.º ) funcionalidade:
Ventilação:
Meios de esterilização funcionalidade:
Instalações I
Comodidade:
Q uais:
Próprias Adaptadas Mistas
Equipamento específico:
Meios de recolha de lixos contaminados:
Ano de construção do edifício ___/___/___
D opler
Espéculos
Estado de conservação:
Espátulas de Eyre
Material de reanimação:
Adaptação do edifício à sua finalidade:
Material ginecológico
Responsável:
Vias de acesso:
Material para planeamento familiar
Acessibilidade:
Acessos para deficientes:
Adequação do material à finalidade:
Sistemm de reposição:
Lugares de estacionamento:
Estado de conservação do material:
Estado de conservação:
Utentes:
Comentários:
Datas de validade dos fármacos:
Ambulâncias:
Saúde Infantil:
Equipamentos:
Funcionários:
N úmero:
D esfibrilador
O bservações:
Dimensões:
Monitor cardíaco
Mobiliário específico:
Laringoscópio várias laminas
Instalações II
Ventilação:
Funcionalidade
Sala de espera:
Comodidade:
Tubos endotraqueais vários números
N úmero:
Equipamento específico:
Aspirador
Dimensões:
Adequação do equipamento à finalidade: Ambu
N úmero de lugares sentados:
Estado de conservação do equipamento:
Tubo de Mayo
Estimativa do número de utentes e acompa- Comentários:
Fármacos:
nhantes em espera:
Sala de tratamentos:
Facilidades para deficientes:
N úmero:
Formação/Informação
Ventilação:
Dimensões:
Formação pré e pós-graduada
Comodidade:
Mobiliário específico:
Alunos medicina
Adequação à finalidade:
Ventilação:
Internos gerais
Sanitários:
Comodidade:
Internos complementares
N úmero:
Equipamento específico:
Para deficientes:
Adequação do equipamento à finalidade: Meios de informação:
Condições de higiene:
Estado de conservação:
Biblioteca
Sala de Reuniões:
Medicação disponível:
Adequação
N úmero:
Sala de pequena cirurgia:
Meios informáticos
Dimensões:
N úmero:
Adequação
N úmero de lugares sentados:
Dimensões:
Mobiliário adequado:
Mobiliário específico:
Acções de formação:
Meios audiovisuais:
Ventilação:
Reuniões periódicas
Ventilação:
Comodidade:
Reuniões temáticas
Adequação às finalidades e comodidade:
Equipamento específico:
Q ualidade da formação:
Consultórios:
Adequação do equipamento à finalidade: Apoio oficial para formação pós-graduada:
N úmero:
Estado de conservação:
Dimensões:
Medicação disponível:
Análise estatística dos resultados:
Ventilação:
Divulgação de resultados
Comodidade:
Higiene e Segurança:
Análise dos resultados
Mobiliário adequado:
Médico de Trabalho:
Ficheiro central por famílias
Sobrecarga de utilização:
Técnico de Higiene e Segurança:
Ficheiro central por utentes
Adequação à finalidade:
Analise de factores de risco profissional:
Ficheiro de vacinação
Equipamento médico disponível:
Exames de Medicina do Trabalho adaptado
Esfigmomanómetro Fonendoscópio
aos riscos:
Organização:
Termómetro
Tratamento de resíduos:
Plano de actividades para o ano em curso
O toscópio
Tratamento de efluentes:
Plano de actividades para o ultimo ano
O ftalmoscópio
Plano de emergência:
Ultimo relatório de actividades
Escalas optométricas (3 a 5 metros)
Plano de luta contra incêndios:
Análise de resultados
O utros:
O bservações:
Divulgação de resultados
Estado de Conservação do equipamento:
Comentários:

Articulação Médico/Enfermeiro/Administrativo:
Adequação desta articulação às
finalidades:
Boa
Má
Comentários:
Ligação ao exterior
Acessibilidade hierárquica:
Facilidade de envio de doentes a
consultas de outras especialidades:
Retorno da informação:
Comente esta ligação:
Recursos Humanos:
Utentes inscritos
Especialistas de medicina geral e familiar
Especialistas de saúde pública
O utros especialistas
Enfermeiros
Administrativos
Auxiliares de apoio e vigilância
Assistentes sociais
O utros
Serviço de atendimento permanente organizado:
Sim
Não
TIP O
H O RÁRI O
Médicos
Enfermagem
O utros
SASU
SAP
CATUS
At. complementar
N.º utentes observados por hora:
Média:
Períodos de maior afluência:
Adequação às finalidades deste serviço de:
Equipamentos:
n.º médicos:
N.º enfermeiros:
n.º outros funcionários:
Articulação e colaboração destes:
Espaço físico:
organização e funcionamento do serviço:
N.º de horas de trabalho:
Trabalho normal
Trabalho extraordinário
SAP
N.º de utentes observados por médico:
Consultas SAP
Impressão global e comentários:
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INQUÉRITO SOBRE AS CONSULTAS DE ENFERMAGEM NOS CENTROS DE SAÚDE
Doc. 2

CENTR O DE SA Ú DE DE
1. Existência de Consultas de Enfermagem
2. Em caso afirmativo, qual o seu conteúdo funcional
3. Identificação dos profissionais de enfermagem envolvidos
4. Identificação, pormenorizada, das situações em que os profissionais de enfermagem não
corresponderam às orientações médicas
5. Identificação dos profissionais de enfermagem em causa
Data
Assinatura
C édula Profissional nº

feridos inquéritos para a Ordem dos Médicos através do
correio ou mediante a entrega dos mesmos aos colegas
que desempenham as funções de Delegados nos Locais de
Trabalho. O inquérito referido consta do Doc. 1.
2 – Face a duas exposições remetidas ao CRN por médicos dos Centros de Saúde de Lousada e de Aldoar, relativas às condições de exercício profissional naquelas unidades de saúde, irão ser feitas duas visitas àqueles Centros
de Saúde, a primeira das quais, referente ao Centro de
Saúde Lousada, já se encontra agendada.
3 – Por ter chegado ao conhecimento do CR a existência
de “consultas de enfermagem” em vários centros de saúde, o CR enviou o inquérito identificado no Doc. 2, a todos os médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, aguardando-se as respectivas respostas.
4 – Está em elaboração pelos Conselhos Distritais do Porto e de Braga um inquérito-padrão destinado a avaliar as
condições de exercício profissional nas unidades hospitalares.
5 – Decorreu uma reunião do CRN com médicos do Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia, no qual aqueles colegas foram informados dos
instrumentos jurídicos à sua disposição, no âmbito do Direito Administrativo, para que não fossem responsabilizados nos planos ético e disciplinar pelas deficitárias
VETO POLÍTICO D O SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO DECRETO-LEI
SOBRE O ACTO MÉDICO
Doc. 3
Como será certamente do conhecimento geral, Sua Excelência o Presidente da República procedeu a um veto político ao D ecreto-Lei sobre Acto Médico, conforme foi
comunicado ao país em Setembro passado. Considera o Conselho Regional do N orte
da O rdem dos Médicos que seria de grande utilidade levar ao conhecimento de todos
e dos médicos em particular a definição do Acto Médico pelo qual a O rdem tem vindo
a bater-se.
Para nós o Acto Médico constitui actividade de avaliação diagnóstica, prognóstica e de
prescrição e execução de medidas terapêuticas relativa à saúde das pessoas. grupos ou
comunidades. Constituem ainda Actos Médicos os exames de perícia médico-legal e
respectivos relatórios, bem como os actos de declaração do estado de saúde, de doença ou de óbito de uma pessoa.
A definição do Acto Médico é uma antiga aspiração da O rdem dos Médicos tendo sido,
desde há mais de uma década, uma preocupação mais ou menos constante das diversas Direcções da O rdem. Esta preocupação decorria e decorre da necessidade de validar, no plano jurídico, o método científico inerente ao exercício da Medicina, de garantir a qualidade da prestação de cuidados de saúde e ainda de definir esferas de intervenção bem delimitadas dos diversos corpos profissionais.
Q ueremos manifestar a determinação do Conselho Regional do N orte da O rdem dos
Médicos, apesar de não podermos dispor de instrumento que permitira defender da
exploração doentes incautos e desesperados, continuando a aplicar as disposições legais vigentes no combate firm ao exercício ilegal da Medicina e defender de forma
intransigente a D eontologia e a Ética na nossa profissão.
19 de O utubro de 1999
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos

condições de exercício profissional em que são obrigados
a trabalhar por imposição do Conselho de Administração
daquele Centro Hospitalar.
6 – O Conselho Regional nomeou uma Comissão para
Vistoria das Unidades Privadas de Saúde, ao abrigo das
disposições do Código Deontológico, constituída pelos Colegas Nélson Pereira, Rui Sousa e Miguel Galaghar, que
será assessorada, sempre que necessário, por especialistas
de especialidades afins às praticadas nas unidades de saúde a vistoriar. Neste contexto, foi objecto de vistoria o Centro de Medicina das Guardeiras, cujo folheto publicitário
anunciava a prática de “Medicina Oriental”, em violação
do Código Deontológico dos Médicos, já que se trata de
uma especialidade inexistente e de práticas não validadas
cientificamente. Importa destacar que aquele folheto foi
rapidamente corrigido e que aquelas práticas foram
suspensas, graças à imediata anuência de todos os médicos que exercem funções naquela Clínica (os/as Colegas
Ana Maia, Mário Almeida, Artur Castro, Pedro Lobo, Pedro
Almeida Pinto, Paulo Marques, Margarida Queiróz,
Deolinda Marques, Isabel Meireles, Olinda Marques,
Olímpia Teixeira Pinto, Lafuente de Carvalho, Isalita Moura,
J. Neves de Sá, António Mateus, José Pinheiro, Carlos
Resende, Ovídeo Costa, Helena Duro) e, em especial, da
sua Directora Clínica, a Colega Maria Luisa Medo Vilela
que assim honraram a sua prática e o seu nome, respeitando o Código Deontológico dos Médicos logo que para tal
solicitados e merecendo, por isso, particular saudação.

2 – D ISCIPLINA, ÉTICA E D EO NTOLO GIA
1 – No contexto do veto político do Senhor Presidente da
República à legislação sobre acto médico, o CRN deliberou apresentar o texto constante do Doc. 3 nas cerimónias
em que a Ordem dos Médicos seja convidada a representar-se ou a intervir.
2 – O CRN registou com agrado a iniciativa do Grupo
Parlamentar do PSD em proceder ao agendamento para
apreciação parlamentar do Decreto-Lei sobre Acto Médico, cujo texto é exactamente igual ao elaborado pelo Governo do Partido Socialista. A este propósito foi emitido o
comunicado constante do Doc. 4.

ACTO MÉDICO - INICIATIVA PARLAMENTAR D O PSD
Doc. 4 (20/01/00)

O Conselho Regional do N orte solicita a V. Ex.ª a divulgação do seguinte
Comunicado:
“ O C onselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos tomou conhecimento, através da comunicação social, da iniciativa do Grupo
Parlamentar do PSD de poder vir a proceder ao agendamento do
diploma sobre Acto Médico, que foi objecto de veto pelo Senhor
Presidente da República.
O facto daquele diploma ter sido da autoria do anterior G overno do
Partido Socialista leva-nos a concluir, desde já, que está criado um
grande consenso nacional que, inevitavelmente, conduzirá à aprovação daquela legislação pelos Grupos Parlamentares do PSD e do
PS.
O C onselho Regional conclui, assim, que estão ultrapassados quaisquer obstáculos que poderiam impedir a promulgação de legislação
destinada a melhorar a qualidade dos serviços de saúde e a garantir
aos doentes a prestação de cuidados cientificamente comprovados
por profissionais qualificados. “
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do C onselho Regional
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LEGALIZAÇÃO DE “MEDICINAS ALTERNATIVAS” E COMPARTICIPAÇÃO DE PRO DUTOS
HOMEOPÁTICOS
Doc. 5 (14/12/99)

C O M U NICA D O D O C O NSELH O REGI O NAL D O N O RTE DA O RDEM D O S MÉDIC O S
1 - O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos assistiu com perplexidade à iniciativa
política dos deputados do Bloco de Esquerda visando a legalização de práticas que denominam de
“medicinas não convencionais” bem como a comparticipação de produtos homeopáticos pelo
Serviço Nacional de Saúde.
2 - A perplexidade desde Conselho é tanto maior quanto nos surpreende que os máximos representantes do materialismo racionalista na Assembleia da República, e não por acaso herdeiros das
convicções ideológicas de Estaline e Trotsky, tenham aderido a práticas sem validade científica,
aplicadas apenas por crença, contraditórias com o materialismo científico, e por isso, enganadoras
para doentes incautos.
3 - A perplexidade deste Conselho cresceu ainda mais quando se apercebeu que aquela iniciativa
visava a comparticipação de produtos homeopáticos pelo SNS, cuja comercialização visa apenas a
satisfação de interesses de empórios financeiros que vivem do engano dos doentes e do tráfico do
sofrimento ; ainda assim o CRN percebeu finalmente a razão daqueles deputados defenderem a
inevitabilidade do défice do SNS. Na verdade, a comparticipação de ervas, chás, tisanas e pós milagrosos viria aumentar em vários milhões de contos o défice do SNS sem que isso significasse a
melhoria dos cuidados de saúde para os doentes. Na verdade, a referida comparticipação, a acontecer, apenas poderia vir a significar mais impostos, directos ou indirectos, para os portugueses,
vítimas pagantes da coligação entre o Bloco de Esquerda e as multinacionais de produtos homeopáticos.
4 - N este contexto, a proposta apresentada pelo BE corresponderá a interesses inconfessáveis, que
não, de certeza, os interesses dos doentes portugueses. Por isso, o CRN espera que a Assembleia
da República tenha a clarividência necessária para não aprovar a legalização de práticas enganosas,
o que seria, no mínimo, ridículo, na ausência de legislação relativa ao acto médicos e poderia colocar Sua Excelência o Senhor Presidente da República, perante situações de conflituosidade social,
semelhantes, ou até, seguramente, mais graves, que aquelas que o Senhor Presidente da República
invocou para vetar a legislação sobre acto médico, produzida pelo anterior G overno.
5-Apesar de tudo, o CRN tem fundamentadas esperanças que a clareza e a honestidade já evidenciadas pela Senhora Ministra da Saúde, no que respeita à introdução de regras de gestão adequadas no SNS, são a melhor garantia para que o défice deste não venha a ser acrescido pela legalização de práticas enganosas de tipo medieval e pela comercialização de produtos sem qualquer
eficácia terapêutica.
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos

3 – Face ao agendamento pelo Bloco de Esquerda de um
projecto de regulamentação de Medicinas Não Convencionais pela Assembleia da República, o CRN emitiu o comunicado referido no Doc. 5.
4 – Face a notícias vindas a público referentes à Sociedade
Médica Homeopática de Portugal presidida pelo colega
Joaquim António Rocha Moutinho de Carvalho, o CRN
emitiu a nota de imprensa referenciada no Doc. 6.
5 – No sentido de organizar uma estratégia concertada no
combate ao exercício ilegal da medicina e à prática de actos médicos em estabelecimentos sem condições técnicas
adequadas, foi realizada no dia 24 de Novembro de 1999
uma reunião destinada a todos os especialistas em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, conforme consta do
Doc. 7.
6 – Não obstante o veto do Presidente da República ao
decreto lei sobre acto médico o CRN continuará a combater o charlatanismo, o exercício ilegal da medicina e a publicidade enganosa. Por isso exigiu, mediante o recurso à
intervenção da Policia de Segurança Pública, a retractação pública da empresa “Hair Center” que suportou os
custos de publicidade paga em dois jornais diários (Jornal
Público e Jornal de Notícias) da publicidade enganosa que

vinha fazendo, conforme consta do Doc. 8. O CRN vai
continuar a estar particularmente atento a situações semelhantes que colocam em risco a saúde e a vida dos doentes
e que atentam contra a dignidade da profissão médica.
Por isso foram ainda empreendidas as seguintes iniciativas junto dos tribunais, com vista a punição dos seguintes
delitos:
• D. Eunice Maria Lordelo Moreira - usurpação do título
de oftalmologista
• Enfermeira D. Helena Maria da Silva Guimarães - direcção técnica de uma clínica onde se exerce medicina
• Centro de Terapia Audição e Visão - ausência de
licenciamento pela Ordem dos Médicos
• Dr. João Evangelista - usurpação do título de dentista
• D. Maria Manuela Rodrigues Unas- exercício ilegal da
medicina
• Clínica de Recuperação Física- ausência de licenciamento
pela Ordem dos Médicos
• Prof. Mário Souto - usurpação do título de oftalmologista
• Dr. Vladimir Seidl - usurpação do título de especialista
em psoríase
• Serviços de Óptica e Optometria da ACS PT-Cuidados
de Saúde - usurpação de funções e eventual exercício
ilegal da Medicina.
7 – O CRN enviou aos Conselhos de Administração de
todas as Unidades de Saúde a deliberação constante do
Doc. 9, relativa à greve dos Técnicos Superiores de Saúde,
como forma de evitar que as consequências das greves de
outros profissionais de saúde viessem a recair sobre os
médicos, como forma de os denegrir.
SOCIEDADE MÉDICA HOMEOPÁTICA DE PORTUGAL PRESIDIDA
POR MÉDICO NÃO PRATICANTE DE HOMEOPATIA
Doc. 6 (24/02/00)

Solicitamos a V. Ex.ª a divulgação nesse Ó rgão de Comunicação Social da seguinte
N OTA À C O M U NIC A Ç Ã O S O CIAL
1 - O s Ó rgãos de Comunicação Social noticiaram recentemente a
realização de um C urso efectuado na cidade do Porto no âmbito da
Sociedade Médica H omeopática de Portugal, presidida pelo médico
Joaquim António Rocha Moutinho de Carvalho, inscrito na Secção
Regional do N orte da O rdem dos Médicos.
2 - Tendo em conta as disposições dos art.ºs 45.º e 138.º do C ódigo
D eontológico dos Médicos que estabelecem, respectivamente, que
o médico deve abster-se de quaisquer cuidados terapêuticos ou diagnósticos não fundamentados cientificamente e que comete falta
deontológica grave o médico que se apresente publicamente como
H omeopata, o Conselho Regional do N orte inquiriu o Colega acima
citado se praticava a H omeopatia.
3 - O Conselho Regional obteve daquele Colega a pronta resposta
de que não praticava a H omeopatia, resposta esta que nos apraz registar, visto que, assim sendo, aquele Colega não comete infracção
sujeita a procedimento disciplinar.
4 - O Conselho Regional regista, contudo, que, ao contrário do que
acontece com as Sociedades Médicas realmente científicas, nas quais
o respectivo Presidente exerce a especialidade da Sociedade a que
preside, no caso da Sociedade H omeopática acima identificada, o
respectivo Presidente não pratica a H omeopatia. Assim sendo, não
está abrangido pelas disposições do C ódigo D eontológico já citado,
como não estaria se se tratasse de uma Sociedade “Médica” para a
promoção dos chás ou para a protecção das perdizes.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do C onselho Regional
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EXERCÍCIO DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA, RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA POR
PROFISSIONAIS NÃO-MÉDICOS
Doc. 7 (12/11/99)

COMPORTAMENTO D OS MÉDICOS DURANTE A GREVE D OS
TÉCNICOS SUPERIORES DE SAÚDE
Doc. 9

EXM O C O LEGA
Como é do conhecimento público e presumivelmente do Exmo Colega, existem indícios da
proliferação da prática de actos médicos, habitualmente exercidos por Especialistas em Cirurgia
Plástica, por profissionais não-médicos em instituições não-licenciadas pela O rdem dos Médicos.
Estes indícios, bem como diversas informações prestadas a estes Conselho Regional a título
oficial ou privado, levaram o Conselho Regional do N orte a deliberar a promoção de uma reunião geral de todos os Especialistas em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética inscritos na
Secção Regional do N orte, no sentido de permitir a elaboração de uma estratégia conducente à
defesa dos interesses dos doentes, à punição do exercício ilegal da Medicina e à dignificação do
exercício da Cirurgia Plástica.
Para esse efeito, convoco o Exmo Colega para a reunião a realizar na Casa do Médico no próximo
dia 24 de N ovembro (4ª-feira), pelas 21h30.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente C onselho Regional

N OTA DE IMPRENSA D O C O NSELH O REGI O NAL D O N O RTE DA
O RDEM D O S MÉDIC O S

PUBLICIDADE ENGANOSA DE ACTOS MÉDICOS
Doc. 8

C O M U NICA D O DA EMPRESA H AIR CENTER
1 – N os órgãos de comunicação social foi realizada publicidade ao “ Hair Center”
tendo sido divulgada a realização de actos reservados aos Licenciados em Medicina,
isto é, actos médicos. As expressões utilizadas, tais como “tricologista especialista”,
“a Hair Center é especializada em todas as patologias que a tricologia contempla”,
“podendo incluir cirurgia”, ...laser terapêutico aumentam as possibilidades de diagn óstico e tratam e nto ”, “a co nsulta m é dica analisará e nfermidad es orgânicas”
publicitavam práticas que, legalmente, só podem ser exercidas por médicos.
2 – Perante esta publicidade, o Conselho Regional do N orte solicitou à Polícia de
Segurança Pública o encerramento deste estabelecimento, visto o mesmo não se
encontrar registado como estabelecimento destinado ao tratamento ou recepção de
doentes nem funcionar sob a responsabilidade de um médico, nos termos dos artigos 19 e 20 do D ecreto-Lei 32171 de 29 de J ulho de 1942 e do Parecer da Procuradoria
G eral da República publicado em Diário da República, II Série, n.º 65 de 19 de Março
de 1991.
3 – A “ Hair Center” reconhece que a publicidade que vinha fazendo nos meios de
comunicação social, porque referenciava actos e actividades médicas, podia induzir
em erro os consumidores levando-os a crer que tais actos e actividades são realizados na “ Hair Center”, o que, na verdade, não acontece nem aconteceu. Por isso, no
dia 25 de Maio de 1999, a Hair Center mandou suspender toda a publicidade que
vinha sendo efectuada e atrás citada.
C O M U NICA D O D O C O NSELH O REGI O NAL D O N O RTE DA O RDEM D O S MÉDIC OS
1 – É hoje publicado em órgãos de comunicação social de difusão nacional um comunicado do “ Hair Center” em que aquele estabelecimento procede à sua retractação pública por ter publicitado indevidamente a prática de actos médicos num estabelecimento não autorizado para o efeito.
2 – Aquela retractação resultou da intervenção do Conselho Regional do N orte da
O rdem dos Médicos que diligenciou, no âmbito das suas competências, para que o
referido “ Hair Center” fosse encerrado, nos termos da legislação vigente, por intervenção da Polícia Segurança Pública.
3 – O Conselho Regional do N orte aproveita a oportunidade para enaltecer publicamente a forma célere, empenhada e determinada que pautou a actuação da Polícia
de Segurança Pública do Porto e do seu Comandante Distrital e para destacar que
continuará a exercer as suas competências no combate ao exercício ilegal da medicina ou a formas de publicidade que o indiciem, na suprema defesa dos interesses dos
doentes e da dignidade dos médicos.
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos

8 – Por falta de espaço na Revista anterior não foi dado
conhecimento público a duas deliberações do CRN relativas à utilização de vinhetas de identificação por médicos
internos gerais, fornecidas por outros colegas que, esses
sim, estão autorizados ao exercício não tutelado da medicina e à prática de actos médicos não tutelados. A primeira daquelas deliberações foi dirigida aos Directores Clínicos das Unidades de Saúde (Doc. 10) e a segunda foi enviada a todos os Médicos Internos Gerais (Doc. 11).

Assunto: Comportamento dos Médicos durante a Greve dos Técnicos Superiores de Saúde nos dias 9, 10 e 11 de Agosto de 1999
1 – Encontra-se marcada para os dias 9, 10 e 11 de Agosto uma Greve
dos Técnicos Superiores de Saúde. Apesar de óbvio, o CRN da O M
lembra aos utentes do sistema de saúde que a definição dos serviços mínimos daquela greve, bem como as implicações desta, é da
exclusiva responsabilidade das estruturas sindicais que a decretaram.
2 – Naquele contexto, a que os médicos são absolutamente alheios,
estes apenas se devem pautar pelas regras estabelecidas pelo seu
C ódigo D eontológico, nos termos recentemente reafirmados pelo
Conselho Nacional de Ética e D eontologia da O rdem dos Médicos,
em parecer homologado pelo Conselho Nacional Executivo e já publicado no Boletim Informativo da Secção Regional do N orte da O rdem dos Médicos.
3 – Assim, o CRN da O M recomenda a todos os médicos que não
alterem, minimamente que seja, os seus hábitos de prescrição de
meios de diagnóstico ou de terapêutica, de forma a não prejudicarem a qualidade habitual dos seus serviços, nos termos do artigo 28.º
do C ódigo D eontológico. Recomenda-se, ainda, que, nos casos em
que a qualidade da acção médica esteja a ser prejudicada, os médicos deverão comunicar formalmente e por escrito tais factos às administrações de que estejam hierarquicamente dependentes. Sublinha-se que só assim se evitará que os médicos sejam, directa ou indirectamente, responsáveis ou responsabilizados pelas consequências de quaisquer greves de outros grupos profissionais.
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos

9 – Como já foi anunciado, o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos deliberou proceder à suspensão das inscrições provisórias de médicos estrangeiros nos
registos da Ordem que não cumprissem as disposições regulamentares próprias, por tal situação ser obviamente antiestatutária. Aos médicos naquelas circunstâncias passou a
ser atribuído um Cartão de Bolseiro, onde consta a identificação do Bolseiro, duração da respectiva Bolsa, entidade
responsável pela atribuição da mesma, bem como a notificação expressa que o Bolseiro apenas está autorizado a
exercer actividade tutelada. Neste contexto, foi informado
o Conselho de Administração da ARS-Norte que, por deliberação do CNE da Ordem dos Médicos, foram extintos
ACTOS MÉDICOS NÃO TUTELAD OS –
CARTA AOS DIRECTORES CLÍNICOS
Doc. 10 (14/01/99)

Ex.mo Senhor
Director Clínico do H ospital....
Ainda que informalmente chegou ao conhecimento do Conselho
Regional do N orte da O rdem dos Médicos que, em alguns serviços
de urgência, existem médicos que, de forma sistemática, entregam
as suas vinhetas de identificação a médicos internos gerais que, como
é do conhecimento de V. Ex., só estão autorizados a praticar medicina tutelada.
Independentemente do que possa pensar-se sobre as vinhetas de
i d e n tificaçã o, os fac tos re feri d os c o nstitu e m u m ac to d e
irresponsabilidade profissional, ética e deontologicamente condenável.
Assim, o Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos, recomenda a V. Ex. que, como superior hierárquico de todos os médicos
que prestam serviço na instituição que dirige, tome as medidas adequadas à resolução deste assunto e que informe os interessados que,
a confirmarem-se as informações acima referidas, este Conselho solicitará ao Conselho Disciplinar Regional a instauração dos necessários inquéritos para eventual procedimento disciplinar.
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos
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ACTOS MÉDICOS NÃO TUTELAD OS – CARTA AOS COLEGAS
Doc. 11 (01/02/99)

Ex.mo(a) Colega:
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos tem vindo a tomar conhecimento que
em vários estabelecimentos de saúde os médicos internos gerais são solicitados a praticar actos
médicos não- tutelados.
Este facto constitui uma flagrante violação das disposições legais que regulamentam o internato
geral. Estas, são absolutamente claras quando determinam que os médicos internos gerais (sejam eles do primeiro ou do segundo ano) só podem praticar actos médicos mediante tutela de
médico habilitado para o exercício autónomo da medicina.
Assim, os médicos do internato geral têm o direito e o dever de não praticar quaisquer actos
não- tutelados, entre os quais se destacam quaisquer prescrições terapêuticas, a prescrição de
meios de diagnóstico que comportem risco para os doentes, a assinatura de quaisquer altas de
doentes que recorrem aos serviços de urgência ou o acompanhamento de doentes em circulação entre instituições de saúde.
N este contexto, o Conselho Regional do N orte está ao dispor do Ex.mo(a) Colega para quaisquer informações, agradecendo que lhe sejam comunicadas quaisquer infracções às disposições legais citadas em que o Ex.mo(a) Colega seja interveniente ou tenha conhecimento.
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos
INSULTO AOS MÉDICOS D O CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA
DE GAIA NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Doc. 12 (27/01/00)

Ex.mo Colega
Para conhecimento do Ex.mo transcreve-se o ofício enviado pelo Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos, ao Ex.mo Senhor Dr.
António Joaquim Sousa e Silva, Presidente do Conselho de Administração do Centro H ospitalar de Vila N ova de Gaia, bem como cópia da
notícia que o motivou.
“Ex.mo Senhor
Dr. António Joaquim Sousa e Silva
Presidente do Conselho de Administração do Centro H ospitalar de Vila
N ova de Gaia
O Conselho Regional do N orte tomou conhecimento através do Jornal
de N otícias de 15 de Janeiro p.p. de uma entrevista de Vossa Ex. em que
lh e são atrib uídas afirmaçõ es ge n ericam e nte d e preciativas, e até
insultuosas, sobre os médicos do Centro H ospitalar de Vila N ova de
Gaia.
Sobre esta questão só pode haver duas posições. O u Vossa Ex. produziu efectivamente aquelas informações, ou não. Na primeira hipótese,
o CRN solicita a Vossa Ex. que identifique os médicos displicentes e
com falta de responsabilidade profissional, já que, tal comportamento
pode prefigurar violação das normas éticas e deontológicas que exijam
a intervenção da O rdem dos Médicos. Na Segunda hipótese o CRN
espera o desmentido público de Vossa Ex. para o qual pode contar com
toda a colaboração da O rdem dos Médicos designadamente através da
realização de publicidade paga, a expensas desta Secção Regional.
Ficando a aguardar a resposta de Vossa Ex., o CRN sublinha que a não
ser tomada uma daquelas duas atitudes estaremos perante um insulto
gratuito e deliberado aos médicos do Centro H ospitalar de Vila N ova
de Gaia que estes não merecem e do qual Vossa Ex. será inevitavelmente responsabilizado.
C om os melhores cumprimentos
O Presidente do C onselho Regional
Dr. Miguel Leão
Porto, 25 de Janeiro de 2000”.
O Conselho Regional do N orte aguarda a resposta do Dr. António Joaquim Sousa e Silva para tomar as iniciativas que a mesma impuser, no
âmbito das competências e possibilidades de intervenção da O rdem
dos Médicos.
C om os melhores cumprimentos
O Presidente do C onselho Regional
Dr. Miguel Leão

ACTIVIDADE D O CONSELHO DISCIPLINAR NO ANO DE 1999
Doc. 13

O Conselho Regional remeteu para o Conselho Disciplinar Regional todos os assuntos de que teve conhecimento e que podiam
constituir matéria passível da acção deste Conselho.
Reuniões do Conselho Disciplinar
Processos disciplinares entrados

23
103

Processos disciplinares em instrução (total 92)
- do ano de 1993
1
- do ano de 1994
- do ano de 1995
2
- do ano de 1996
- do ano de 1997
6
- do ano de 1998
- do ano de 1999
64.

4
8
7

Processos disciplinares concluídos em 1999 (e respectivas sanções
- 130)
- do ano de 1993 - 2: falta de provas 2
- do ano de 1995 - 3: amnistia 2, falta de provas 1
- do ano de 1996 - 8: advertência 1, amnistia 2, falta de provas 4,
suspensão 1 (a)
- do ano de 1997 - 31: amnistia 16, censura 2 (a), desistência do
queixoso 1, falta de provas 9, fora do âmbito deste C D 2, suspensão 1 (a)
- do ano de 1998 - 47: advertência 4, amnistia 15, censura 2, falta de
provas 22, fora do âmbito deste C D 3, suspensão 1
- do ano de 1999 - 39: amnistia 16, censura 1, falta de provas 18, fora
do âmbito deste C D 3, prescreveu 1.
(a) interpôs recurso
D eclarações colhidas por membros do Conselho Disciplinar - 66
O fícios recebidos - 496
O fícios expedidos - 1281
N úmero de processos recebidos do anterior Conselho Disciplinar
- 128.

os registos provisórios de médicos e, consequentemente,
as vinhetas com números superiores a 98000 (correspondentes às extintas inscrições provisórias), passaram a ser
ilegais.
10 – Conforme os compromissos eleitorais assumidos, o
CRN irá apresentar ao CNE da Ordem dos Médicos um
conjunto de propostas destinadas a rever vários aspectos
de legislação existente que os vários Governos foram produzindo usurpando competências técnicas e jurídicas da
Ordem dos Médicos, cometendo-as à Inspecção Geral de
Saúde e à Direcção Geral de Saúde, designadamente no
que se refere à realização de inquéritos a actos praticados
em instituições públicas de saúde e à vistoria de unidades
privadas de saúde.
11 – Na mesmo sentido, o CRN solicitará ao Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos o agendamento
da revisão do Estatuto Disciplinar de forma a permitir à
Ordem dos Médicos uma intervenção directa na abertura
de inquéritos em instituições públicas de saúde, para que
esta proposta possa ser apresentada a Sua Excelência a
Senhora Ministra da Saúde.
12 – No seguimento de uma entrevista concedida ao Jornal de Notícias de 15 de Janeiro de 2000 pelo médico
António Joaquim Sousa e Silva, em que lhe eram imputadas afirmações genericamente insultuosas para os médicos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, o CRN
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PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DAS SUB-ESPECIALIDADES E COMPETÊNCIAS
Doc. 14 (04/01/99)

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos
Conforme combinado em anterior reunião do C NE da O rdem dos Médicos junto envio a proposta do Conselho Regional do N orte
referente à regulamentação das Secções de Sub-Especialidade e das Comissões de Competência, solicitando o seu agendamento
para a reunião do C NE de 25 de Janeiro.
“REG ULAMENTO DAS SEC Ç Õ ES DE SUB-ESPECIALIDA DE E DAS C O MISS Õ ES DE C O MPETÊN CIA
N os termos do artigo 2º do Regulamento G eral dos Colégios das Especialidades, O Conselho Nacional Executivo da O rdem dos
Médicos aprova o seguinte Regulamento das Secções de Sub-Especialidade e das Comissões de Competência
Secção I - Das Secções de Sub-Especialidade
Artigo 1º - As Secções de Sub-Especialidade agrupam os membros do respectivo Colégio de Especialidade detentores do título de
Sub-Especialista
Artigo 2º - As Secções de Sub-Especialidade podem ter a mesma designação em mais do que um Colégio de Especialidade desde que
seja reconhecida a sua equivalência pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos
Artigo 3º - A criação de Secções de Sub-Especialidade em cada Colégio de Especialidade é realizada pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos, sob proposta do respectivo Conselho Directivo do Colégio de Especialidade
Artigo 4º - a) As Secções de Sub-Especialidade de cada Colégio de Especialidade são dirigidas por uma Comissão Técnica de três
elementos, um pertencente a cada Secção Regional da O rdem dos Médicos e obrigatoriamente detentores do título de Sub-Especialista do respectivo Colégio
b) As Comissões Técnicas de Sub-Especialidade de cada Colégio são nomeadas pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos
Médicos e pelas Secções Regionais nos termos do artigo 88º do Estatuto da O rdem dos Médicos após consulta eleitoral realizada, nos
termos do Regulamento G eral dos Colégios das Especialidades, aos membros do respectivo Colégio detentores do título de SubEspecialista, com as devidas adaptações.
c) A consulta eleitoral referida na alínea anterior realiza-se em simultâneo com a consulta eleitoral para os Conselhos Directivos dos
Colégios de Especialidade
d) Na primeira reunião após a sua nomeação a Comissão Técnica designa, de entre os seus membros, o respectivo Presidente cuja
duração do mandato é coincidente com a duração do mandato da Comissão.
e) Às Comissões Técnicas de Sub-Especialidade aplicam-se com as devidas adaptações as disposições constantes das Secções II, III
e VII do Regulamento G eral dos Colégios de Especialidade.
Artigo 5º - Para além de outras competências que lhe possam vir a ser atribuídas pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos
Médicos, compete às Comissões Técnicas de Sub-Especialidade de cada Colégio de Especialidade:
a) a apreciação curricular das candidaturas visando a obtenção do título de Sub-Especialista do respectivo Colégio, prevista no número 2 do artigo 1º do Regulamento G eral dos Colégios de Especialidade
b) propor ao Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos o reconhecimento de períodos de formação específica visando a
obtenção do título de Sub-Especialista, nos termos do número 2 do artigo 17º do Regulamento G eral dos Colégio de Especialidade
Artigo 6º - a) As Comissões Técnicas de Sub-Especialidade podem organizar-se numa Comissão Coordenadora
b) A Comissão Coordenadora é constituída pelos Presidentes das Comissões Técnicas de Sub-Especialidade de cada Colégio e
nomeada pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos
c) A Comissão Coordenadora é dirigida por um Presidente, escolhido de entre os respectivos membros
Secção II - Das Competências
Artigo 7º - As Comissões de Competência agrupam os médicos especialistas detentores do título de Competência
Artigo 8º - A criação de Competências é realizada pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos.
Artigo 9º - a) As Comissões de Competência são dirigidas por uma Comissão Técnica de três elementos, um pertencente a cada
Secção Regional da O rdem dos Médicos, e obrigatoriamente detentores do título de Competência
b) As Comissões Técnicas de Competência são nomeadas pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos e pelas Secções
Regionais nos termos do artigo 88º do Estatuto da O rdem dos Médicos após consulta eleitoral realizada, nos termos do Regulamento
G eral dos Colégios das Especialidades, aos médicos especialistas detentores do título de Competência, com as devidas adaptações.
c) A consulta eleitoral referida na alínea anterior realiza-se em simultâneo com a consulta eleitoral para os Conselhos Directivos dos
Colégios de Especialidade
d) Na primeira reunião após a sua nomeação a Comissão Técnica designa, de entre os seus membros, o respectivo Presidente cuja
duração do mandato é coincidente com a duração do mandato da Comissão.
e) Às Comissões Técnicas de Competência aplicam-se com as devidas adaptações as disposições constantes das Secções II, III e VII
do Regulamento G eral dos Colégios de Especialidade.
Artigo 10º - Para além de outras competências que lhe possam vir a ser atribuídas pelo Conselho Nacional Executivo da O rdem dos
Médicos, compete às Comissões Técnicas de Competência:
a) a apreciação curricular das candidaturas visando a obtenção do título de Competência, prevista no número 3 do artigo 1º do
Regulamento G eral dos Colégios de Especialidade
b) propor ao Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos o reconhecimento de períodos de formação específica visando a
obtenção do título de Competência”
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
Dr. Miguel Leão
Porto, 4 de Janeiro de 1999

dirigiu àquele médico o ofício que se encontra reproduzido na carta enviada a todos os médicos do Centro Hospitalar de Gaia (Doc. 12). Não tendo havido, até agora, resposta daquele médico, o CRN instruiu os serviços jurídicos da Ordem dos Médicos para avaliar as implicações
deontológicas e disciplinares daquela atitude.

13 – Apesar de amputado de dois membros (não tomada
de posse de um deles e demissão posterior da Dr.ª Margarida Miranda, no contexto da realização do Projecto de
Cuidados Continuados de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica no Centro de Saúde da Senhora da Hora) o
Conselho Disciplinar Regional tem desenvolvido com gran-
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de celeridade, empenho e competência, as funções que
lhe estão cometidas. Mais do que as palavras, os resultados falam por si e constam do Doc. 13. Fica aqui pois o
elogio aos colegas Maria José Cardoso, Amadeu Pimenta e
José Carlos Areias que têm vindo a resolver, não só os
processos disciplinares que deram entrada no Conselho
Disciplinar desde Janeiro de 1999, como também tiveram de dar despacho aos 128 processos disciplinares que
transitaram do mandato do anterior Conselho Disciplinar.

3 – F ORMAÇÃO M ÉDICA
1 – Na qualidade de representante da Ordem dos Médicos, o Presidente do Conselho Regional integrou o Júri
Nacional de Recurso da Prova de Comunicação Médica
condicionante do acesso aos Internatos Complementares.
A sua participação saldou-se pela convicção , cada vez mais
evidente, da necessidade de reformular aquela prova de
forma a assegurar uma real capacidade de comunicação
entre os doentes e os futuros internos complementares.
Neste contexto encontra-se em discussão pelo Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos uma
reformulação da legislação sobre o Internato Geral de forma a consagrar que o Internato Geral deve incluir uma
prova de comunicação clínica, obrigatória para aqueles
médicos que não tenham tido a classificação de Apto durante a frequência daquele Internato e da qual estariam
dispensados os médicos que tenham obtido a classificação de Apto.
2 – O CRN apresentou ao CNE uma proposta de regulamentação das Sub-Especialidades e Competências (que
consta do Doc. 14) e que foi aprovada com ligeiras modificações.

REGIME DE TRABALHO D OS MÉDICOS INTERNOS COMPLEMENTARES
Doc. 15 (24/11/99)

Senhora Ministra da Saúde
Excelência
D esde 1990 que o regime de trabalho dos médicos internos complementares tem vindo a sofrer
sucessivas alterações que vão da adopção obrigatória do regime de dedicação exclusiva até à
situação que impede a livre opção dos médicos internos complementares pelo regime de trabalho.
Esta situação é discriminatória tendo em conta que as diversas formulações legais que regularam
ou regulam esta matéria não tiveram consideração critérios objectivos, mas apenas se foram
sucedendo de acordo com opções transitórias e sem sentido estratégico no que respeita ao
funcionamento dos Internatos Complementares.
Na verdade, a constante variação de decisões legislativas veio introduzir situações de iniquidade
somente decorrentes do momento de ingresso no Internato Complementar, da duração da especialidade, e agora, mais recentemente, da existência de vagas ditas carenciadas.
Esta situação a que ficam remetidos os médicos internos complementares contrasta, pela negativa, com a recente consagração legal para os médicos integrados nas carreiras médicas, que face
ao disposto no D ecreto Lei 412/ 99 de 15 de O utubro passam a poder optar livremente pelo
regime de trabalho de 42 horas em tempo completo ou em dedicação exclusiva.
Face ao exposto os médicos abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência se digne a tomar as
iniciativas legislativas necessárias à consagração legal da possibilidade de qualquer médico que
esteja a frequentar ou que ingresse no Internato Complementar poder vir optar pelo regime de
trabalho de 42 horas em dedicação exclusiva ou pelo regime de trabalho de 42 horas sem dedicação exclusiva.
O S MÉDIC O S

3 – Em consequência da criação da Competência em Gestão pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, o CR nomeou como representantes da Secção Regional do Norte na Comissão que elaborará as normas de
admissão por consenso àquela competência os colegas
Miguel Galaghar, Jaime Neto e Rui Faria. No âmbito desta
decisão, o CRN decidiu proceder à elaboração de um protocolo com a Associação dos Médicos para a Formação
em Gestão e com as Universidades eventualmente interessadas, com vista à organização de um Curso de pós-graduação em Gestão, destinado a médicos, e que será oportunamente divulgado junto de todos os interessados.
4 – O Conselho Regional nomeou uma Comissão para o
Estudo da Emergência Médica constituída pelos Colegas
António Marques, Especialista em Anestesiologia (que preside), Fernando Moura, Especialista em Medicina Geral e
Familiar, Humberto Machado, Especialista em Anestesiologia, Francisco Sampaio, Especialista em Cirurgia
Geral e José Aguiar, Especialista em Anestesia. Estes Colegas designarão de entre si os dois membros daquela Comissão que propõem para integrar a Comissão Nacional
para o Estudo da Emergência Médica, criada pelo Conselho Nacional executivo da Ordem dos Médicos.
5 – Foi decidido proceder à realização de um abaixo assinado (Doc. 15), a dirigir a Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde e destinado a rever a legislação vigente, no
sentido de qualquer médico que esteja a frequentar o Internato Complementar, seja qual for a data de início do
mesmo e esteja ou não colocado em estabelecimento de
saúde considerado carenciado, possa vir a optar pelo regime de trabalho de 42 horas em dedicação exclusiva.
6 – Decorreu no passado dia 20 de Outubro, na Sala Braga
da Casa do Médico, uma reunião de médicos internos da
Secção Regional do Norte com vista à discussão dos temas
relacionados com a formação e avaliação nos internatos e
a revisão da Portaria 695/95. Nesta reunião ficou acordado que os membros do Conselho Regional, Dr.ª Alexandra Puga e Dr. António Neto, iriam coordenador o processo de eleição das Comissões de Internos nos estabelecimentos de saúde onde decorrem internatos nos termos da
Portaria 695/95, de forma a fazer chegar à Ordem dos
Médicos, de uma forma mais directa e representativa, os
problemas dos médicos internos. Na sequência desta reunião está em fase de concretização a eleição das Comissões de Internos nos Hospitais de Matosinhos e de S. João,
tendo sido já eleita a Comissão de Internos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia que é constituída pelos colegas Fernanda Conceição Fernandes (Interna Complementar de Cirurgia Geral), Marco André Oliveira (Interno Complementar de Cardiologia) e Adamir Sampaio Dias (Interno Complementar de Ortopedia).

4 – TITULAÇÃO

DE

ESPECIALISTAS

1 – Será brevemente concluída a discussão da proposta do
Conselho Regional do Norte relativa à revisão da legislação sobre internatos médicos e que pela sua relevância a
seguir se transcreve (Doc. 16). Destaca-se a propósito que
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PROPOSTA DE REVISAO DA LEGISLAÇÃO SOBRE INTERNATOS MÉDICOS
Doc. 16

REFLEX Õ ES PARA REVISA O DA LEGISLA Ç Ã O S O BRE INTERNATO S MÉDIC O S
A - PR OVA DE C O M U NIC A Ç Ã O CLÍNIC A A SER REALIZA DA PELA O RDEM D O S MÉDIC O S A NÍVEL REGI O NAL
B - REVISÃ O DA P O RTARIA 695/95
1 - Revisão das competências do C NIM, da CRIM e das Direcções e dos Coordenadores de zona dos internatos de forma a consagrar que a criação de novas especialidades, a definição dos programas de formação e respectiva actualização e a determinação e reconhecimento da idoneidade dos serviços são matérias a definir pela ordem
dos médicos (revisão dos artigos 7º, 10º, 14º).
2 - Consagração da possibilidade dos orientadores de formação serem substituídos a
pedido justificado dos internos (revisão do artigo 15º).
O rientação pedagógica aos orientadores de formação a ser proporcionada pelas direcções dos internatos hospitalares e pelas coordenações dos internatos de clínica
geral e saúde pública (revisão do artigo 15º).
D eterminação de tempo específico para desempenho de actividades formativas dos
orientadores de formação (revisão do artigo 15º).
Consagração da existência de comissões de idoneidade, com carácter regional, integrando elementos das direcções dos colégios e representantes do CR com remunerações e encargos suportados pelos estabelecimentos de saúde a que esses elementos
pertencem (artigo 19º).
6 - Processo de reconhecimento de idoneidade realizado periodicamente e a ser feito
mediante pedido dos serviços ao respectivo Colégio de Especialidade da O rdem dos
Médicos/comissão regional de idoneidade (revisão do artigo 32º).
7 - Utilização dos parâmetros definidos pela O rdem dos Médicos na avaliação de desempenho (revisão do artigo 50º).
8- Constituição e designação dos júris de exame final (revisão do artigo 60º):
8.1 Manutenção da titulação única;
8.2 J úri indicado pelas direcções dos colégios e nomeado pelo Ministro da Saúde, sob
proposta do C NE da O M;
8.3 A condição para integrar o júri deve ser unicamente ser especialista, inscrito no
respectivo colégio de especialidade e no pleno gozo dos seus direitos;
8.4 J úri nacional com desdobramentos de âmbito regional quando o número de candidatos o justificar;
8.5 Locais das provas: sorteio entre os serviços que possuam pelo menos 50% do tempo total de formação da respectiva especialidade e que nessa época não apresentem
candidatos a exame final; no caso de não haver serviços nas condições enunciadas o
sorteio incidirá sobre todos os serviços idóneos.
9 - Classificação das provas: não apto, apto e apto com distinção (revisão do artigo 69º).
10 - Ponderar a possibilidade de criar mecanismos das decisões dos júris e introduzir
mecanismos de penalização para os orientadores de formação e serviços cujos internos sejam aprovados no processo de avaliação contínua e sejam reprovados no exame de titulação.
C - REVISÃ O DAS P O RTARIAS REG ULAMENTA D O RAS D O S PR O GRAMAS DE F O RMA Ç Ã O
1 - Consignando que os locais de formação são os serviços idóneos, segundo critérios
estabelecidos pela O rdem dos Médicos.
2 - Alargamento do internato complementar de Clínica G eral para 48 meses e revisão
do programa de formação.
3 - Revisão da portaria 247/98 relativa ao internato complementar de Medicina Legal.
D - REVISÃ O DA LEGISLA Ç Ã O S O BRE CICLO S DE ESTU D O S ESPECIAIS
1 - Concursos de âmbito nacional, semelhantes aos concursos de acesso aos internatos complementares.
2 - Correspondência dos ciclos de estudos especiais a áreas de diferenciação profissional reconhecidas pela O rdem dos Médicos.
3 - Impedir a criação de ciclos de estudos especiais com designação ou curricularmente
equivalentes a especialidades reconhecidas pela O rdem dos Médicos.
E - CRIA Ç Ã O DE ÁREAS DE DIFEREN CIA Ç Ã O PR O FISSI O NAL
1 - A criação de novas especialidades com carreiras médicas próprias deve depender
do parecer favorável da O rdem dos Médicos.
2 - As áreas funcionais das carreiras médicas devem corresponder a áreas de diferenciação profissional (especialidade, sub-especialidade ou competência) reconhecidas pela
O rdem dos Médicos.
F - REVISÃ O D O REG ULAMENTO GERAL D O S C O LÉGI O S
1 - Participação nas comissões de idoneidade de um interno da respectiva especialidade designado pelo Conselho Nacional do Médico Interno.
2 - D esignação expressa, nas listas candidatas as direcções dos colégios, do respectivo
presidente.
3 - Critério imperativo para a atribuição de idoneidade, a verificação ”in loco” das
condições de formação.
4 - Condição prévia de admissão ao estágio de qualquer especialidade a aprovação no
exame de acesso ao internato complementar.

esta proposta merece a concordância da esmagadora maioria das direcções dos colégios de especialidade. Sublinha-se ainda que existe desde já um largo consenso dentro do CNE da OM no sentido de propor ao Ministério da
Saúde que as competências até agora cometidas às Comissões Nacional e Regionais dos Internatos Médicos, no que
respeita à verificação e atribuição de idoneidade a serviços
para a formação de internos, bem como a verificação das
respectivas capacidades formativas, devem ser uma prerrogativa da Ordem dos Médicos, exercida através dos seus
Colégios de Especialidade.

5 – E DUCAÇÃO M ÉDICA PRÉ-G RADUADA
1 – Conforme anunciado na Revista anterior a Comissão
Regional de Ensino e Educação Médica elaborou uma proposta relativa à modificação do sistema de acesso aos cursos de Medicina que foi apresentada para discussão pública e para discussão no âmbito do Conselho Nacional Consultivo de Educação Médica da Ordem dos Médicos. Esta
proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional Executivo
da Ordem dos Médicos e foi remetida, como posição oficial da Ordem dos Médicos, ao Ministro da Educação, à
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e aos
Conselhos Directivos, Científicos e Pedagógicos de todas
as Faculdades de Medicina (Doc. 17).
2 – No dia 11 de Janeiro o CRN promoveu duas reuniões
destinadas a apreciar uma proposta de reforma curricular
do 6º ano do Curso de Medicina, apresentada pelo Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Coimbra, visando transformar o 6ºano em ano profissionalizante e
eventualmente, graças à sua frequência, dispensar os médicos licenciados segundo aquele plano curricular, da frequência do internato geral. A primeira daquelas reuniões
contou com a presença dos membros da Comissão Regional Consultiva para o Ensino e Educação Médica, da Reitoria da Universidade do Porto e de representantes dos
órgãos de gestão da Faculdade de Medicina do Porto e do
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Foi
consensual que qualquer medida neste âmbito, a ser realizada, não poderia deixar de ser de âmbito nacional, envolvendo todas as Faculdades de Medicina existentes, tanto
mais que o 6º ano profissionalizante já existe nas duas Faculdades de Medicina da Universidade do Porto. No mesmo sentido pronunciaram-se as Associações de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto e do Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar. Foi também consensual
que antes de qualquer decisão sobre o assunto, o projecto
mencionado deveria ser apreciado pelo Conselho Nacional de Ensino e Educação Médica da Ordem dos Médicos.

6 – GESTÃO

D OS

SERVIÇ OS DE SAÚDE

1 – O Conselho Regional do Norte foi convidado a participar num debate sobre Recuperação de Listas de Espera,
promovido pelo Núcleo de Saúde da Federação Distrital
do Porto do Partido Socialista, sob a presidência do colega
Jorge Catarino. Neste debate foram desenvolvidas as opiniões do CR sobre aquele assunto que já haviam sido expressas em várias tomadas de posição, publicadas no número anterior da Nortemédico.
2 – No contexto de várias notícias da autoria do Jornalista
Carlos Enes do Jornal Independente e do Jornalista Aurélio Cunha do Jornal de Notícias, globalmente insultuosas
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Revisão da Metodologia de Acesso à Licenciatura em Medicina – Posição do Conselho Nacional Executivo
Doc. 17 (21/12/99)

N os últimos anos, tem-se assistido em Portugal a um aumento crescente da tentativa de acesso à licenciatura em Medicina. A pressão resultante deste aumento, sem
correspondente crescimento do numerus clausus, tem-se reflectido ao nível do ensino secundário, gerando tensões e inflacionando as classificações atribuídas aos
estudantes, sendo hoje notórias e públicas as evidentes assimetrias entre as classificações obtidas por estudantes oriundos de diferentes escolas e com graus de
preparação idênticos.
Estas assimetrias reflectem-se ao nível da U niversidade no facto, conhecido por todos os docentes dos primeiros anos, de que alunos, supostamente com uma
elevadíssima preparação técnico-científico, se manifestam incapazes de trabalhar com os conhecimentos mais elementares, o que permite levantar sérias suspeitas
sobre a eficácia dos mecanismos de avaliação que conduziram à sua entrada na U niversidade. Por outro lado, no actual sistema, a quantidade de classificações alvo
de correcção na sequência de recursos é inaceitavelmente elevada, o que indicia uma metodologia de avaliação com uma objectividade inferior à que é imprescindível.
O D ecreto-Lei que estabelece as regras que presidirão ao desenvolvimento da política de Saúde em Portugal antevê que as U niversidades passem a participar no
processo de selecção dos seus alunos. Esta ideia seria aliás reforçada na Resolução do Conselho de Ministros nº 140/98 onde se refere “…a recomendação da
adopção, no plano de ingresso, de medidas que conjuguem a componente de formação académica com a componente vocacional, sem prejuízo da necessária
objectividade do processo”.
Assim, de modo a garantir a indispensável equidade e a maior justiça possível no sistema de acesso, o Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos propõe
a adopção, com carácter de urgência, da seguinte metodologia.:
a)A classificação obtida no ensino secundário deve servi exclusivamente de nota de acesso a um Exame Nacional de Acesso à Licenciatura em Medicina.
b) Este Exame apenas poderá ser realizado pelos alunos que concluam o ensino secundário com uma classificação igual ou superior a 16,0
c) A(s) prova(s) que constituirão este Exame serão, obrigatoriamente, de tipo “teste americano” (escolha múltipla), por forma a não existirem factores ambíguos e
subjectivos na sua avaliação/correcção.
d) O acesso à licenciatura em Medicina dependerá exclusivamente da classificação obtida neste Exame Nacional de Acesso.
e) A responsabilidade da elaboração deste Exame deve ser atribuída ao CRUP (Conselho de Reitores das U niversidades Portuguesas), que designará equipas constituídas por representantes de todas as Escolas Médicas Portuguesas para a sua elaboração.
f) O teste a ser elaborado deve avaliar conhecimentos e competências. A avaliação de atitudes, caso tal seja entendido como útil, deverá manter, obrigatoriamente,
o carácter objectivo referido na alínea c).
A adopção destas medidas permitirá que alunos de elevado mérito não vejam frustradas as suas expectativas de acesso ao curso de Medicina em fases ainda
precoces da sua formação. Acresce que, o facto de permitir que um grande número de alunos classificados com notas de elevado mérito (≥ 16,0) tenham acesso à
realização do Exame Nacional de Acesso, levará inevitavelmente a uma melhoria da qualidade do ensino, cujo objectivo deve ser preparar alunos de qualidade, ao
invés de alunos com boas notas, eliminando numerosas injustiças na obtenção das classificações e permitindo uma escolha dos estabelecimentos de ensino
baseada em critérios de qualidade pedagógicas e não de permissividade na obtenção das referidas classificações.

INSULTO AOS MÉDICOS D O H. S. JOÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Doc. 18 (21/12/99)

C O M U NIC A D O À IMPRENSA
D esde a passada sexta feira tem vindo a ser divulgadas um conjunto de notícias nos órgãos de comunicação social destinadas a denegrir os médicos perante a opinião
pública. Esgotado o filão noticioso da alegada corrupção dos médicos pela indústria farmacêutica, ao confirmarem-se os resultados apurados pela Inspecção G eral dos
Serviços de Saúde, sempre sabiamente descobertos por alguns jornalistas dotados de “fontes bem informadas” junto dos poderes certos, haveria que descobrir novas
formas de responsabilizar os médicos pelo caos do sistema de saúde.
U ma desta notícias foi publicada no dia 22 de D ezembro nesse grande órgão de informação que é o Jornal de N otícias, por alguém, que sendo bem conhecido dos médicos,
não necessita de menção nominativa, que poderia até transformar-se em promoção gratuita. Apesar do autor daquela notícia não merecer a credibilidade do Conselho
Regional do N orte da O rdem dos Médicos, não pode este Conselho deixar passar em claro um insulto generalizado e gratuito aos médicos do H ospital de S. João e, em
particular, aos Directores de Serviço
Por ser visível o objectivo de orquestrar uma campanha difamatória contra os médicos importas esclarecer que:
— Não são os médicos que gerem as unidades públicas de saúde, mas sim órgãos de administração nomeados pelo G overno e, por isso, da sua confiança política
— Não são os médicos que gerem as Administrações Regionais de Saúde, mas sim órgãos de administração nomeados pelo G overno e, por isso, da sua confiança política
— Não foram os médicos que aprovaram uma lei de gestão hospitalar, que impede os directores de serviço de assumirem o topo da hierarquia técnica, ou seja, de exercerem
efectivamente a chefia sobre todo o pessoal do serviço que dirigem
— Não são os médicos que impedem o preenchimento dos lugares das carreiras médicas (mais de 1000 no âmbito da Administração Regional de Saúde do N orte)
— Não foram os médicos que aprovaram legislação que impede o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, definindo diferentes comparticipações de medicamentos,
conforme a especialidade do médico autor da prescrição
— Não são os médicos os autores de relatórios da Inspecção G eral dos Serviços de Saúde, cujos resultados permanecem eternamente desconhecidos, como é o caso dos
relatórios referentes ao IP O -Porto e ao Centro H ospitalar de Vila N ova de Gaia
— Não foram os médicos os responsáveis pelo caos dos serviços de urgência dos H ospitais de S. João e Santo António, relatado pelos órgãos de comunicação social no
Verão passado, mas sim os funcionários governamentais da ARS-N orte
— Não foram os médicos que descobriram a falta de pessoal no serviço nacional de saúde, mas sim o G overno que, em Agosto de 1999 ( 5 meses depois de anunciar o
programa de recuperação de listas de espera), descobriu que faltavam cerca de 9000 profissionais no SNS ( cerca de 800 médicos, mais de 3600 enfermeiros, mais de 800
técnicos de diagnóstico e terapêutica e mais de 700 de profissionais auxiliares de acção médica)
— Não são os médicos os responsáveis pelo fracasso do Programa de Recuperação de Listas de Espera, promovido pela ARS-N orte, cujos resultados variam de dia para dia
e que ao fim de vários meses mostram que nem 10% dos doentes em lista de espera receberam confirmação de que passaram a ser abrangidos pelo referido Programa
— Não são os médicos responsáveis pela inexistência de gabinetes de consulta, pela inexistência de informatização, pela derrapagem dos orçamentos das construções
hospitalares ou pelas condições técnicas (In)existentes nos serviços de urgência hospitalares e na rede de cuidados de saúde primários.
Apesar das referidas notícias não estarem fundamentadas e se basearem em frases de autores desconhecidos, e até, hipoteticamente inventados, não deixam de ser
insultuosas e difamatórias para todos os médicos e, neste caso particular, para os médicos do H ospital de S. João, nos quais se incluem os Directores de Serviço daquele
H ospital. Ao exprimir publicamente a sua solidariedade para com todos aqueles Colegas, o CRN da O rdem dos Médicos espera naturalmente que os órgãos de administração daquele hospital e, em especial a respectiva Direcção Clínica, eleita pelos médicos, tomem as atitudes adequadas ao desagravo público de todos aqueles Colegas. O
CRN manifesta ainda a sua total disponibilidade para fornecer os meios logísticos da O rdem dos Médicos, que se tornem necessários para promover as medidas que os
médicos do H ospital de S. João entendam encetar.
É neste contexto que o CRN da O M deliberou elaborar um Formulário de Consentimento Informado para ser entregue pelos médicos aos respectivos doentes e destinado
a responsabilizar as diversas hierarquias constituídas por défices assistenciais que claramente transcendem os médicos, bem como um Inquérito destinado a avaliar as
Condições de Exercício Profissional nas U nidades H ospitalares, com as mesmas finalidades. A divulgação pública dos seus resultados permitirá acabar com a hipocrisia e
responsabilizar as tutelas constituídas e os verdadeiros responsáveis pela gestão técnica e política do Serviço Nacional de Saúde. Para que a culpa não morra solteira.
O C onselho Regional do N orte da O rdem dos M édicos
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para os médicos e nas quais estes eram responsabilizados
pela alegada falta de produtividade das instituições públicas de saúde, o CRN emitiu o comunicado constante do
Doc. 18 e que foi parcialmente divulgado em vários órgãos de informação.

adesão ao regime do contrato individual de trabalho, resultante da falta de garantia de estabilidade de emprego
que decorre da legislação que cria a ULS de Matosinhos.
Estas e outras conclusões foram objecto de relatório já apresentado pelo CRN ao Ministério da Saúde.

3 – Face ao requerimento tipo, elaborado pelo Conselho
Regional do Norte, enviado aos Médicos de Medicina Geral e Familiar e publicado como Doc. 1 da Informação
Institucional da Revista Nortemédico n.º 1 (página 38), o
Conselho de Administração da ARS indeferiu aquele requerimento com o argumento de que a colocação de dois
médicos nos SAPs viria a significar encargos excessivos
em horas extraordinárias. Perante isto, o Conselho Regional realizou um conferência de imprensa em 26 de Janeiro
de 2000 (ver notícia neste número). Sobre este assunto foi
elaborado um novo requerimento tipo já enviado aos colegas da especialidade de Medicina Geral e Familiar (Doc.
19).

5 – O Conselho Regional decidiu constituir um Grupo de
Trabalho para a Revisão da Legislação sobre Gestão Hospitalar cuja primeira reunião decorreu no passado dia 26 de
Fevereiro. O CRN está representado neste Grupo de Trabalho pelo colega Hernâni Vilaça.

4 – Através dos colegas Fátima Oliveira e Miguel Leão, o
CRN procedeu a visitas aos Centros de Saúde de
Matosinhos, Leça da Palmeira, S.Mamede de Infesta e Senhora da Hora no sentido de auscultar a opinião dos médicos sobre as implicações da criação da Unidade Local de
Saúde de Matosinhos. Verificou-se que existe uma fraca

7 – P OLÍTICA D O M EDICAMENTO
1 – O CRN aprovou uma proposta referente à revisão da
legislação sobre prescrição de medicamentos. Esta proposta,
a submeter ao Conselho Nacional executivo da Ordem dos
Médicos visa, fundamentalmente, rever a legislação actual
que estabelece diferentes níveis de comparticipação de
medicamentos, conforme a especialidade do médico
prescritor, o que para a Ordem dos Médicos é absolutamente inaceitável. Espera-se que esta proposta venha a ser
aprovada e posteriormente enviada ao Ministério da Saúde.

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR
Doc 19 (requerimento tipo)

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho de Administração da
A D MINISTRA Ç Ã O REGI O NAL DE SA Ú DE D O N O RTE
O s Médicos ao diante identificados, notificados do Parecer n.º 216/99 do Gabinete J urídico e da deliberação do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do N orte, vêm EXP O R e RE Q UERER a V. Ex.ª:
1 - Contrariamente ao que uma primeira leitura possa inculcar, a deliberação do Conselho de Administração da ARS do N orte não pôs
em crise a pretensão dos Subscritores e que esteve na origem daquela bem como do parecer a ela inerente.
Na verdade,
2 - O s Subscritores apresentaram um requerimento no qual dão a conhecer alguns dos motivos que, no seu entender, põem em
causa o mérito e a oportunidade do horário e modo de funcionamento das escalas do serviço de atendimento permanente. O ra,
3 - tal (falta de) oportunidade e mérito põe em causa o interesse público que subjaz ao próprio serviço de atendimento permanente
e,
4 - c o m o re fere o p are c er (e d e li b eraçã o) al u d i d o, as co n d iç õ es q u e se verifica m n o C e n tro d e Sa ú d e d e
_____________________________________ podem não ser “… a de melhor oportunidade”.
Mas,
5 - como igualmente refere aquele, “… só depois do estudo e análise casuística de cada C entro” é que será “… possível avaliar (d)as
medidas a tomar para cada caso”.
6 - Como é óbvio, tal estudo e análise não cabe aos Subscritores que, com os seus requerimentos, se limitaram a chamar a atenção
para algumas das ocorrências.
D e resto,
7 - nem tal dever lhes advém da lei, cabendo à Administração averiguar oficiciosamente os factos que estão subjacentes aos requerimentos dos Subscritores.
Assim,
8 - RE Q UEREM a V. Ex.ª que, nos termos do disposto no art.º 56.º do C ódigo do Procedimento Administrativo, se digne ordenar que
sejam realizadas as seguintes diligências com vista à instrução do procedimento:
a)
movimento (número) de utentes que recorrem nos últimos três meses ao serviço de atendimento permanente;
b)
discriminação de:
i.
falsas urgências
ii.
estudo das patologias atendidas
iii.
número de casos que são enviados aos serviços de urgência hospitalar
c)
detecção dos “picos” da procura por parte dos utentes do S.A.P.;
d)
estudo dos horários de todos os profissionais que fazem parte da equipa;
e)
estudo dos horários e trabalhos assistenciais e não assistenciais de todo o Centro de Saúde.
Mais
9 - RE Q UEREM a V. Ex.ª que, nos termos da deliberação do Conselho de Administração da ARS do N orte, sejam tais elementos
enviados para a Sub-Região de Saúde do N orte para que esta possa fazer “… um acompanhamento de cada caso”.
O s Médicos:
C/c.:
Director do Centro de Saúde de _______________________________
Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos
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8 – O RGANIZAÇÃO DA O RDEM D OS M ÉDICOS
A - Organização Interna Distrital

1 – Iniciou-se o processo de eleição dos Delegados da Ordem dos Médicos nos locais de trabalho, cujo processo
está a ser dinamizado e fiscalizado pelo Conselho Distrital
do Porto, nos termos do Regulamento já aprovado e que
se encontra disponível para os interessados na Sede da
Ordem dos Médicos. A data das eleições nos diversos locais de trabalho, bem como outros aspectos referentes ao
processo eleitoral serão comunicados por carta para a residência de cada colega. Na sequência dos actos eleitorais
já realizados foram eleitos os seguintes colegas como Delegados da Ordem dos Médicos:
• Centro de Saúde de Marco de Canaveses - Felisberto
Soares Fernandes Baúte
• Centro de Saúde de Paços de Ferreira - Delfina Maria
Ferreira Barbosa Frade Souto
• Centro de Saúde de Baião - Alcino Nogueira Soares da
Costa
• IPO-Porto - Maria Lurdes Garcia Trigo, José Maria Laranja Pontes, José António Saraiva Ferraz Gonçalves
• Hospital Conde de S. Bento (Santo Tirso) - João Vaz
Oliveira Costa Milheiro
• Hospital Joaquim Urbano - Ermenegildo Manuel Aguiar
Correia de Sá
• Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) - Sónia Loureiro
Alves Rigaud, Lícinio Rego Oliveira
• Hospital Padre Américo (Vale do Sousa) - Maria Goretti
Pinto Pinheiro Ribeiro.
2 – No próximo dia 8 de Junho vão realizar-se eleições
nos Centros de Saúde de Foz do Sousa, Aldoar, Paranhos,
Campanhã, Bonfim, Oliveira do Douro, Carvalhos, Boa
Nova, Arcozelo, Rio Tinto, Valongo, Águas Santas,
Ermesinde, S. Mamede de Infesta, Maia e Castelo da Maia,
com o seguinte calendário eleitoral:
3 de Abril - data limite para afixação dos cadernos eleitorais; 24 de Abril - data limite para a apresentação das candidaturas; 8 de Junho - acto eleitoral.
3 – O CRN deliberou atribuir uma verba anual de cerca de
4000 contos (cerca de 50% das quotas cobradas aos médicos inscritos no distrito médico de Viana do Castelo) ao
Conselho Distrital de Viana do Castelo e destinado ao aluguer de uma Sede no Distrito de Viana e ao desenvolvimento das actividades daquele Conselho Distrital.
B - Organização Interna Regional

1 – Conforme é objecto de destaque neste número da Revista Nortemédico, realizou-se a cerimónia de apresentação da Revista Nortemédico, no dia 12 de Janeiro de 2000,
que contou com a presença do representante da Senhora
Ministra da Saúde, Prof. Doutor Manuel Barbosa e do Presidente da Ordem dos Médicos.
2 – O CRN deliberou convidar o colega António Sousa
Maia Gonçalves para colaborador da Revista Nortemédico,
onde se encarregará de uma secção de Biografia, relativa
aos principais vultos nortenhos da Medicina portuguesa.

3 – Conforme é objecto de destaque nesta Revista, foi criado o Fórum Nortenho das Profissões Liberais que agrupa, numa estrutura informal, as secções regionais das Ordens representadas no Conselho Nacional das Profissões
Liberais (Câmara dos Solicitadores, Ordem dos Advogados, Ordem dos Arquitectos, Ordem dos Biólogos, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Farmacêuticos, Ordem
dos Médicos, Ordem dos Médicos Dentistas e Ordem dos
Médicos Veterinários). A institucionalização de um organismo regional de consulta entre as diversas Ordens permitirá actuações concertadas em assuntos de interesse comum, em articulação com o Conselho Nacional das Profissões Liberais. No âmbito deste Fórum irá realizar-se um
Concerto de Beneficência, no próximo dia 13 de Maio de
2000, no Teatro Rivoli, que terá o patrocínio da Câmara
Municipal do Porto, e, eventualmente, o apoio do Banco
Totta e Açores. O Fórum Nortenho das Profissões Liberais
irá também organizar iniciativas no âmbito das comemorações Porto-2001-Capital Europeia da Cultura, entre as
quais se prevê a realização de uma Semana de Exposições
e Intervenções Temáticas, a realizar no ano 2001, na Casa
do Médico, pelas diversas Ordens, e que terá também o
patrocínio da Câmara Municipal do Porto.
4 – Prevê-se para breve a realização de um protocolo de
colaboração da Ordem dos Médicos com a Associação Nacional de Jovens Médicos e com a Associação dos Médicos
da Carreira Hospital, no sentido da Ordem dos Médicos
poder vir a apoiar, no plano logístico, aquelas duas associações de médicos.
5 – Realizou-se um encontro do CRN com a Direcção da
Associação dos Médicos Portugueses de Saúde Pública,
tendo ficado acordado proceder a consultas mútuas no
sentido de concertar as intervenções da Ordem dos Médicos e daquela Associação, na defesa dos interesses socioprofissionais dos médicos daquela especialidade.
6 – No passado dia 30 de Junho procedeu-se à assinatura
de um Protocolo de Colaboração entre as Associações de
Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e a Ordem dos
Médicos, nos termos do Doc. 20.
7 – Decorreu entre 19 e 22 de Janeiro de 2000, um Curso
de Investigação Clínica e Estatística em Saúde, organizado
pelo Dr. Machado Lopes, em representação do Conselho
Regional do Norte.
8 – Continua em funcionamento o Serviço de Atendimento aos Médicos, realizados por membros do CR entre as
16 e as 20 horas, às segundas e sextas feiras.
9 – Continua em crescimento a procura dos serviços de
consultoria jurídica da Ordem dos Médicos, a cargo da
Dr.ª Inês Folhadela; este serviço funciona, mediante marcação prévia, às quartas-feiras, a partir das 18, ou, em situações de emergência, no próprio consultório daquela
causídica.
10 – Um grande número de colegas foi sensível ao apelo
do Conselho Regional para que regularizassem as quotas
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PROTOCOLO DE CO OPERAÇÃO
Doc. 20

D escrição dos O utorgantes:
Primeiros O utorgantes - Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da U niversidade do Porto, pessoa colectiva n.º 501410058, com sede na Alameda
Prof. H ernâni Monteiro, H ospital de São João – Faculdade de Medicina do Porto – Piso 01, adiante designada como AEFM UP e a Associação de Estudantes do
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da U niversidade do Porto, com sede no Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4000 Porto, adiante designada como AEICBAS.
2º O utorgante - O rdem dos Médicos – Secção Regional do N orte
Entre as partes acima designadas é celebrado o seguinte protocolo, que ambas aceitam e se comprometem a cumprir:
1ª - A O rdem dos Médicos disponibilizará as áreas de auditório, para actividades de fim compatível com o predestinado às áreas referidas, sempre que não exista
incompatibilidade com os interesses do 2º O utorgante.
2ª - A O rdem dos Médicos disponibilizará as suas instalações desportivas aos alunos inscritos nos primeiros outorgantes, que se submeterão ao regulamento
que oriente o funcionamento das infra—estruturas em apreço.
3ª - O s alunos inscritos nos primeiros outorgantes estarão autorizados a frequentar as instalações hoteleiras (Restaurante e Casa do Médico) do 2º O utorgante,
sujeitos ao regulamento que oriente o funcionamento das infra-estruturas em apreço.
4ª - A AEFM UP e a AEICBAS disponibilizarão os seus departamentos para promover as actividades da O rdem dos Médicos junto dos estudantes da Faculdade de
Medicina e do ICBAS.
5ª - A AEFM UP e a AEICBAS comprometem-se a apreciar as posições da O rdem dos Médicos com o objectivo de apoiar a sua concretização.
6ª - A O rdem dos Médicos compromete-se a apreciar as posições da AEFM UP e da AEICBAS com o objectivo de apoiar a sua concretização.
7ª - O s outorgantes comprometem-se a formar um grupo de trabalho conjunto no âmbito da formação médica.
8ª - A O rdem dos Médicos dispõe-se a patrocinar actividades de natureza cientifica, cultural e pedagógica realizadas pela AEFM UP e pela AEICBAS.
9ª - O s outorgantes comprometem-se a desenvolver todas as acções necessárias para o estreitamento das relações que sejam mutuamente vantajosas.
10ª - O s outorgantes comprometem-se a estudar e concretizar vias de comunicação privilegiadas.
11ª - O s outorgantes comprometem-se a divulgar, por todas as formas ao seu alcance, o presente protocolo.
12ª - O s outorgantes comprometem-se a estudar formas de aprofundar o âmbito de cooperação e a actualizar o presente protocolo dentro do prazo de dois
anos.

em débito. Não é demais insistir nesse apelo à consciência
dos colegas que ainda não cumpriram aquele dever nos
termos da carta que lhes foi enviada pelo Conselho Regional.

sões de Verificação da Idoneidade de Serviços, com vista a
avaliar o trabalho desenvolvido por estas e a articulação
existente entre os representantes do CR e as Direcções dos
Colégios de Especialidade.

C – Organização Interna Nacional

2 – Face à proposta da Direcção do Colégio de Especialidade de Pediatria em proceder à criação das sub-especialidades pediátricas de Infecciologia Pediátrica, Endocrinologia pediátrica, Gastroenterologia e Hepatologia Pediátrica,
Medicina da Adolescência, Imunoalergologia Pediátrica,
Pediatria do Desenvolvimento, Nefrologia Pediátrica, Oncologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica, Pediatria Comunitária e Cuidados Intensivos Pediátricos, o CRN convidou para uma reunião os membros do Norte das Direcções dos Colégios de Especialidade de Doenças Infecciosas, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Imunoalergologia, Medicina Física e Reabilitação,
Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Nefrologia,
Neurologia, Oncologia Médica, Pneumologia, Psiquiatria,
Psiquiatria da Infância e da Adolescência e Saúde Pública
e das Sub-Especialidades de Neurologia Pediátrica e Medicina Intensiva. Esta reunião ocorreu no passado dia 28
de Fevereiro e destinou-se a obter um parecer daqueles
colegas que permita fundamentar a posição a assumir pelo
CRN no CNE da Ordem dos Médicos.

1 – O CNE deliberou aprovar a realização de um Censo
Médico durante o próximo ano 2000, em termos que serão oportunamente divulgados na Revista da Ordem dos
Médicos.
2 – O CRN deliberou indicar os seguintes médicos da Secção Regional do Norte para as seguintes sessões do Congresso Nacional de Medicina a realizar no ano 2000, nos
dias 22, 23 e 24 de Junho:
• Conferência “O Médico do Futuro”- Prof. Doutor Nuno
Grande
• Conferência “Ensino da Medicina”- Prof. Doutor Sousa
Pereira
• Conferência ”O Médico na Gestão de Recursos”- Dr. Guimarães dos Santos
• Conferência “”As Novas Tecnologias e o Futuro do Exercício da Medicina- Prof. Doutor Jorge Sequeiros
• Conferência “Desenvolvimento Profissional Contínuo”Prof. Doutor António Silva Leal e Prof. Doutor Levi Guerra
• Conferência “ Condições de Trabalho”- Drs. Carlos Santos e Maria João Pestana de Vasconcelos
• Conferência “Especialização em Medicina”- Dr. Silva Araújo e Prof. Doutor Falcão de Freitas
• Conferência ”Serviços de Saúde e Urgência”- Dr. Abel
Fernandes Rua
• Conferência “Educação Médica Contínua”- Drs. Miguel
Leão e Hernâni Vilaça e Prof. Doutor Alexandre Sousa
Pinto.
D - Relações com os Órgãos Técnicos Consultivos

3 – Face à proposta da Direcção do Colégio de Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia em proceder à criação das
sub-especialidades de Medicina Materno Fetal, de Ginecologia Oncológica e de Medicina da Reprodução, o CRN
convidou para uma reunião os membros do Norte das
Direcções dos Colégios de Especialidade de Genética Médica, Urologia e Oncologia Médica. Esta reunião ocorreu
no passado dia 2 de Março e destinou-se a obter um parecer daqueles colegas que permita fundamentar a posição a
assumir pelo CRN no CNE da Ordem dos Médicos.
E - Casa do Médico

1 – Realizaram-se, nos dias 7 e 10 de Janeiro de 2000,
duas reuniões com os representantes do CRN nas Comis-

1 – A Casa do Médico, filosofia, objectivos e estruturas são
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objecto de destaque neste número da Revista Nortemédico
e estão devidamente explicitados na entrevista do colega
Rui Sousa.
2 – Foram vendidos dois títulos de habitação à Secção
Regional do Sul da Ordem dos Médicos no valor de 34000
contos.
3 – Foram realizados os seguintes debates relativos a assuntos sócio profissionais:
a) Realizou-se no dia 11 de Dezembro de 1999 um debate
sobre a Lei 119/99 (Medicina Desportiva), com a participação dos membros da Direcção do Colégio da Especialidade de Medicina Desportiva e vários colegas interessados, e que teve como palestrantes os colegas Domingos
Gomes e José Carlos Esteves. O debate confirmou a opinião do CRN de que esta Lei, ainda que necessitando de
regulamentação, é um marco histórico no reforço das competências técnicas da Ordem dos Médicos, já que lhe comete, em exclusivo, a competência para proceder à
certificação dos médicos habilitados à prática da assistência médica desportiva. O CRN aproveitou a oportunidade
para congratular o colega Domingos Gomes, já que a ele
se deve, em boa parte, a elaboração da referida Lei.
b) Realizou-se em 17 de Janeiro de 2000 um debate sobre
Risco Profissional Médico. Este debate teve as intervenções do Dr. Rui Mateus, do Serviço de Saúde Ocupacional
do Hospital de Aveiro, que abordou a definição dos diferentes riscos profissionais, da Prof. Dr.ª Maria de Lurdes
Pereira, da Universidade do Minho, que abordou os temas dos factores de risco biológicos e da inspecção das
condições de trabalho, e do Dr. Barros da Silva, do Sindicato Independente dos Médicos, que apresentou as posições daquele sindicato no que se refere às modalidades de
compensação do risco profissional médico.
c) Realizou-se em 14 de Fevereiro de 2000 um debate
sobre a Lei de Saúde Mental, presidido pelo Presidente da
Comissão Parlamentar de Saúde e Toxicodependência da
Assembleia da República, Dr. Vieira de Castro e que teve
como palestrantes os colegas António Palha e Carlos Mota
Cardoso. O debate revelou as iniquidades da referida lei,
que judicializa excessivamente o problema médico dos
internamentos compulsivos e confunde o conceito social
de saúde mental com o exercício da Psiquiatria. No mesmo debate ficou mais uma vez provada a necessidade de
manter em funcionamento, como hospital psiquiátrico, o
Hospital do Conde de Ferreira.

• 24-25.03.00 (Salão Nobre, Sala Braga, Medicoteca, Sala
Bragança): Serviço de Anestesiologia do Hospital Geral
de Santo António.
• 31.03.00 (Sala de Conferências): Ciclo de Pediatria.
• 06-08.04.00 (Salão Nobre, Sala Braga, Medicoteca): 3º
Simpósio Bial.
• 13.04.00 (Sala Bragança): Curso de terapêutica hormonal
de substituição.
• 14-15.04.00 (Salão Nobre): Curso de actualização de
Dermatologia – Faculdade de Medicina / Hospital de S.
João.
• 15.04.00 (Sala Braga): Reanima.
• 06.05.00 (Salão Nobre): Clube de Anestesia Regional.
• 13.05.00 (Salão Nobre): III Curso de Neurofisiologia
Clínica.
• 26.05.00 (Sala de Conferências): Ciclo de Pediatria.
• 26.05.00 (Salão Nobre, Sala Braga): Reunião de casos
clínicos em Cuidados Intensivos Pediátricos.
• 30.05.00 (Salão Nobre): Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas.
• 27.06.00 (Salão Nobre, Galeria, Sala Braga): Endoscopia
terapêutica da Via Biliar.
• 30.06.00 (Sala de Conferências): Ciclo de Pediatria.
7 – Está em curso a elaboração de um Protocolo de Cooperação com a Exponor que permitirá à Ordem dos Médicos, durante 5 anos, e no âmbito das realizações da
Normédica-Feira da Saúde e da AJUTEC, utilizar gratuitamente um pavilhão de exposições na Exponor, bem um
dos auditórios da Exponor, para divulgação de assuntos e
temas que a Ordem dos Médicos entenda relevantes.
8 – Na sequência da criação do Fórum Nortenho das Profissões Liberais, irá ser celebrado com as outras Ordens
representadas no Fórum, um protocolo de colaboração,
visando permitir a utilização da Casa do Médico por profissionais das outras Ordens, quer no que respeita ao aluguer de instalações para eventos organizados pelas outras
Ordens, quer no respeita ao aluguer dos apartamentos da
Casa do Médico que não estejam alugados ou vendidos.
Estes protocolos permitirão, assim, rentabilizar os espaços
e as estruturas da Ordem dos Médicos.
8 – Irá ser elaborado um protocolo de acordo com a empresa Gescongressos para rentabilizar as instalações da Casa
do Médico, através da realização de congressos e reuniões
científicas organizadas por aquela empresa.
F - Relações com os Órgãos de Comunicação Social

4 – Realizar-se-ão os seguintes debates relativos a assuntos socio-profissionais nas seguintes datas:
28.03.00 (Salão Nobre): Debate sobre Qualidade dos Serviços de Saúde (Dr. Miguel Leão).
5 – Os eventos culturais, nomeadamente exposições e concertos musicais, já realizados e aqueles programados constam da página 24 deste número da revista.
6 – Entre Março e Junho estão programadas na Casa do
Médico várias reuniões científicas:
• 17.03.00 (Sala Braga): Reunião Anual da Secção de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria.
• 23.03.00 (Sala de Conferências): Curso de terapêutica
hormonal de substituição.

1 – Mantiveram-se os contactos com os órgãos de comunicação social tendo sido realizado um novo encontro informal no dia 19 de Janeiro de 2000.
2 – Foi elaborado um protocolo de colaboração com o
Jornal Primeiro de Janeiro, no sentido de ser a Ordem dos
Médicos a indicar peritos qualificados para abordar assuntos relacionados com a Saúde, no suplemento semanal “Sete” daquele órgão de informação.
3 – Está em preparação a realização de um curso promovido pela Ordem dos Médicos a que se associarão vários
jornalistas e que se destinará aos profissionais da comunicação social, subordinado ao tema “Jornalismo e Medicina”. Prevê-se que este curso decorra ainda no primeiro
semestre do corrente ano.

