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EDITORIAL

ELEIÇÕES À PORTA

Miguel Leão, Presidente da SRNOM

Este é o meu penúltimo editorial na Revista Nortemédico e
aquele que antecede imediatamente as eleições para os corpos gerentes da Ordem dos Médicos, que decorrerão no
próximo dia 15 de Dezembro. Escolhi este acontecimento
para tema.
Na verdade considero que os dirigentes da Ordem, mesmo
que ainda em funções, como é o meu caso, não só têm o
direito mas porventura o dever de se pronunciarem sobre
opções eleitorais. Alguns defenderão, sob a capa da pseudoindependência, uma opção silenciosa que, na maior parte
dos casos, esconderá apenas uma opção envergonhada por
uma das alternativas em confronto. Quem o defende deveria também exigir que qualquer candidato a candidato deveria suspender as suas funções de dirigente da Ordem dos
Médicos para assumir formalmente uma candidatura de forma a não se confundirem os papéis.
Não penso assim quer porque os Estatutos da Ordem não o
exigem quer porque isso se poderia traduzir na
inoperacionalidade da Ordem dos Médicos.
No caso dos dirigentes em funções, espera-se deles que, pelo
grau de informação que deveriam possuir, se manifestem
pela opções disponíveis partilhando a sua experiência com
colegas menos envolvidos na gestão da Ordem. Se isto é
verdade para aqueles que não são candidatos, é ainda mais
para aqueles que pretendem continuar a dirigir a Ordem.
No meu caso concreto – na situação de não candidato a
Presidente do Conselho Regional – teria duas opções: indiferença pelo futuro da Ordem ou, pelo contrário,
empenhamento para que esta possa seguir um rumo próximo daquilo em que acredito e que defendi durante quase
seis anos. Não gosto de silêncios envergonhados e por isso
mantenho-me empenhado, como cidadão e como médico,
na defesa de princípios.
É exactamente em nome dos princípios que deve ser
perguntado:
Sem querer ser exaustivo, todos se lembrarão das posições
assumidas, divulgadas, publicadas e publicitadas pelo Conselho Regional do Norte a propósito dos assuntos seguintes:
– A defesa das carreiras médicas e a criação de mecanismos
de equivalência que permitam a livre circulação de médicos entre os sectores público, privado, social e cooperativo.
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– A recusa de qualquer processo que, directa ou indirectamente, leve à recertificação dos médicos pondo
em causa títulos já atribuídos.
– A extensão dos poderes disciplinares da Ordem dos Médicos a todas as instituições, nomeadamente do sector
público, com particular relevo para os Hospitais SA.
– A instituição de um sistema inspectivo misto das instituições de saúde, envolvendo a Ordem dos Médicos
e a Inspecção-Geral de Saúde.
– A definição de acto médico e de receita médica.
– A legalização de práticas cientificamente não comprovadas, habitualmente designadas por Medicinas Alternativas.
– A colaboração indispensável da Ordem dos Médicos
com os dois Sindicatos Médicos.
– O papel da Ordem dos Médicos na definição objectiva das regras da formação pós-graduada no âmbito
dos internatos.
Alguém se lembra das posições assumidas sobre estes mesmos assuntos por outros dirigentes da Ordem dos Médicos, com idêntico nível de responsabilidade?
Também sem querer exaustivo, todos se lembrarão da
oposição fundamentada protagonizada pelo Conselho
Regional do Norte relativamente a aspectos emblemáticos da política do Senhor Ministro da Saúde, tais como:
– Ao projecto de Acordo Colectivo de Trabalho para os
Hospitais SA.
– Ao programa de recuperação das listas de espera.
– Ao modelo de receita médica e à substituição da prescrição médica nas farmácias.
– Ao modelo de gestão dos hospitais SA e à possibilidade de discriminação de doentes.
– À celebração de contratos individuais de trabalho em
oposição à ética médica.
– À ausência de negociação colectiva nos Hospitais SA.
– À integração dos centros de saúde em hospitais SA.
– À atribuição da direcção de centros de saúde a não
médicos.
– À atribuição a podologistas de competências médicas.
– À subalternização da Ordem dos Médicos no âmbito
da formação médica.
– À substituição das regras da boa prática médica por
consultas telefónicas, objecto de remuneração directa
ou indirecta para os médicos.

– Ao acordo entre a Empresa NETSaúde e o Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira.
– Ao não pagamento aos médicos das horas extraordinárias que lhes são devidas.
– À imposição de orçamentos clínicos aos médicos.
Alguém se lembra das posições assumidas sobre estes mesmos assuntos por outros dirigentes da Ordem dos Médicos, com idêntico nível
de responsabilidade?
A menos que estejamos todos com amnésia colectiva a resposta é rotunda e sistematicamente não.
É assim que, motivado por razões de estrita coerência, mantenho o meu empenhamento. Tenho o
direito e a ambição de ajudar a que todos os principais dirigentes da Ordem, começando pelo seu
Bastonário, tenham concepções ideológicas semelhantes às minhas, ainda que estilos e formas de
expressão diferentes.
Não escondo o meu contentamento pelo conteúdo
das entrevistas que moldam este número do Nortemédico: dois dos principais dirigentes da SRN
da OM, ainda em funções, assumem pretender dar
continuidade ao projecto de que são intérpretes
desde há seis anos, dando expressão pública à comunhão de ideais que nos une.
Não é por acaso que o actual Presidente da Mesa
da Assembleia Regional, Dr. António Gomes da Silva, e que o actual Secretário do Conselho Regional, Dr. José Pedro Moreira da Silva, anunciam o
seu apoio a um dos candidatos a Bastonário, o Dr.
José Miguel Boquinhas.
Não é por acaso que estamos todos juntos em torno do mesmo candidato a Bastonário.
Essa lista, pelo que conheço dos seus elementos,
encontra-se organizada em torno de princípios englobando médicos que atravessam todos os grupos
etários, todas as carreiras, todas as formas de vínculo profissional e, sublinhe-se, todas as opções partidárias.
Sobre esta última transversalidade vale a pena gastar duas linhas. Há alguns dirigentes médicos que,
recentemente, gostam de se apresentar partidariamente nus, exibindo como especial qualificação não
possuírem cartão partidário e, com isso, poderem
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apresentar no passaporte – geralmente o elemento
preferido de identificação – um inesgotável número de carimbos com a tarja “INDEPENDENTE”. Conheço vários casos em que a existência de tal carimbo de independência significa apenas uma
reedição humana da fábula da raposa e das uvas.
Admito que tal estatuto tenha vantagens pessoais
temporárias; muitos se lembrarão do PRD, o partido anti-partidos, fundado em volta do General
Ramalho Eanes. Ainda que alguém possa idealizar
a Ordem dos Médicos como uma espécie de quartel onde se entrou soldado e se tem que sair general, repugna-me a ideia da Ordem dos Médicos ter
o mesmo destino que o PRD.
Na vida da Ordem dos Médicos demonstra-se com
evidência que o estatuto partidário não afecta a relação com os Governos. Na verdade ninguém poderá dizer que o Dr. Santana Maia (reconhecido
militante do PS) se envolveu em conflitos com o
Dr. Paulo Mendo (Ministro da Saúde do PSD) e
muito menos que o Dr. Germano de Sousa (reconhecido militante do PS e apoiante da candidatura
do Eng. José Sócrates) tenha sido contestatário da
política do Dr. Luís Filipe Pereira (Ministro da Saúde do PSD). E que dizer da conflituosidade assumida por António Gentil Martins e Manuel Machado Macedo, com a Ministra Leonor Beleza, próxima das suas áreas políticas?
Em resumo, para quem possui efectivamente essa
qualidade, a independência é um atributo de espírito que não se perde pela posse de um cartão, mas
que se esvai em jantares de emergência com um
qualquer ministro da saúde.
É esta independência de espírito que move os audazes, os resistentes, os corajosos. A história está
cheia de pseudo-líderes florentinos que se deleitam em jogos de poder e em viagens diplomáticas.

A vida quotidiana também regista aqueles que servem sempre a qualquer amo e tudo sacrificam para
um momento de reinado. De um jeito a um ministro, passando por um despacho de nomeação feito
à medida, de uma assinatura para aquisição de equipamentos até um pedido de subsídio a um departamento governamental, tudo justificam em nome
das clientelas que alimentam e de que se alimentam, em verdadeira simbiose parasitária. É por isso
que a Grã-Bretanha recorda Churchill e não
Chamberlain. Que a França recorda De Gaulle e
não Petain. Que a Itália recorda Garibaldi e não
Alexandre VI. Dos primeiros elogiamos a audácia,
a resistência e a coragem. Dos segundos conhecemos o medo, a traição e a hipocrisia: afinal o caixote do lixo da História.
Tal como nos anos que precederam a promulgação
do Estatuto da Ordem dos Médicos antes de 1977,
as eleições de 15 de Dezembro significam optar,
nem que seja por exclusão. É isso que vários milhares de médicos, o José Pedro Moreira da Silva, o
António Gomes da Silva, eu próprio, vão fazer.
Como nos últimos seis anos temos de contar uns
com os outros.
Por uma razão única: princípios e independência
de espírito.
P.S.: Já com esta revista no prelo, tive conhecimento
da existência de uma outra candidatura personificada pelo ex-colaborador da ministra Leonor Beleza,
Dr. Joaquim Faria de Almeida, em oposição às ideias
que desenvolvi. Graça a Deus que se pode optar!
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JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA

PODERÁ SER O PRÓXIMO
PRESIDENTE DA SRNOM
... E EXPRESSA O SEU APOIO À CANDIDATURA A
BASTONÁRIO DO DR. JOSÉ MANUEL BOQUINHAS
A CONFIRMAR-SE A INEXISTÊNCIA DE UMA SEGUNDA LISTA, JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA SERÁ O PRÓXIMO PRESIDENTE DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS. PREOCUPADO COM O FUTURO DO
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE, O RESPONSÁVEL EXPRESSOU O SEU APOIO À CANDIDATUR A DE J OSÉ M IGUEL B OQUINHAS A
BASTONÁRIO, QUE CONSIDERA SER “CAPAZ”
DE SER UMA VOZ DA OPOSIÇÃO ÀS POLÍTICAS
DE SAÚDE QUE ACTUALMENTE ESTÃO A SER
IMPLEMENTADAS.

APESAR DE ASSEGURAR QUE

FORMARÁ O SEU PRÓPRIO ESTILO AO LONGO

DOS PRÓXIMOS TRÊS ANOS DE MANDATO,

MOREIRA DA SILVA PROMETE JÁ SER “IMPLACÁVEL” NA DEFESA DE IDEIAS JUNTO DO
MINISTRO DA SAÚDE.
Quais foram os motivos que estiveram na base
de avançar com a candidatura à presidência da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM)?
Os motivos foram vários, entre os quais o facto de
pensar que temos feito um bom trabalho ao longo
destes últimos seis anos. Quando o Miguel Leão me
disse que, de facto, não ia avançar e se questionou
quem é que iria ficar à frente da SRNOM, a meio do
percurso – porque há muitas mais coisas para fazer– ,
ficou decidido que eu avançaria.
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Não teve dúvidas em avançar?
É evidente que tive. Isto interfere muito com a vida privada das
pessoas. Apesar de ser um trabalho voluntário, acaba por ser
um pouco forçado, uma vez que
acabamos por dar muitas horas
à Ordem. Mas quem está aqui,
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Prevê-se que não haja
mais nenhuma candidatura no Norte, ao contrário do que acontece nas
Secções Regionais do
Centro e Sul. O facto de
apenas haver uma lista única não pode ser
negativo para o debate interno?
De facto, seria mais
enriquecedor se houvesse outro tipo de
candidatura e pudesse haver alguma troca de opiniões. Mas
penso que na Ordem
dos Médicos a grande maioria das pessoas tem uma opinião só. Não existem muitas opiniões diferentes, uma vez que não somos nós quem define as políticas
da saúde, mas sim o ministério. Ou não estamos de acordo e
tentamos modificar a política de acordo com aquilo que pensamos, ou então não se altera nada. Noto que existem algumas ideias consensuais que atravessam a OM da direita à
esquerda. Não só na SRNOM, como nas outras secções regionais, a luta vai contra a forma como está a ser executada a
política no sector. Penso que ninguém discorda com o facto
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ser bom. É claro que é
necessário reformular algumas questões, mas não é preciso
acabar com ele. Julgo que ninguém contesta que, neste momento, se começa a notar uma discriminação no acesso de
doentes aos cuidados médicos. Temos vindo a reparar que
os doentes que estão na área dos hospitais SA estão a ser
discriminados tecnicamente em relação a outros. Neste contexto, preocupa-nos que a Entidade Reguladora da Saúde
(ERS), um organismo que foi criado até por pressão do Presidente da República, não esteja a funcionar. Essa entidade
podia auto-regular, ou fazer com que a questão da acessibilidade e da equidade técnica fosse precisa. Portanto, todos estes problemas tanto incomodam a candidatura A, como a
candidatura B. A esse nível, o debate não era muito importante, porque os médicos pensam mais ou menos da mesma
forma. No entanto, se aparecer outra lista é porque a política
do Senhor Ministro ainda tem adeptos.

BASTONÁRIO

DEVERIA TER SIDO A VOZ DA

OPOSIÇÃO
Mas existem algumas críticas, ainda que isoladas, à postura que o Dr. Miguel Leão assumiu durante os últimos
seis anos à frente da SRNOM.
Acho que o Dr. Miguel Leão acabou por ter essa postura ao
nível da OM porque fez o papel que outras pessoas não fizeram.

Está a referir-se a quem?
Estou a referir-me mais propriamente ao bastonário
da OM e aos outros presidentes dos Conselhos Regionais que deveriam ter sido a voz da oposição da Ordem, relativamente a determinado tipo de medidas que
foram tomadas. Mas isso acabou por não acontecer.
Foi um espaço que acabou por ficar desocupado e nem
ao nível da Secção Regional do Centro, nem a nível da
Secção Regional do Sul existiram posição duras. Por
isso, fomos nós, ao nível da Secção Regional do Norte, quem acabou por ocupar essa posição.
Estamos perante uma candidatura que apresenta
uma lista renovada. Alguma razão em especial para
que isso tenha acontecido?
Há quatro pessoas que continuam. Mas, por exemplo,
ao nível do Conselho Disciplinar existe uma renovação completa. Existiram também algumas modificações ao nível dos formulandos consultivos, mas mantém-se, mais ou menos, o espírito e a linha da anterior direcção. É evidente que os cargos vão ser ocupados por pessoas com perfis diferentes. Eu não tenho o
estilo do Dr. Miguel Leão. Não sou o Dr. Miguel Leão
dois, nem faço tenções de manter o mesmo estilo…
Tenho o meu estilo.
E qual é o seu estilo?
Não sei (risos). Vamos ver o que vai acontecer ao
longo dos próximos três anos. No caso de ser eleito,
com certeza, vou criá-lo ao longo desse tempo. O
Conselho Regional é um órgão colectivo. O que não
quer dizer que eu não tenha ideias sobre determinados assuntos. Mas acho que o que tem de sair é o
conjunto das ideias das pessoas que compõe o Conselho Regional e a pressão que vai sair sobre o ministro são as ideias conjuntas. Nesse sentido, serei implacável, quando defender as nossas ideias junto do
Ministério da Saúde.

LISTA DA SRNOM ESTÁ RENOVADA
Em determinadas alturas, nomeadamente com Correia de Campos, a SRNOM assumiu a luta contra o
então ministro da Saúde. Dadas as críticas que têm
vindo a ser feitas ao actual ministro, a partir de
Janeiro, vamos assistir a uma luta contra Luís Filipe Pereira?
Quando falamos na luta contra o ministro, não é propriamente o Dr. Luís Filipe Pereira que me incomoda.
O que me incomoda são as ideias do ministro e a implementação da sua política. Não tenho nada contra o
senhor, tenho é contra a aplicação prática das ideias
dele no terreno. Nesse aspecto pode contar com a nossa
oposição, tal como das outras Secções Regionais que,
se estiverem de acordo connosco, vamos para a frente
em conjunto. Se não quiserem também vamos sozinhos, não temos medo nenhum. Já tomamos essa atitude nos últimos seis anos e continuaremos na mesma senda.
Como espera que seja o relacionamento com as
outras Secções Regionais?
Espero que seja um relacionamento do aceitável.
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Espera que seja diferente
dos últimos seis anos, uma
vez que Miguel Leão queixava-se de a SRNOM ter estado
sozinha em muitas lutas?
O Dr. Miguel Leão esteve algumas vezes sozinho. Não julgo que
tenha estado sempre. Agora, a
condução da oposição foi feita essencialmente por nós. Isso é um
facto. Muitas das coisas que na altura formulamos, muitas opiniões
que emitimos acabaram por demonstrar que tínhamos razão. A SRNOM
andou a trazer a reboque as outras secções regionais, mas como é evidente
que, algumas vezes, tomaram a mesma
posição. Também depende de quem ganhe as eleições, mas se ganhar quem
eu espero que ganhe penso que podemos ter uma condução mais uniforme e mais dinâmica da política da
Ordem dos Médicos.
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Mas esse estilo vai depender daquilo que falava há pouco, ou seja
das posições que o novo
bastonário da OM assumir?
Obviamente que irá depender dessas posições. Se
houver uma postura frouxa, cá estaremos nós…

Mas por que razão há uma renovação da lista dos
elementos que compõe a candidatura à SRNOM?
Por várias razões. Uma delas tem a ver com o que referi há
pouco. Ou seja, estes cargos são voluntários e acabam por
interferir com a vida privada das pessoas. Alguns elementos estavam cansados, enquanto que relativamente a outros entendemos que os devíamos substituir, porque a sua
prestação não foi tão boa como estávamos à espera.

“NÃO TENHO DÚVIDAS DE QUE VOU APOIAR JOSÉ MIGUEL BOQUINHAS”
Apesar de ser uma lista única, espera uma boa participação dos médicos no acto eleitoral?
Espero que haja uma grande participação. Sentir-me-ia
muito mais feliz se fosse referendado por uma boa votação. Acho negativo que as pessoas, por acharem que é
uma lista única e, por isso, já está ganha, acabassem por
não ir votar.
No final dos próximos três anos, o que espera?
Entre aquilo que eu espero e a realidade ainda vai um
longo espaço. Mas espero que, de facto, os médicos se
revejam na sua Ordem, espero que tenhamos contribuído
de alguma maneira para o debate que vai haver na área da

Saúde e espero que tenhamos conseguido travar alguns ímpetos mais reformistas, no mau sentido, que
possam aparecer por parte do Ministério da Saúde.
Existem duas listas para a liderança da Ordem
dos Médicos. Qual dos candidatos a bastonário
apoia?
O Dr. José Miguel Boquinhas foi secretário de Estado da Saúde durante o ministério da professora Manuela Arcanjo, com quem nós tivemos excelentes
relações. O Dr. Pedro Nunes trabalha connosco há
seis anos, por isso, conheço-o bem. No entanto, estou mais próximo do programa do Dr. José Miguel
Boquinhas do que do Dr. Pedro Nunes, até porque
acredito que o primeiro irá ser uma voz mais forte,
em termos de oposição, junto do Ministério da Saúde. Já o Dr. Pedro Nunes parece-me ser uma voz
mais conciliadora e demasiado próxima do ministro, para tomar algum tipo de atitudes contra as actuais políticas em curso, apesar de agora ter começado a adoptar um discurso diferente. Fiquei triste
com a posição tomada pelo Conselho Nacional Executivo, apoiado pelo Dr. Pedro Nunes, com a votação contra da SRNOM, sobre os Internatos Médicos. Achei uma traição aos Internos. Mas não sei se
realmente mudou de ideias ou se isso tem alguma
coisa a ver com as eleições para a Ordem dos Médicos. Com este cenário, não tenho dúvidas de que
vou apoiar claramente o Dr. José Miguel Boquinhas,
com quem concordo.

É

PRECISO FAZER UM LEVANTAMENTO

DAS NECESSIDADES DOS MÉDICOS
Quais são os principais problemas que os médicos do Norte de Portugal enfrentam actualmente?
As condições de trabalho são o nosso maior problema. É neste campo que a Ordem dos Médicos tem
de passar para o terreno. Temos de começar a ouvir
os nossos colegas, escutar quais as suas preocupações e começar a fazer algum barulho relativamente
às más funções que as pessoas prestam, devido às
más condições de trabalho. Saber ou não se têm gabinetes, saber se têm ou não material... Uma coisa
que preocupa ao nível da medicina geral e familiar,
que é o primeiro embate do doente com o SNS, são
as condições em que se trabalha nos centros de saúde. Conheço alguns que não têm condições nenhumas para se trabalhar. Os consultórios são pequenos, não há sequer espaço para deitar um doente,
não têm os ficheiros organizados, falta-lhes material. Não conheço, por exemplo, qualquer centro de
saúde ou hospital onde haja estetoscópios. Normalmente quando faço consulta levo o meu, o hospital
não me fornece nenhum. Como também tenho o
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CADA DISTRITO TERÁ UMA SEDE LIGADA
À SRNOM
Quais são as linhas programáticas da candidatura que lidera?
A nível interno, uma das ideias das quais não abdico
prende-se com a criação de uma sede em cada distrito.
É o meu ponto de honra. Na minha opinião, é muito
importante que os médicos recebam formação. Sem sedes distritais, torna-se muito difícil congregar e motivar os médicos para essa área. Se queremos que a formação saia do Porto e passe para Viana do Castelo, Vila
Real ou Bragança é necessário uma descentralização.
Gostava muito de arrancar com Cursos de Ética e
Deontologia e com Cursos de Direito Médico, e acho
que era muito bom que esses cursos estejam descentralizados do Porto, até porque compreendo que para
um médico de Bragança seja muito difícil vir ao Porto
vários dias seguidos.

meu oftalmoscópio, e o meu otoscópio… A primeira coisa
que se tem de fazer é dotar os centros de saúde e os hospitais com condições físicas, onde as pessoas possam trabalhar. É por aí que temos de fazer um levantamento
daquilo que faz falta e começar a fazer algumas exigências a que temos direitos.
E a nível das diferenças entre o Litoral Norte e o Interior Norte?
Penso que o Litoral está pior do que o Interior. Da realidade que conheço, os centros de saúde do Interior são
bem melhores do que quando comparados, por exemplo, com os centros de saúde do Grande Porto. Em termos de recursos humanos e de médicos, os problemas
estão também mais concentrados no Litoral, ao contrário
do que se possa pensar. Basta dar um exemplo: o distrito
de Bragança tem cerca de 15 mil doentes a descoberto,
enquanto que no distrito do Porto são cerca de 100 mil
pessoas sem médico de família. Um dos problemas que
mais afecta o Interior prende-se com a falta de ligação
entre os centros de saúde e os hospitais. É muito mais
difícil a um médico que trabalhe no distrito de Bragança
ter uma resposta adequada para determinado tipo de especialidade, do que um médico do Porto que tem mais
especialidades nos hospitais centrais mais próximos. Essa
articulação entre hospitais e centros de saúde também é
outra matéria que tem de ser melhorada. Mas muitas vezes, a culpa também é do médico que encaminha o paciente para outro colega, sem qualquer informação. Ao nível da medicina geral e familiar isso nota-se, mas também é verdade que os médicos têm tão pouco tempo para
ver os doentes que depois não têm tempo para fazer uma
carta onde se informa o que tem o doente para o médico
para onde o mandam.

Essa medida pode ajudar a que os médicos se aproximem mais da sua Ordem?
Julgo que já existe uma sintonia entre os médicos e a
SRNOM. Isso mesmo foi visível na grande participação
que tivemos quando promovemos o referendo sobre a
questão das farmácias. Nos últimos seis anos, a SRNOM
conseguiu passar uma imagem diferente daquilo que
era e, por isso, as pessoas passaram a sentir-se mais
próximas do organismo que as representa, sem que tivesse havido prejuízo para outras organizações. O facto de haver sedes de distrito, implica que os membros
tenham a sua ordem mais perto e não tenham de se
deslocar ao Porto sempre que queiram tratar de alguma coisa.
Quando pensa que é possível ter as sedes a funcionar?
Acho que no primeiro ano de mandato. Já durante o
ano de 2005.

REGULAMENTAÇÃO DO ACTO MÉDICO
É PRIORIDADE
Mas estávamos a falar das linhas programáticas
da sua candidatura…
A nível nacional, devemos continuar a pugnar pela promulgação e pela regulamentação do Acto Médico, nomeadamente numa altura em que temos vindo a assistir a várias tentativas de regulamentação de outro tipo
de profissões ligadas à Saúde. Actualmente, é muito
mais importante saber o que é o Acto Médico, para,
depois, perceber o que são as outras coisas. Por outro
lado, é necessário que haja uma discussão ampla sobre
os hospitais SA e quanto às possíveis discriminações
técnicas e de acesso que podem acontecer nessas unidades. Uma terceira questão que para a nossa candidatura é, também, essencial prende-se com a salvaguarda
do SNS. Concordamos que o SNS seja alterado e pode
haver alterações e melhorias, sem que seja destruída a
sua base. Em quarto lugar, queremos manter as boas
relações que temos com as estruturas sindicais.
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Com o aparecimento dos hospitais SA, até que ponto considera necessário haver médicos preparados
para assumir a gestão dessas unidades?
Gostaria que ficasse claro que não somos contra os hospitais SA. Apenas nos parece que uma gestão que visa exclusivamente o lucro está mal encaminhada. Nesta perspectiva, o facto de haver um médico à frente de um conselho
de administração dá a certeza de que não se vai colocar o
lucro acima de tudo. Uma das grandes preocupações é a
discriminação técnica. Sabemos que um doente deve ter
um determinado tipo de passos para chegar ao diagnóstico final e, mesmo que esses passos sejam caros, não vamos deixar de os dar para obter mais lucro. Concordo é
que possa haver uma tentativa de racionalizar os gastos.
Mas os médicos estão, actualmente, preparados para
assumir os cargos de gestão?
Acho que sim. Temos tido vários cursos de pós-graduação
em gestão para médicos que penso que têm tido uma grande adesão. Há interesse dos médicos em aprenderem mais
sobre os métodos de gestão e, provavelmente, existe mais
interesse de que os hospitais sejam dirigidos por médicos,
uma vez que estão mais preparados. Por um lado há o lado
da gestão, mas por outro existe a vertente clínica que pode
impedir que se pense menos no doente e mais no lucro.
A discriminação a que os doentes podem estar sujeitos nos hospitais SA pode ser eliminada com a actuação efectiva da Entidade Reguladora de Saúde?
O presidente da ERS, Rui Nunes, merece a nossa confiança. Porém, é necessário que lhe sejam dados os instrumentos para que, efectivamente, consiga colocar a entidade a funcionar. Com uma secretária e uma sala não podem ser feitas inspecções aos hospitais e aos centros de
saúde e verificar «in loco» o que se está a passar ao nível
da acessibilidade e ao tratamento dos doentes. Sem verbas
não se consegue ir a lado nenhum. Se há uma coisa que
nos incomodo é que um doente que nasce em Matosinhos
ou em Vila da Feira não tenha os mesmos direitos que o
doente que nasce em Paranhos. Não há razões para que
seja discriminado.

MÉDICOS NECESSITAM DE SER
«HUMANIZADOS»
Como é que encara o novo diploma legal sobre os
internatos médicos?
A nova lei não é a que nós gostaríamos, mas é melhor
do que a primeira versão que nos foi apresentada. De
qualquer maneira, há duas ou três questões que nos
parecem preocupantes. Uma delas prende-se com o facto
de não ser a Ordem dos Médicos a atribuir a idoneidade aos serviços. Está previsto que pode ser outra entidade. Felizmente os programas de formação ficaram com
a Ordem dos Médicos e com os Colégios de Especialidade!

Outras questões que me parecem gritantes são o
ano comum acabar em 2007 e os honorários que
os médicos vão auferir. Os próprios sindicatos já
têm feito eco da situação, é o facto de os médicos
passarem a ter mais horário de trabalho, com o
mesmo dinheiro. É necessário reflectir sobre que
tipo de ensino pós-graduado vamos ter, nomeadamente com a criação dos hospitais SA. É preciso saber se os médicos vão ter as mesmas condições de aprendizagem que têm tido até agora. No
futuro, a nova geração de profissionais vão ser
aqueles que vão ter de responder às exigências do
país e, portanto, é importantíssimo que não nos
esqueçamos da formação. Estamos a assistir a uma
era técnica, não só em Portugal, como em vários
países europeus e, por isso, temos de dar atenção
às questões de humanização. Os médicos são os
que melhor estão colocados para essa questão e,
por isso, temos que fazer com que os nossos colegas pensem no doente não apenas como meros
objectos, ou meras doenças, mas pensem nos doentes como pessoas.
Como é que se chama a atenção dos profissionais da saúde para uma necessidade de
humanização?
Com alguns cursos de formação sobre humanização
é possível fazer com que os médicos pensem mais
nos doentes como pessoas. Apesar de tratarmos doenças, as pessoas que estão à nossa frente são humanos debilitados, fragilizados e temos uma obrigação de os tratar com mais carinho e de uma maneira mais humanista. Por outro lado, também é
verdade que os profissionais de saúde fazem, muitas vezes, mais do que são obrigados, dadas a falta
de condições que existem nos hospitais ou nos centros de saúde. Nesse sentido, uma das coisas que
também gostava que fosse feito é definir as características técnicas para cada especialidade. Ou seja,
o que é necessário para colocar um serviço a funcionar com a qualidade mínima. Depois, é necessário fazer exigências ao nível do Ministério da Saúde para que tenhamos essas condições, nomeadamente o acesso à informação. É importante termos
serviço de Internet disponível, para que quando
não estejamos a ver doentes, possamos actualizar
conhecimentos e fazer outro tipo de trabalhos ao
nível da investigação.

REFERENDO

SOBRE AS FARMÁCIAS É

PARA TER CONTINUIDADE
Como avalia a implementação dos medicamentos genéricos no mercado português?
O ministro da Saúde deu o passo errado. Na
altura em que se começou a pensar na aposta
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nos genéricos, o Dr. Pedro Nunes – que foi quem negociou, a meu ver bem, esta questão com o Dr. Luís
Filipe Pereira – tentou que os médicos fossem englobados na prescrição dos genéricos. Inclusivamente
tínhamo-nos comprometido, em termos de OM, em
ter alguma acção nesse sentido. Na minha opinião, o
médico convencido é melhor do que o médico obrigado. Mas o ministro entendeu que não, entendeu que a
lei devia ser como ele queria com aquele pequeno truque do sim e do não. Agora tem estes resultados: grande desconfiança por parte dos doentes e grande desconfiança por parte dos médicos em relação aos genéricos. E uma quota de cinco por cento no mercado,
quando podíamos ter uma quota muito mas alta, com
grandes ganhos para o SNS.
Mas o ministro da Saúde tem-se mostrado satisfeito
com os resultados obtidos.
Não sei se a satisfação dele corresponde à realidade. Este
ministro tem a tendência de manipular números. Até acho
que tem algumas coisas de Marlin, de mágico, porque
transforma os números conforme ele quer. Como já se
viu nas listas de espera, os números não são iguais àquilo
que ele diz. Com os genéricos acontece o mesmo. Uma
quota de cinco por cento de genéricos no mercado nacional é pequena, quando comparamos, por exemplo, uma
quota de 25 por cento existente no Canadá e nos Estados Unidos. Se as pessoas forem convencidas de que os
genéricos têm uma actuação semelhante às moléculas originais – e na grande maioria dos casos penso que assim
acontece –, pode ganhar-se a luta. Tenho muitos doentes
a tomarem genéricos, e sou eu próprio que os prescrevo
e aconselho, porque também é uma medida de poupança, não só para os doentes como para o Estado e nós
médicos temos de ter alguma sensibilidade relativamente a este assunto. Agora, é evidente que se tivesse havido
uma fase de convencimento, era melhor do que uma fase
de obrigatoriedade. Além disso, estão sempre a aparecer

moléculas novas que demoram 10 anos para terem
um genérico.
O referendo sobre a liberalização das farmácias
realizado pela SRNOM obteve uma grande adesão por parte dos médicos. O que é que se pretende fazer agora?
O referendo é para ter continuidade. Tem de se passar a ideia para a sociedade civil, em conjunto com
outro tipo de organização, e vamos tentar que haja
uma discussão da lei sobre a questão da propriedade das farmácias e a venda livre de medicamentos.
Não vejo qualquer razão para que um medicamento de venda livre não possa ser vendido numa grande superfície comercial, desde que, como é óbvio,
tenha alguém licenciado em farmácia à frente desse
espaço, como acontece em vários países.
Mas isso não pode contribuir para que aumentem as taxas de auto-medicação?
Não tenho a ideia de que os portugueses se automediquem mais em comparação com os americanos ou com os alemães. Acho que a auto-medicação é um facto normal nas sociedades modernas,
em que as pessoas têm acesso a um grande fluxo
de informação, não só através da televisão como
de outros meios de comunicação social. Hoje em
dia ninguém vai ao médico por causa de uma gripe ou por causa de uma dor de dentes. A maioria
das pessoas, com algumas excepções, tem acesso
aos analgésicos e aos antipiréticos. Portanto, não
vejo razão para que não sejam vendidos em outros
espaços comerciais. Aliás, já aconteceu isso com
os leites para bebés que, antigamente, eram apenas vendidos em farmácias. Actualmente, são vendidos em superfícies comerciais com grandes ganhos para as pessoas, porque as superfícies comerciais estão mais tempo abertas do que as farmácias
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e como a oferta aumentou, os leites embarateceram
substancialmente. Se há ganhos para o consumidor, não só em termos de monetários, como em
termos de acesso, não sei porque não se há-de vender. Também não percebo por que sendo as farmácias um negócio, apesar de ter alguns laivos de
prestação de cuidados de saúde, quem queira não
possa abrir uma farmácia, desde que à frente delas
tenham pessoas competentes. É o que acontece
com as clínicas privadas. Ninguém está impedido
de abrir uma clínica onde quiser, desde que tenha
à frente um médico.

“TENHO MUITO MÁ OPINIÃO ACERCA
DO MINISTRO DA SAÚDE”

Como é que assistiu à recondução de Luís Filipe
Pereira no cargo, depois de ser um dos ministros mais contestados do Governo de Durão Barroso?
Como já disse numa entrevista à «Nortemédico», tinha muito má opinião acerca do Dr. Luís Filipe Pereira. Mantenho essa opinião e foi com
grande surpresa que assisti à sua
recondução no cargo. Penso que foi
uma dupla asneira do Governo. O
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POLÍTICA

DE

SAÚDE

«A CLASSE MÉDICA
DEVE ESTAR UNIDA»
GOMES DA SILVA É O MANDATÁRIO REGIONAL DO CANDIDATO
A BASTONÁRIO JOSÉ MIGUEL BOQUINHAS
CIRURGIÃO NO HOSPITAL DE SANTO
ANTÓNIO, NO PORTO, GOMES DA SILVA PRESIDE À MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE DA O RDEM DOS
MÉDICOS. DEPOIS DE TER SIDO SUB DIRECTOR-GERAL DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS ENTRE 1986 1987, NO
TEMPO DA MINISTRA LEONOR BELEZA, E
PRESIDENTE DA COMISSÃO INSTALADORA
DO HOSPITAL FRANCISCO XAVIER, O
RESPONSÁVEL MOSTRA-SE PREOCUPADO
COM AS POLÍTICAS QUE, ACTUALMENTE,
ESTÃO A SER IMPLEMENTADAS NO SECTOR,
TENDO ACEITE SER O MANDATÁRIO REGIONAL DO CANDIDATO A BASTONÁRIO

JOSÉ MIGUEL BOQUINHAS. UM HOMEM
QUE, ACREDITA GOMES DA SILVA, PODERÁ TER UMA INTERVENÇÃO ACTIVA JUNTO DO PODER.

É presidente da Mesa da Assembleia Regional
do Norte da Ordem dos Médicos há seis anos.
Que balanço é que faz?
Foram seis anos de algumas realizações, mas também de algum conflito com o poder instituído, sobretudo com o actual ministro da Saúde. A nível interno, considero muito positiva a instituição do
Prémio Corino de Andrade e a celebração anual do
Dia do Médico. São dois eventos muito importantes
para a classe, uma vez que servem para unir os médicos. E a classe deve estar unida, dado que são mais
as coisas que nos aproximam do que aquelas que nos
afastam. Por isso, devemos procurar ter os colegas
junto da Ordem.
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Mencionou que existiu “algum conflito com o poder”. Como elemento da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM), recorda alguma situação mais ingrata?
A situação mais ingrata tem a ver com o veto do Presidente da República, Jorge Sampaio, relativamente ao
Acto Médico. Nos últimos tempos, temos assistido a uma
experiência negativa com os hospitais SA e à destruição
da carreira médica.

FRAGMENTAÇÃO DO SNS
Concorda com a ideia de que o Serviço Nacional
de Saúde (SNS) está a ser destruído?
As medidas que têm sido tomadas acabam por fragmentar o Serviço Nacional de Saúde. A intenção, por exemplo, da criação das taxas moderadoras diferenciadas
poderá conduzir a que alguns cidadãos sejam forçados
a deixar o SNS e a recorrer aos serviços privados. Numa
situação extrema, pode acontecer que o SNS fique com
os indigentes, enquanto que os cidadãos com capacidade económica terão um «SNS» privado.
Considera então que têm sido tomadas medidas
muito pouco objectivas para benefício dos doentes?
Têm sido tomadas algumas medidas tendentes a beneficiar os doentes, por exemplo a recuperação das listas
de espera. No entanto, esta medida tem vários vícios.
Há trabalho hospitalar de recuperação de listas de espera realizado no período de actividade normal. Os critérios de admissão para cirurgia nem sempre são observados. Há uma produtividade diferente da verificada na
actividade programada e os doentes não têm o seguimento habitual pós-operatório. Creio que antes da instituição de programas de combate às listas de espera, os
hospitais deveriam ser solicitados a atingir o seu nível
de resposta máxima.
Mas acredita que, na prática, é possível colocar
os hospitais a trabalhar na sua capacidade máxima ao nível das actividades programadas?
Acredito que sim. Poderá parecer utópico, mas não é.
Os gestores têm a obrigação de analisar a produtividade
dos profissionais, identificar os desperdícios e pôr os
serviços na sua actividade programada a render bastante mais.
Assim, não teria havido necessidade de criar os
hospitais SA?
Pois não. Se dessem aos hospitais SPA algumas das facilidades de gestão que deram aos hospitais SA, com certeza que melhorariam as suas prestações. Aliás, os próprios relatórios dos hospitais SPA revelam uma melhoria continuada da sua produtividade, quer em consultas, quer em actos cirúrgicos.

«NÃO
SA»

LIMITEM OS HOSPITAIS

Há pouco tempo, António Arnaut dizia que a
estratégia do actual ministro da Saúde em criar os hospitais SA tinha como objectivo de
fundo a privatização alguns sectores da saúde. Concorda com esta teoria?
Sim, estou de acordo. Os hospitais SA têm uma capacidade de endividamento limitada e se ultrapassarem essa capacidade entram numa situação de falência técnica. Os sócios, que são os Ministérios da Saúde e das Finanças, não irão injectar dinheiro. Por isso,
só restará o seu encerramento ou a sua venda. No
ano passado, o director de um hospital da Região
Centro dizia-me escandalizado que, provavelmente,
teria de se demitir, porque as instruções que tinha
para o seu hospital SA o impediam de manter o ritmo de crescimento que estava a ter. Todos os doentes que fossem tratados acima da quota que lhe era
imposta seriam um peso para o hospital que seria
penalizado. Previa ele que isso poderia significar um
défice de exercício rondando os 15 milhões de euros.
Estavam a fazer mais cirurgias, estavam a tratar mais
doentes nas consultas... Afinal que política é esta?
Dizer que os hospitais SA melhoraram a sua produtividade, quando estão limitados! Um hospital empresa deve ter autonomia e capacidade para definir os
seus próprios objectivos que não devem ser limitados por terceiros. O limite será o resultado da capacidade instalada. Não limitem, deixem trabalhar.

«GESTORES

FORAM ESCOLHI-

DOS PELO PARTIDO»
Em Janeiro faz dois anos que os 31 hospitais
SA foram criados. Acha que é possível recuar?
Acho que sim, conforme foram criados, podem dei-
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xar de existir. Vamos ver que avaliação vai ser possível fazer este ano. O ministro da Saúde não apresentou os resultados de 2003 e estamos quase no final
de 2004. Dos números que ele manipula, consta que
houve mais 300 mil consultas e mais 16 por cento
de cirurgias nos hospitais SA. Mas o que é isso? Que
tipo de cirurgias, em concreto, foram feitas?

Os médicos estão preparados para liderar a
gestão dos hospitais SA?
Há médicos capacitados para liderar os hospitais SA.
O ministro da Saúde entendeu, no entanto, colocar
nos hospitais SA gestores ligados ao partido, alguns
desempregados, de áreas de produtos químicos, electricidade, etc, que de saúde nada sabiam e sabem. E
na saúde havia, e há, profissionais bem preparados,
capazes de ser muito mais úteis do que os engenheiros e economistas contratados.

«APOIO

DOMICILIÁRIO DEVE

SER DESENVOLVIDO»
Podemos entrar no campo da rede dos cuidados continuados que, por exemplo, tem sido
esquecida pelos sucessivos governos. A aposta neste sector podia passar por uma parceria
entre o estado e, por exemplo, a Santa Casa
da Misericórdia?
Quando passei pelo Ministério da Saúde, incentivaram-se esse tipo de parcerias e tive a oportunidade
de estar presente na inauguração de alguns equipa-

mentos com essa finalidade. Criaram-se instalações
muito dignas, com os apoios necessários para que os
doentes pudessem ter uma boa qualidade de vida.
Seria desejável que o Ministério da Saúde, juntamente
com a Segurança Social, criasse equipamentos sociais, envolvendo os centros de saúde da área e, se
possível, nas grandes cidades, com o apoio dos hospitais. Por outro lado, nos hospitais há uma área que
convirá desenvolver e que tem a ver com o apoio
domiciliário.

Mas essa questão será da área de competência de uma unidade hospitalar ou de um centro de saúde?
Há alguns apoios que são nitidamente hospitalares.
O Hospital de Chaves quando foi inaugurado tinha
uma área de apoio domiciliário que nunca foi desenvolvida. Existem doentes que são tratados num hospital e que podem ter alta se tiverem um acompanhamento domiciliário, como por exemplo na área
da alimentação artificial, diálise ambulatória ou doentes com próteses, entre outros.
Por isso, vale a pena apostar na integração de
todas as redes do sistema de saúde?
Sim. Não esquecendo nunca que um serviço de saúde completo engloba vários intervenientes que vão
desde o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta... Portanto, os cuidados primários e diferenciados terão de estar integrados.
Apostar na rede de cuidados continuados não
dá visibilidade ao Poder?
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Uma razão poderá ser essa. Outras poderiam ser referidas. Creio que deliberadamente há um
alheamento, para não haver acessibilidade, de definição da política, com gastos óbvios.

Os médicos devem ser obrigados a ter exclusividade?
Não estou de acordo. O médico é um profissional
contratado para exercer a sua actividade em determinadas horas semanais. Se tem disponibilidade e
capacidade para trabalhar além disso, não deve ser
impedido. Os médicos hospitalares, e os dos centros
de saúde, cumprem a sua actividade esgotando os
respectivos horários nos seus locais de trabalho públicos, após o que poderão dedicar-se às mais diversas actividades, incluindo a medicina. Quanto melhor trabalharem no público, mais notoriedade terão
e consequentemente melhores oportunidades na sua
actividade extra pública.

UM BASTONÁRIO QUE NÃO SE
CALE PERANTE O PODER
É o mandatário regional do Norte do candidato a bastonário da Ordem dos Médicos, José
Miguel Boquinhas. Por que aceitou?
Quando me propuseram, reflecti e acabei por aceitar
com prazer, porque considero o Dr. José Miguel Boquinhas um profissional que fez uma carreira médica hospitalar brilhante. Tem uma passagem pelo
Governo que lhe deu um conhecimento profundo
dos problemas da Saúde, com uma visão geral e nacional. É um colega que tem possibilidades, como
presidente da Ordem dos Médicos, de unir os médicos e os representar melhor perante a população e o
Poder.
Vai ser uma voz diferente daquela a que a classe médica tem assistido?
Acho que sim. O bastonário terá de ter uma acção
interventiva, oportuna e eficaz. Precisamos de um
bastonário que não se cale perante o Poder, que faça
respeitar o estatuto da Ordem e que motive e una a
classe na defesa dos princípios estatutários.
E não houve essa coragem nos últimos anos
por parte do bastonário Germano de Sousa?
Acho que não. Ser-se diplomata e procurar-se solucionar alguns problemas dessa forma é uma via. Com
o Poder que temos é necessário que o bastonário assuma uma dialéctica que, através dos meios de difusão da classe e da comunicação social, critique quando tiver de criticar e que aplauda quando houver
medidas positivas.

Caso ganhe as eleições, qual será o primeiro
desafio de José Miguel Boquinhas?
Vai ser manter a classe unida. Outros desafios existirão, nomeadamente a definição do Acto Médico, a
revisão do Código Deontológico, o aperfeiçoamento
das carreiras médicas, a defesa do SNS, a relação dos
médicos com os grandes grupos económicos
intervenientes na saúde, etc...
Mas pensa que pode haver uma desunião da
classe?
É possível. O Poder poderá tentar dividir para reinar.
É preciso que a classe se mantenha unida, para que
haja capacidade reivindicativa.
Como caracteriza José Miguel Boquinhas em
termos pessoais?
É uma pessoa informada e determinada. Conhecedor dos problemas da saúde e da classe médica e com
uma grande capacidade de ouvir e decidir.

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DA SRNOM,
ANTÓNIO MARINHO, EM ENTREVISTA

«HOUVE RACIONALIZAÇÃO
DAS DESPESAS»
FAZ PARTE DA LISTA DE JOSÉ PEDRO MOREIRA
DA SILVA, CANDIDATA ÀS PRÓXIMAS ELEIÇÕES
PARA A DIRECÇÃO DA SRNOM, PREPARANDO-SE, ASSIM, PARA UM SEGUNDO MANDATO
COMO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL. O
DIRECTOR DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DO
HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO, ANTÓNIO
M ARINHO , CONSIDEROU A EXPERIÊNCIA
“ENRIQUECEDORA”, PELA VISÃO QUE FOI POSSÍVEL ADQUIRIR SOBRE AS ACTIVIDADES DO

CONSELHO REGIONAL. UMA APROXIMAÇÃO
À ORDEM QUE GOSTARIA QUE FOSSE POSSÍVEL
ACONTECER COM TODOS OS MÉDICOS.

Ao fim de três anos à frente do Conselho Fiscal da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) que balanço é que faz?
O Conselho Fiscal não é propriamente a actividade
mais excitante em qualquer empresa. Trata-se de ver
e aprovar as contas feitas por um tesoureiro, contando, para isso, com o apoio de uma contabilista que
faz praticamente todo o trabalho importante. Não
posso dizer que seja uma actividade muito entusiasmante. Mas permite, e esse é realmente o ponto mais
positivo que retiro desta função, acompanhar e saber quais são as iniciativas daquela que é a minha
Ordem. Muitas vezes os médicos não têm a ideia do
que a Ordem faz. Inscrevem-se na Ordem dos Médicos (OM) porque são obrigados, depois lembram-se
da OM quando fazem a sua especialidade, inscrevem-se no Colégio da Especialidade e... a sua relação
com a instituição praticamente acaba nesse momento. Aqui tive a possibilidade de saber o que se está a
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fazer, as obras que se vão realizar, saber o que se gasta,
saber quais as despesas imensas que existem e que uma
pessoa nem imagina… Este trabalho dá-nos essa visão e
é nessa perspectiva que considero a experiência
enriquecedora.

Mas acha que não tem havido uma maior aproximação por parte dos médicos à Ordem dos Médicos?
Não sei. Pelo menos, a SRNOM tem tentado essa aproximação. Essa questão, em termos da direcção, tem acontecido desde há alguns anos, com a própria construção da
Casa do Médico que é um pólo de atracção dos médicos.
Além disso, têm sido promovidas actividades culturais e
tem havido uma grande abertura para congressos e reuniões. Portanto, talvez as pessoas se tenham aproximado
um pouco, mas penso que ainda é possível fazer mais.
Era importante haver uma maior consciencialização dos médicos relativamente ao trabalho que é
feito pela instituição que os representa, nomeadamente a nível político e de defesa dos interesses
da classe?
A luta política da OM é uma coisa que não sei bem em
que termos pode ser colocada, porque também existem
sindicatos a quem caberá a luta política. Com o aparecimento dos hospitais SA e os contratos de trabalho, a questão laboral adquiriu maior relevância e, por isso, é um
assunto que está entregue aos sindicatos que são as estruturas que devem liderar essa luta política. A OM deverá estar fundamentalmente preocupada com as questões de carácter ético, deontológico e estratégico. Sobre
os hospitais SA, por exemplo, penso que devem ser os
sindicatos a discutir a questão da remuneração dos médicos ou dos horários de trabalho. Já a tentativa de que
se fala de haver uma discriminação no acesso dos doentes aos cuidados médicos hospitalares, nas unidades empresas, aí a Ordem tem de ter um papel muito importante. Penso que as instituições têm papéis complementares.

«AUMENTO DE EFICÁCIA E REDUÇÃO DE CUSTOS»
Como é que estão as contas da SRNOM?
Como presidente do Conselho Fiscal devo prestar uma
homenagem à tesoureira, a Drª Fátima Oliveira, que tem
sido uma pessoa extraordinária e extremamente dinâmica. As contas estão bem, porque finalmente já foi paga,
integralmente, a Casa do Médico. Houve ainda uma certa racionalização da despesa com os funcionários. Tínhamos, por exemplo, uma empresa de contabilidade
contratada e passamos a ter uma contabilista própria da
SRNOM, pelo que existiu um aumento de eficácia e diminuição de custos.

Uma das principais ideias a nível interno do
candidato a presidente da SRNOM, José Pedro
Moreira da Silva, é criar sedes distritais no
Norte.
Sim, já existem duas sedes, uma em Viana e outra em
Braga, e pensa-se em criar outras duas em Bragança e
Vila Real. Sem dúvida que uma ideia dessas tem muito
interesse, no sentido de aproximar os médicos que trabalham nesses distritos da sua Ordem.

SANTO ANTÓNIO

TRABALHA

ACIMA DOS LIMITES
É director do Serviço de Oftalmologia no Hospital de Santo António. Como é que assistiu
às alterações com a transformação em SA?
Uma das mudanças mais importantes foi o fim do
quadro médico. Até aqui tínhamos um quadro de
pessoal, com determinado número de vagas e que
era revisto ao longo dos anos, e enquanto houvesse
vagas podíamos contratar novos médicos. Desta forma, os serviços iam crescendo e a entrada para o
quadro era, basicamente, de médicos que se formavam aqui. Com a transformação em SA, terminou o
quadro de pessoal e iniciaram-se os contratos. Sem
discutir a validade dos contratos e se são bons ou
maus para os médicos, a realidade é que não há contratos, porque ninguém contrata ninguém. Não posso dizer quantos foram realizados no Santo António,
mas foram muito poucos, porque só são feitos em
serviços onde há uma carência total, como acontece
no Serviço de Urgência. O Serviço de Oftalmologia
até tem um quadro bastante grande que pode suprir
o serviço de urgência sem dificuldade, mas faltam
outras coisas. Portanto, o que aconteceu de negativo
no serviço foi o facto de o número de médicos ter
reduzido drasticamente. Por um lado, porque nunca
mais entrou ninguém e, por outro, têm saído muitos
médicos que têm preferido ir para hospitais não SA.
Só do Serviço de Oftalmologia saíram três ou quatro
médicos, num universo de aproximadamente 30. É
uma diminuição significativa. Também com a transformação em SA criou-se um entusiasmo em torno
do aumento de consultas e de cirurgias. Ora os dois
factores juntos significam que o hospital está a trabalhar muito acima dos limites. Além disso, há mais
dificuldade na compra de material, do que havia anteriormente. Não digo material de consumo diário,
mas em material de renovação, aparelhos.
Mas está a antever alguma ruptura nos serviços, dada a exigência do trabalho e a ausência
de profissionais?
Considero que um serviço para se desenvolver deveria ter mais gente, concretamente profissionais no-
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«CONCORDO COM AS TAXAS MODERADORAS DIFERENCIADAS»

vos. Um ponto que é perturbador prende-se com o
número de internos que têm entrado no Santo António e que tem vindo a diminuir quando comparado
com o S. João. Já no ano passado aconteceu, e este
ano o próprio número de vagas que o ministério atribuiu foi muito maior no Hospital de S. João. Logo,
não está aqui subjacente a ideia de que os internos
preferem ir para um lado e não para o outro. Nesse
contexto, o S. João vai ter mais fluxo de gente nova e
aqui não. Portanto, trabalhar acima dos limites pode
vir a causar ruptura e desmotivação…

«NÃO

HÁ RECONHECIMENTO

DO TRABALHO»
Mas quando se fala em hospitais SA, ouve-se
um discurso voltado para a produtividade,
mas também de reconhecimentos e incentivos
aos profissionais…
O reconhecimento do trabalho desenvolvido não existe. Quando se falava nos hospitais SA, falava-se do
reconhecimento por produção e o mérito. Ou seja,
quem produzisse mais era reconhecido. Julgo que é
fácil deduzir que quando se fala em reconhecimento
de trabalho isso é sinónimo de ganhar mais. Mas isso
não acontece, este hospital nunca distribuiu incentivos. O que há é um aumento de produção e de trabalho, mas não há a contrapartida. Pelo menos, não
existiu até agora, apesar de se falar que vai haver. É
evidente que temos um exemplo de êxito neste hospital que é o programa de combate às listas de espera
que é remunerado. O que se passa é que é preciso
trabalhar mais. Estamos a fazer mais consultas e mais
cirurgias com menos gente. Até agora temos conseguido manter os compromissos com os centros de
saúde, mas incentivos económicos não há, apesar da
administração dizer que pode haver para o ano. Como
até agora não houve, as pessoas não estão felizes e
isso pode explicar a saída de alguns profissionais para
os hospitais não SA. Isto não significa que esteja conceptualmente contra os hospitais SA.

Qual é a sua opinião sobre a ideia de introduzir taxas moderadoras diferenciadas no Serviço Nacional de Saúde (SNS)?
Por acaso acho bem, apesar de poder estar a ser politicamente incorrecto. É verdade que a Constituição
Portuguesa diz que o SNS deve ser tendencialmente
gratuito. Mas não tenhamos ilusões que a Saúde é
cada vez mais cara. Se compararmos o que era há 25
anos uma cirurgia de cataratas e o que é actualmente, em termos de preços deve ser cinco ou seis vezes
mais cara, porque a tecnologia é mais cara mas, obviamente, servimos melhor o utente. A medicina está
mais cara, em Portugal ou em qualquer lado. Portanto, alguém tem de pagar. Parece-me mais justo que
quem ganhe mais, pague mais. Não sou contra esse
princípio. Agora, sou contra as aldrabices. Sabemos
que a evasão fiscal é um problema enorme em Portugal e, portanto, não sei se a distinção pode ser feita
pelo IRS. Mas também não me vou meter nisso. O
princípio da diferenciação está correcto, porque se o
SNS não se financiar, podemos ficar como o Brasil e
a Argentina, em que os hospitais públicos são de péssima qualidade e vai lá quem não tem dinheiro. Temos a medicina pública para quem não tem dinheiro
e a medicina privada para os ricos. Não me parece
que esse seja o caminho.
Mas é exactamente esse o argumento que é
utilizado por quem está contra as taxas moderadoras diferenciadas. Ou seja, esta medida não pode afastar os mais ricos dos hospitais públicos?
Não penso que vá afastar. Na população portuguesa
ainda há uma grande confiança no hospital público,
pelo menos para as questões graves. Além disso, quando se fala em pagar depreende-se que não estão em
questão os mesmos valores das unidades privadas.
Da sua experiência no Serviço de Oftalmologia, ao Santo António recorrem pessoas que
aparentam grande poder económico?
Recorrem. Há de tudo, mas também aparecem algumas com aparente poder económico. Aliás, quanto
maior for a qualidade que lhes é oferecida, mais irão
recorrer. Para uma questão simples, como mudar os
óculos ou ir ao dentista, a pessoa pode recorrer a
uma clínica privada, porque há um custo relativamente pequeno. Mas para as questões graves, como
cirurgias, é normal procurarem o hospital público e
o SNS.

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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SOCIEDADE PORTUGUESA DE
GESTÃO DE SAÚDE JÁ MEXE
“MINISTRO OLHARÁ PARA OS MÉDICOS
QUANDO PENSAR EM REFORMULAR EQUIPAS DE GESTÃO”
AS ALTERAÇÕES NO SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE DOS ÚLTIMOS ANOS FORAM DECISI-

NA ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE”. ASSIM,

VAS PARA QUE UM CONJUNTO DE MÉDICOS

REIRA,

SOCIEDADE
DE S AÚDE .

O MINISTRO DA SAÚDE, LUÍS FILIPE PE-

“NÃO

TERÁ

«MAIS

DESCULPAS»

AVANÇASSE COM A CRIAÇÃO DA

PARA ESCOLHER GESTORES FORA DA ÁREA

P ORTUGUESA DE G ESTÃO
MIGUEL SOUSA NEVES, PRESIDENTE DESTA
SOCIEDADE DE CARÁCTER CIENTÍFICO, DEFEN-

DA MEDICINA”.

DE QUE OS MÉDICOS DEVEM ASSUMIR OS
CARGOS DE LIDERANÇA, DESDE QUE TAMBÉM
ADQUIRAM CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS
PARA O EFEITO.

POR ISSO, UM DOS OBJECTIVOS, EXPLICOU À «NORTEMÉDICO», “É
SENSIBILIZAR OS COLEGAS PARA REALIZAREM
CURSOS DE FORMAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Foi registada em cartório em Maio e promulgada
em Diário da República no mês de Agosto. A Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde, liderada por
Miguel Sousa Neves, pretende ajudar a colmatar a
lacuna que existe na formação médica e, desta forma, contribuir para que o ministro da Saúde não
tenha argumentos para colocar nos conselhos de
administração gestores não médicos. A nova associação conta com o apoio específico do Bastonário
e dos Presidentes das Secções Regionais da Ordem
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dos Médicos e já tem cerca de 200 membros, mas espera-se que esse número aumente, até ao final do ano, para
os 400. Para cativar novos elementos, a Sociedade promete chegar ao maior número de médicos possível, nomeadamente através da Internet. O site –
www.spgsaude.pt – estará disponível em Outubro e,
enquanto não arranca, já é possível esclarecer dúvidas
através do e-mail spgsaude@sapo.pt. Em entrevista à
revista «Nortemédico», o oftalmologista Miguel Sousa
Neves, já com uma pós-graduação em gestão da saúde e
actualmente a realizar o mestrado na mesma área, explica quais as razões que estiveram na origem da criação
do novo organismo, cuja direcção, inclusivamente, já foi
recebida pelo ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira.
Concorda com a criação dos hospitais SA?
Pessoalmente concordo com o princípio e com a ideia
de criação de hospitais SA. Não tenho, inclusivamente,
quaisquer problemas em aceitar parcerias público/privadas na administração e no controlo de hospitais. O
Hospital de Vila da Feira, por exemplo, onde o presidente do Conselho de Administração é um médico com
prestígio, tem feito um excelente trabalho. O que vejo
com alguma preocupação é o modo como as regras do
jogo são impostas e como serão as mesmas fiscalizadas.
O que é necessário é que hajam regras de controlo da
maneira como os cuidados de saúde são fornecidos. Daí
o facto de ser imperativo que a Entidade Reguladora da
Saúde (ERS) funcione da melhor forma possível, porque
é este novo organismo que vai fiscalizar, vai verificar se
os pacientes são tratados da melhor forma. Isso é fundamental. De qualquer modo, não tenho qualquer objecção de que existam parcerias público/privado. Defendo,
inclusivamente, que se devem incrementar as parcerias
com as Misericórdias, que podem ter unidades de saúde
de retaguarda. Actualmente, os hospitais não podem, pela
forma como estão equipados e financiados, ter camas
ocupadas durante muito tempo. Mas tem de haver um
hospital de retaguarda com outra sensibilidade, e neste
ponto acho que as misericórdias têm um papel extraordinariamente importante em Portugal. Um hospital de
retaguarda funciona com cuidados continuados aos idosos, às doenças crónicas, no fundo, àqueles que precisam de algum tempo numa unidade hospitalar para se
reabilitarem.
Como é que surgiu a ideia de criar a Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde (SPGS)?
Nasceu por vontade de um grupo de médicos, com formação na área de gestão de saúde, que sentiu que era
necessário formar uma associação que ajudasse a preencher esta lacuna na formação médica e que, ao mesmo
tempo, desse corpo a um grupo que pudesse intervir de
forma positiva nas questões de saúde em Portugal. Estão
a ser feitas mudanças no Serviço Nacional de Saúde
(SNS), nomeadamente no que concerne aos custos/be-

nefícios/efectividade/utilidade, algumas das quais
estão a ser operadas por gestores que vêm de fora
desta área. Aquilo que nós achamos é que os médicos – conhecedores profundos do ambiente onde
trabalham – se conseguirem aliar a essa formação
uma capacidade científica na área da gestão poderão, melhor do que ninguém, ser os líderes e mesmo mentores de algumas destas mudanças.
A criação dos hospitais SA foi, então, determinante para a criação desta nova Sociedade?
Sem sombra de dúvidas. Durante muitos anos, os
médicos habituaram-se a tratar e a lidar com o doente, descurando um pouco a questão dos custos.
A partir do momento em que se pede ao médico
que avalie os custos e em que se impõem cortes
orçamentais em muitas áreas, os médicos vêem-se
confrontados com a situação de que, não só é necessário tratar o doente, mas também ter alguma
noção dos gastos financeiros do próprio acto médico. O objectivo é poder aferir se, de facto, o tratamento que é instituído combina bem entre o que é
melhor e o que é menos caro, ou menos dispendioso. Perante a nova realidade, precisamos de adquirir alguma capacidade científica em gestão. É
exactamente com essa ideia que, hoje em dia, muitos médicos frequentam cursos de pós-graduação
nas áreas de gestão de saúde.

INTERESSE PELA GESTÃO TEM AUMENTADO
Tem-se assistido a um aumento dos médicos
interessados em completar a sua formação com
cursos de pós-graduação em gestão?
Sim, tem vindo a crescer e vai continuar a haver
cada vez mais interessados, uma vez que em todas
as áreas em que o médico trabalha nota-se a necessidade de haver uma componente ao nível de gestão. Actualmente, com formação específica universitária em gestão devem existir em Portugal cerca
de 200 médicos, embora muitos outros tenham a
competência de gestão reconhecida pela Ordem, devido ao seu trabalho de chefia e organização. Mas
esse título foi geralmente atribuído com base no
mérito do trabalho de muitos anos, realizado pelas
pessoas. No entanto, o que gostaríamos de assistir
era a uma formação específica, de carácter universitário, dos médicos. Gostaríamos que os profissionais fizessem o sacrifício de perder algumas horas
do seu trabalho normal para frequentar cursos de
pós-graduação que são dados em várias universidades portuguesas. Uma das razões que esteve na
origem da criação da SPGS foi não só ser a
interlocutora principal na defesa dos interesses dos
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colmatada daqui a uns anos, através da introdução,
a meu ver necessária, de uma cadeira de gestão no
curso de medicina. Tenho a certeza de que se esta
Sociedade gerar um trabalho capaz e reconhecido,
o ministro da Saúde olhará para os médicos mais
vezes quando pensar em reformular equipas de gestão e de liderança de unidades hospitalares ou até
de centros de saúde.

médicos na área da gestão de saúde em Portugal, mas
também dar alguma formação a todos os associados. Uma
formação regular, de modo a que aqueles médicos que
não possam frequentar cursos de pós-graduação sintam
que vão adquirindo alguns conhecimentos de gestão,
mercê de informação que será prestada de forma continuada por esta Sociedade.
E de que forma vai ser prestada essa informação?
Por um lado, pretendemos estabelecer protocolos com
universidades que dão cursos de formação. Por outro, a
SPGS será uma associação muito interactiva, concretamente através da Internet. Na nossa profissão é muito
difícil juntar médicos num determinado local, numa
determinada hora, de uma forma constante e regular.
Por isso, achamos que podemos ir até aos médicos através da Internet. Vamos criar um portal, cujo acesso pode
estar disponível a partir de Outubro, onde serão divulgados, de forma regular, diferentes trabalhos científicos
e de interesse prático. Também existe a ideia de criar
uma revista científica que poderá ter um formato papel,
mas que poderá ser publicada no nosso site. Além disso,
poderemos ainda realizar colóquios e algumas conferências no âmbito da área que nos propomos promover.

MÉDICOS DEVEM LIDERAR AS MUDANÇAS NO SNS
Que opinião tem sobre os gestores não médicos?
Gostaria de sublinhar que a direcção da Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde já teve uma reunião com o
ministro da tutela, onde foram expostas as nossas ideias.
Como já referi há pouco, os médicos devem assumir um
papel de liderança nas mudanças a operar no SNS, uma
vez que conhecem profundamente o ambiente onde se
movem, desde que tenham alguma capacidade científica na área de gestão. O Dr. Luís Filipe Pereira concordou connosco e reconheceu que esta era uma lacuna
que existia na formação médica. Provavelmente até será

Um bom médico pode ser um bom gestor?
Acho que sim. Costumo dizer que o negócio ou
core business da saúde é, no fundo, saber gerir da
melhor forma a trajectória de vida/doença da pessoa. Essa trajectória deve ser encarada em dois processos: num sentido global e a médio/longo prazo
é ir ensinando as pessoas a gerir a sua própria saúde
para evitar que fiquem doentes; em segundo lugar, quando as pessoas adoecem e têm de recorrer
a um consultório, a uma unidade de saúde, ou a
um hospital, então aí os médicos têm um papel
mais activo e imediato no sentido de fornecerem
cuidados médicos de uma forma eficaz e eficiente. Isto é, de uma forma rápida, saber gerir a trajectória do paciente da melhor forma. Isto tem a
ver com conceitos, por exemplo, de fiabilidade.
Para isso, precisamos essencialmente de conhecimentos médicos, mas também necessitamos de ter
algumas bases de gestão, não no sentido
economicista, mas no sentido de como gerir o processo. Existem regras que têm de ser estabelecidas
para que possamos trabalhar de forma mais eficaz
e eficiente. Os ingleses têm uma expressão que traduz este conceito muito bem: «To do de right thing
and to do the thing right”.
Como é que isso se traduz na prática?
Pode ser traduzido em métodos e não apenas numa
questão de bom senso. No dia a dia gerimos as situações com bom senso, mas se lhe aliarmos algumas regras que existem de gestão, poderemos, por
exemplo, procurar e estabelecer indicadores clínicos seguros que sirvam de base para uma melhoria
constante da qualidade de serviços que estamos a
oferecer. Isso é gestão e não é somente uma questão económica. É sabermos que, por exemplo na
área da oftalmologia, operamos cataratas e que podemos avaliar, a todo o momento, o trabalho que
fazemos como cirurgiões. Saber se o que fazemos é
o mais adequado, qual o sucesso cirúrgico que obtemos, como poderemos melhorar a performance e
os outputs, etc. Será que estamos a operar da melhor forma, será que há novos métodos? Este trabalho tem de ser feito a todo o momento, para podermos, com economia de tempo e optimizando continuamente a nossa performance oferecer o melhor
aos pacientes (patient focused care). Se assim for ganhamos todos: os pacientes, nós próprios e mesmo
o Estado que poupa com a nossa eficiência.
Segundo dados estatísticos, sabemos que a grande
maioria dos médicos, com alguns anos de formação, actualiza a sua capacidade científica com base
nos dados que lhes são fornecidos pelos delegados
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de informação médica. Cerca de 60 por cento da informação nova recebida pelos médicos é com base na informação de funcionários de empresas farmacêuticas, enquanto que cerca de 30 por cento do resto dos seus conhecimentos são adquiridos através da leitura de livros
ou revistas. Hoje sabemos que a maior parte dos livros
técnicos está desactualizada, até no momento em que
são publicados. Será necessário que esta situação mude
radicalmente e que passemos a depender cada vez mais
da Medicina Baseada na Evidência. Com o aparecimento de uma sociedade da informação podemos ter acesso
imediato a tudo o que aparece de novo no mundo da
ciência e fazer a sua aplicação tendo sempre em devida
conta a especificidade de cada paciente. Basta, por exemplo, que estejamos ligados via Internet a servidores como
Pubmed ou Cochrane collaboration.

O MESMO MÉDICO AGE DE FORMA
DIFERENTE
Portanto, estão de acordo com as mudanças
introduzidas, mas consideram que os médicos têm
uma palavra fundamental nas alterações?
Sabemos que não há dinheiro que possa pagar na totalidade o SNS tal como ele existe, portanto tem de haver
coisas que têm de ser mudadas. Essa é uma realidade
que aceitamos e que, de certo modo, qualquer ministro
de Saúde tem de assumir. O que queremos é que essas
mudanças sejam baseadas em regras que sejam sempre
focalizadas no doente. Depois, achamos que temos um
serviço muito pesado, burocrático e, por isso, muitas
vezes ineficiente. Neste campo, os médicos que trabalham nesse sistema poderão mudar alguma coisa. Alguns têm de ter capacidade de gestão e tem de haver
«commitment». Ou seja, as pessoas têm de estar lá porque gostam, porque se sentem bem, porque fazem parte
do processo. Para isso é necessário que sejam criadas
condições para que os médicos se sintam bem, não só
de ordem económica e financeira, mas também ao nível
das relações humanas. Quando se colocam gestores que
vêm de fora da área da saúde, alguns deles excelentes e
com um currículo invejável, mas que desconhecem em
absoluto as regras do jogo na saúde, o que acontece é
que se entra numa fase de conflito e atrito e acaba por
haver algum desinteresse e desmotivação por parte da
classe médica em relação àquilo que o topo da hierarquia pretende.
As mudanças têm de ser levadas a cabo com o apoio
dos médicos.
Exactamente. Essa foi uma das questões que abordamos
na nossa conversa com o ministro da Saúde. Não existe
nenhuma mudança que possa ser levada a cabo com
sucesso na saúde se não tiver o apoio dos médicos. Feliz, ou infelizmente, para aqueles que nos dirigem, os

médicos são a base do sistema. Nas empresas de
cerveja, de conservas ou produção de carros o que
acontece é que existe uma pirâmide organizacional
e no topo dessa pirâmide há o Conselho de Administração que dirige e decide o que é melhor para a
empresa, e depois coloca os funcionários a fazerem
aquilo que eles querem, por processos de supervisão directa, standardização e com base em resultados. Na saúde é ao contrário. A pirâmide existe, só
que a base organizacional é onde está tudo aquilo
que faz funcionar esta organização tão peculiar.
Portanto, o Conselho de Administração existe, assim como existem os directores de serviço, para facilitar a tarefa dos médicos ou dos enfermeiros que
são aqueles que estão na base operacional e que
lidam directamente com o paciente. Nas organizações de saúde, a pirâmide, em termos de gestão,
tem de ser invertida. O que vale é a base e o resto
existe para garantir que tudo funciona bem. E as
ligações dos Conselhos de Administração aos médicos não poderá nunca ser apenas com base em
resultados mas essencialmente por ajustamento
mútuo e com base nas qualificações.
Quando fala em “noções científicas e meios de
actuar”, sente que há diferenças na actuação
do mesmo médico quando está no seu consultório privado e quando está, por exemplo, num
hospital público?
É obvio que há e não podemos escamotear essa verdade. Quer queiramos, quer não, no consultório
privado é o nosso dinheiro que está investido e,
portanto, de certo modo, mesmo inconscientemente, preocupamo-nos muito mais com o que gastamos e com a qualidade do serviço que oferecemos.
Se não prestarmos um bom serviço ao paciente ele
não volta e, portanto, vai procurar outro médico.
Quando estamos do outro lado, num serviço público muitas vezes não temos as condições que temos nos consultórios, não temos uma motivação
para o trabalho porque estamos dissociados de tudo
o que se passa na administração dessa unidade...
Por isso, sem querer, descuidamos um pouco – não
digo ao nível do tratamento específico do paciente
–, mas na maneira como o fazemos, nomeadamente como “conversamos” com o doente e mesmo o
cuidado que temos com os aparelhos que nos são
confiados. Se conseguirmos motivar a classe médica, se conseguirmos que os profissionais se sintam
úteis e que o seu trabalho seja reconhecido, penso
que todos trabalharemos muito melhor. Agora,
quando sentimos que somos usados e abusados, não
só na componente financeira, como no afecto e na
maneira como somos encarados, não pensem que
o médico possa ser o profissional que todos gostariam que fosse.
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sidência de conselhos de administração, terão de
ter passado, necessariamente, pelo contacto directo com os doentes. Por isso, acho que dificilmente
existirão conflitos de ordem ética. Poderá haver, de
facto, conflitos de ordem financeira e do modo como
as coisas se fazem, até porque não é possível que
exista um Conselho de Administração que em todas as suas medidas tenha o apoio de todos os médicos. Depois, as questões de cortes e de custos têm
de ser muito bem pensadas, porque a saúde é, por
enquanto, algo que está consagrado na Constituição portuguesa como um bem universal e
(tendencialmente) gratuito. Aceitamos que hajam
orçamentos mais limitados, mas com algum cuidado, porque as pessoas pedem e exigem ter um tratamento cuidado a atempado e a fatia maior para o
pagamento das despesas do SNS sai directamente
dos impostos, ou seja, dos nossos bolsos.

GESTORES

DOS HOSPITAIS DE-

VEM SER MÉDICOS
A maioria dos gestores que está à frente dos
hospitais SA não são médicos.
Quando tivemos a reunião com o ministro da Saúde, o Dr. Luís Filipe Pereira congratulou-se com o
facto de haver uma sociedade de gestão de saúde e
mostrou-se completamente aberto para que, no futuro, a escolha dos gestores e dos conselhos de administração seja feita com base em médicos com
formação científica em gestão.

DIFICILMENTE

EXISTIRÃO CONFLI-

TOS DE ORDEM ÉTICA
No caso de um presidente do Conselho de Administração que é médico, não pode haver um conflito ético quando é chamado a tomar determinadas
decisões enquanto gestor?
Em qualquer organização, médica ou não, há sempre
conflitos de interesses que até considero que são importantes para que as coisas evoluam. Agora, é preciso é
geri-los da melhor forma. Em relação ao conflito de ordem ética relativamente a alguma medida que possa não
ser clinicamente muito aceitável, mas que é necessária
por uma razão de custos, acho que um médico num cargo de topo terá muito mais sensibilidade para essa área
que um não médico. Um gestor que não seja médico
muito facilmente dirá que é necessário cortar aqui e acolá, nem que isso signifique que um doente tenha de recorrer a outra unidade de saúde a alguns quilómetros
sem justificação médica para tal. Penso que médicos que
passem a ocupar lugares de chefia, nomeadamente a pre-

Pode-se concluir que um dos objectivos da associação vai ser, a curto ou médio prazo, tentar mudar o cenário que se vive actualmente
nas instituições da saúde?
É um dos nossos objectivos primários. Agora, não
podíamos chegar ao ministro da Saúde e dizer: faça
o favor de mudar os gestores, porque nós queremos que os médicos ocupem essas posições. O que
dissemos ao Dr. Luís Filipe Pereira é que os médicos vão adquirindo capacidade científica na área
de gestão e, então, o ministro da Saúde não poderá
ter «mais desculpas» para escolher gestores fora da
área da medicina, quando sabe que existem médicos com essa capacidade.
Nota: actualmente, podem obter-se Pós-Graduações em
Gestão de Saúde no ISCTE/INDEG e na Universidade
Católica, que têm também cursos de Mestrado nesta área.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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OPINIÃO

PROJECTO DE DECRETO-LEI QUE
REGULAMENTA O ACESSO E EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE PODOLOGISTA
A OPINIÃO DO DR. ANTÓNIO MARQUES
Encarregou Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde o
seu Chefe de Gabinete de enviar à Ordem dos Médicos para
apreciação o Projecto de Lei supracitado (referência do Ministério da Saúde -Processo n.º 298/2004).
Na sequência do debate público realizado na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, em 04/05/04, pelas
21h30, e de acordo com o solicitado – a entrega de sugestões referentes à proposta em causa – serve o presente meio
para apresentar a opinião do signatário sobre o assunto em
epígrafe.
Considera-se oportuno esclarecer o seguinte:
– O aqui expresso constitui o produto de uma reflexão pessoal e não deve nem pode de alguma forma vincular qualquer entidade ou terceiro às opiniões expressas.
– Não se pretende colocar em causa a importância da
Podologia como área de interesse científico ou clínico, nem
a relevância da sua eventual existência como área de estudo
e desempenho.
– Não se pretende efectuar um juízo técnico sobre a
Podologia.
– Não se pretende efectuar juízos de valor qualitativos ou
quantitativos sobre a eventual formação ministrada na área.
– Pretende-se apenas considerar a matéria relevante para a
confrontação do sugerido com os princípios básicos do exercício da medicina, tal como se julga que ela é definida e
entendida pela Ordem dos Médicos e na realidade portuguesa, e realçar as possíveis implicações do proposto no
projecto de diploma em estudo.
O presente parecer é apresentado em quatro capítulos:
1. Análise do projecto de diploma
2. Sumário dos problemas identificados no projecto de diploma
3. Princípios a serem defendidos pela Ordem dos Médicos
4. Estratégia sugerida para a Ordem dos Médicos
1. Análise do projecto de diploma
a. É reconhecido no texto introdutório que o proposto surge na sequência natural do reconhecimento oficial do ensino da Podologia em instituições privadas em Portugal, a
partir de 1997. A coerência e razoabilidade mandataria que,
num País de direito e desenvolvido, primeiro identificavam-se as necessidades, segundo formalizavam-se os conceitos e a regulamentação e somente depois é que se procedia à formação, esta obviamente que em função das primeiras etapas. Estranho é que primeiro se tenha avançado
com a formação e depois se tente regulamentar o exercício.
b. Artigo 2 - Definições
i. Alínea 1: define-se que a Podologia tem por objectivo o
diagnóstico e terapêutica de afecções… Ora afigura-nos que
os actos de diagnóstico e de determinação de esquemas terapêuticos são, e devem continuar a ser, da exclusiva competência dos médicos.
ii. Alínea 2: Reconhece-se a competência para a prestação
de cuidados de saúde. A prestação de cuidados de saúde

não deve ser alheia à prévia definição de diagnósticos
e planos terapêuticos, da exclusiva competência médica.
iii. Alínea 3: Consigna-se a autonomia técnica da profissão e a sua complementaridade funcional com outras profissões. Não se concorda com a prestação de
cuidados de saúde à margem da definição e controlo
médico. Mais do que complementaridade funcional,
deverá existir uma hierarquia funcional que permita o
eventual desempenho do Podologista de acordo com
o parecer e enquadramento médico, tal como e actualmente ocorrido em relação às profissões de enfermagem e dos técnicos de diagnóstico e terapêutica.
Mais, será mesmo dos médicos já dedicados ao estudo
da Podologia determinar em sede própria, a Ordem
dos Médicos, a pertinência de uma Competência ou
Sub-Especialidade que melhor clarifique o exercício
médico na área. A autorização injustificada da existência da autonomia técnica, em complementaridade
sem subordinação funcional, será perigosa para o utente e constituirá um grave precedente eventualmente
invocado por outros grupos profissionais para reclamarem a sua autonomia em relação ao médico e o papel
central deste na definição dos cuidados.
c. Artigo 3 - Caracterização dos actos de Podologia
i. Alínea 1.b): Consigna actos de diagnóstico e o uso
de meios complementares de diagnóstico, mediante a
solicitação (autónoma) dos exames que o Podologista
entenda necessários. Obviamente, pelas razões já citadas anteriormente, o proposto é inaceitável.
ii. Alínea 2: Consigna a competência da terapêutica
de toda a patologia, malformações e afecções dos pés,
utilizando vários procedimentos julgados mais adequados, tais como, a quiropodologia, ortopodologia,
tratamentos cruentos, farmacologia e reabilitação
podológica. O preocupante e inaceitável é que estes
procedimentos possam ser determinados e executados sem qualquer definição, participação e acompanhamento médico. Claramente, existem aqui aspectos relativos à prescrição e aplicação de meios
protésicos e medicamentosos. Inclusivamente, prevêse a existência de um simpósio terapêutico específico.
A referência à administração de medicamentos, no contexto em questão, obviamente que implica a sua prescrição pois é evidente que o que está em causa é a
eventualidade de uma profissão com autonomia técnica, que reclama o direito de diagnosticar, definir terapêuticas e prescrever meios. Repetidamente, a proposta insiste no direito autónomo do estabelecimento
de diagnósticos, terapêuticas e prescrições, todos estes aspectos da exclusiva competência dos médicos.
d. Artigo 4 - Acesso à profissão
i. Consigna que o exercício da Podologia é reservado
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aos detentores do título profissional. Tal afirmação possui
implicações importantes pois, no sentido restrito, veda aos
próprios médicos o reconhecimento do exercício em
Podologia ou, no mínimo, cria uma alternativa bem delimitada e completamente autónoma. Mais, constitui um verdadeiro atestado de incompetência aos médicos que se tem
dedicado à Podologia (Ortopedistas, Dermatologistas,
Fisiatras e outros) identificando a necessidade da criação
de uma profissão paralela e restringindo o acesso ao exercício da Podologia a não médicos que pretendem exercer medicina autonomamente.
e. Artigo 5 -Titulo profissional
i. Consigna uma Cédula Profissional aprovada pelo Ministério da Saúde. Considera-se verdadeiramente surpreendente como é possível que o Ministério da Saúde proponha
reconhecer e certificar profissionais que vão exercer medicina à margem dos médicos que o mesmo Ministério reconhece para o exercício de medicina. Eis o contra-senso que
aparentemente não foi entendido pelo proponente da proposta em estudo.
f. Artigo 7 - Fiscalização
i. Consigna-se a fiscalização pelo Ministério da Saúde. No
mínimo, não existindo uma definição mais cabal do proposto e das responsabilidades a serem assumidas, o proposto é débil no seu alcance e significado. Mais, marginaliza por completo o desejável acompanhamento médico daquilo que também é o exercício da medicina. Considerando a verdadeira ousadia das competências propostas para a
Podologia, e a ausência da previsão de qualquer acompanhamento médico do exercício profissional proposto, é de
interrogarmo-nos se a consulta de opinião à Ordem dos
Médicos não passará de um mero formalismo por obrigação legal e de até que ponto o parecer médico poderá influenciar o decurso dos acontecimentos. No mínimo, tendo
em conta o actual contexto legislativo, parece-nos que a
ERS - Entidade Reguladora da Saúde deverá possuir um
papel na fiscalização da profissão proposta.
g. Nota Justificativa
i. É descrito que não é aplicável a necessidade de alterar,
revogar ou complementar a legislação existente. Parece-nos
que existe contradição com tudo que até agora alguma vez
foi descrito a propósito do exercício de medicina, no que se
refere ao princípio da autonomia e soberania da profissão
médica e especificamente em relação ao papel e atribuições
das Especialidades Médicas mais relevantes para a Podologia.
Pena é que não tenha sido aprovada a legislação referente
ao acto médico. Lamentável ainda é a intenção e interesse
em legislar o acto médico para não médicos para que estes
possam exercer medicina sem controlo médico. Eis o paradoxo com que nos defrontamos.
2. Sumário dos problemas identificados no projecto de
diploma
a. A consagração legal do exercício autónomo de medicina
por não médicos, sem controlo e acompanhamento médico.
b. A atitude Ministerial de, ao estabelecer a necessidade de
outra profissão autónoma dos médicos, assumir que os médicos são incapazes de satisfatoriamente exercer medicina
na área clínica em questão e garantir a supervisão de cuidados médicos relevantes.
c. O estabelecimento de precedentes que alimentarão outras revindicações, de vários grupos profissionais até à data
sob a hierarquia funcional médica, certamente nefastas para
a boa organização da saúde e garantia de qualidade dos
cuidados prestados ao utente.

3. Princípios a serem defendidos pela Ordem dos
Médicos
a. O acto médico é da exclusiva competência médica.
O estabelecimento do diagnóstico, esquema terapêutico e a prescrição são actos para os quais apenas se
encontram habilitados e reconhecidos os médicos.
b. É possível delegar um acto médico num não médico desde que seja comprovada a sua utilidade, feitura
com segurança e se garanta o papel médico na supervisão e acompanhamento da formação, execução e avaliação do acto médico delegado.
4. Estratégia sugerida para a Ordem dos Médicos
a. Na opinião do signatário, a Ordem dos Médicos
deve possuir definições muito claras dos princípios
que visam a defesa do utente e da profissão médica e
defender os mesmos de uma forma intransigentemente, seja junto de quem for.
b. As Especialidades Médicas mais relacionadas com
a área da Podologia (Ortopedia, Dermatologia,
Fisiatria e outras) devem, via os respectivos Colégios
de Especialidade, pronunciar-se sobre o seu papel
na Podologia e a eventual relação com a profissão de
Podologista. Mais, devem os mesmos ainda pronunciar-se sobre a utilidade e viabilidade da existência
de uma Competência Médica em Podologia, o que
eventualmente seria útil na promoção do estudo e
desenvolvimento médico desta área clínica preenchendo algumas das eventuais lacunas que são utilizadas como argumentos para a necessidade do
Podologista com um leque tão vasto de atribuições e
competências.
c. A existir a profissão de Podologista, este não deve
exercer actos médicos não delegados por médico.
Antes, à semelhança da realidade verificada em relação ao pessoal de enfermagem e aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, a Podologia deve submeter-se à
hierarquia funcional da profissão médica.
d. A Ordem dos Médicos deve ser clara no propósito
da reivindicação dos princípios em questão, não se
deixando confundir a si própria, ou a terceiros, com
questões relativas à pertinência da ciência da Podologia
como entidade em si ou da eventual qualidade do
ensino existente ou previsto. Estas últimas são questões laterais que nada contribuem para o debate e defesa do que realmente se encontra em questão: as condições, capacidades e autonomias do exercício de
medicina perante a pretensão de não médicos chamarem para si competências médicas.
e. Os médicos devem ser avisados a não colaborarem
com o exercício de medicina não autorizado e reconhecido pela Ordem dos Médicos, não recorrendo à
colaboração de profissionais que pretendem exercer
medicina em situação de ilegalidade ou indefinição
legal nem ao fornecimento de meios complementares
de diagnóstico e terapêutica a pedido de não médicos
sem fundamento médico. Certamente que tal não é
exagerado mas sim coaduna-se com os preceitos delineados nos Códigos Deontológicos e Éticos da Ordem dos Médicos.
f. O público deve ser avisado da tentativa de não médicos, à margem da Ordem dos Médicos, exercerem
medicina não tutelada, com os eventuais prejuízos que
dai possam advir. O público tem o direito de estar
informado e de ter conhecimento que um Podologista
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não é um médico nem os médicos lhe reconhecem o direito
de exercer medicina autonomamente.
g. É mandatória a necessidade de respeitar a exclusividade
da soberania do acto médico aos médicos e de consignar que
o exercício profissional do não médico na área da medicina
apenas é possível mediante a delegação médica.
h. A Ordem dos Médicos deve considerar todas as vias judiciais, incluindo a criminal, para reivindicar a qualidade dos
cuidados prestados aos utentes e, de acordo com a Lei, defender o exercício da medicina apenas por médicos por si
reconhecidos para o efeito.
Nota final: Com a exposição do acima descrito, apenas se
pretende contribuir para a defesa daquilo que se entende
como sendo o interesse do utente, da coerência da organização da saúde no Pais, da profissão médica e para a resposta
ao desafio que foi efectuado pelo Conselho Regional Norte
aos participantes no debate público ocorrido em 04/05/04
para participarem e manifestarem as suas opiniões. De forma
alguma se pretende denegrir ou ofender todos aqueles que
possam possuir uma opinião diferente, ou tenham de alguma forma contribuído para o estudo, ensino e promoção da
Podologia em Portugal. Opiniões são opiniões e num País
democrático somos livres de as possuir e expressar. Perante
uma situação achada complexa, apenas considero ser o meu
direito e dever o exercício dessa liberdade que é a expressão
livre da opinião individual.

PROPRIEDADE DAS
FARMÁCIAS
CARTA ABERTA AO DR. JOÃO CORDEIRO,
PRESIDENTE DA ANF, A PROPÓSITO DE UM ARTIGO
DE SUA AUTORIA INSERTO NA REVISTA "FARMÁCIA
SAÚDE"
Senhor Dr.
Confesso que fiquei incrédulo ao ler o artigo "Os Genéricos, os
Médicos e a Política da Saúde" publicada no nº 94 – Mês de Julho
– da Revista "Farmácia Saúde".
Ora nesse artigo, da autoria do Dr. João Cordeiro, vem ele próprio
sublinhar "... a importância vital das profissões de saúde e a atenção que é preciso dedicar à sua formação..." e mais adiante, "...
todos temos de compreender isto, não nos podemos opor a qualquer mudança a qualquer preço. Temos de pensar nos doentes,
que é a melhor forma de pensarmos também em nós próprios."
Sr. Doutor, é por demais evidente que qualquer pessoa de bom
senso subscreve e assina por baixo o seu artigo. Mas no entanto
gostava de lhe recordar, para o caso de se ter esquecido, do seguinte:
- É ou não o Dr. João Cordeiro que luta para que não acabe o
registo de práticas nas farmácias?
- É ou não o Senhor que se opõe à entrada dos Técnicos de Farmácia, formados pelas ESTES para as farmácias de oficina?
- Não é também o Senhor Dr. que não quer ver implantado o DecLei 320/99 nas farmácias, para que assim os proprietários de farmácia possam admitir pessoas inqualificadas para dispensar medicamentos ao público, para que os farmacêuticos proprietários
economizem nos salários do pessoal?
Bem eu não acredito que com as posições que tem assumido, esteja a pensar nos doentes.
Se calhar escreveu o artigo para Inglês ver.
Também lhe queria dizer que com essa tomada de posições, a A.N.F.
é a grande responsável pelo pessoal inqualificado que presentemente presta serviço em muitas farmácias do país.
Quanto aos medicamentos genéricos, mais uma vez a sua tomada
de posição é no mínimo suspeita, não porque os genéricos não
mereçam confiança mas não haverá por aí também um qualquer
interesse da A.N.F.
Para terminar, gostava de lhe dar um conselho honesto. Primeiro,
arrume a sua casa, pense no pessoal inqualificado que está a dispensar medicamentos ao público, situação que o Sr. Doutor não
quer mudar, por preço nenhum, e depois então, e se quiser, ajude
os outros a arrumar a casa deles.
Lisboa, 21 de Julho de 2004
O Técnico de Farmácia
- António Júlio Gomes Dias Prego –
(Titular da Cédula Profissional Nº C-014663066
Emitida em 1/03/2003 pelo D.M.R.S.)
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PROFª ISABEL RAMOS, EX-ADMINISTRADORA DO
HOSPITAL DE S. JOÃO, HOMENAGEADA POR REPRESENTANTES DE DIFERENTES CLASSES PROFISSIONAIS

«...DE CONSCIÊNCIA
TRANQUILA»
A ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de S. João, Isabel Ramos, foi homenageada por representantes de diferentes classes profissionais ligadas ao sector da Saúde. “Este é um movimento de solidariedade inédito. Não conheço qualquer movimento deste género que
se tenha mantido solidário ao fim de meses”, congratulou-se o presidente da SRNOM, Miguel Leão, que aproveitou ainda para sublinhar a ausência de representantes
do Sindicato dos Enfermeiros do Norte, liderado por José
Azevedo, actual director de enfermagem do S. João.
Num jantar informal, ficou, porém, patente a forte oposição à substituição daquela responsável, com fortes críticas
em particular ao processo que levou à sua exoneração por
parte do ministro da tutela, Luís Filipe Pereira. Docente
da Faculdade de Medicina do Porto, Altamiro Costa Pereira assumiu que o grupo se pode retratar como uma “força
de bloqueio”, uma vez que “não se vislumbra um futuro
positivo” para o hospital. “O ministro da Saúde foi
deselegante na forma como tratou o assunto, tendo substituído a professora Isabel Ramos por um ex-gestor de um
banco, sem experiência nem formação na área da Saúde”,
criticou, considerando que existiu “falta de clareza” nos
motivos que levaram ao afastamento da administradora.

O movimento de solidariedade, como fez questão de
realçar António Graça, da Associação dos Médicos
da Carreira Hospitalar, atravessa “sensibilidades políticas e ideológicas completamente diferentes”, demonstrando assim que “foi uma atitude ética e de
defesa do interesse público que juntou” as mais diversas personalidades. O grupo conta com elementos de vários quadrantes, desde os dois sindicatos de
médicos, dos técnicos de saúde, dos Enfermeiros Portugueses e da função pública, Ordem dos Médicos,
Faculdade de Medicina e respectiva Associação de
Estudantes. Alguns não pouparam elogios à gestão
de Isabel Ramos que classificaram de “grande rigor,
contenção e grande dignidade”. A ex-administradora, actualmente a dirigir a tempo inteiro o Serviço de
Radiologia do Hospital de S. João e docente na Faculdade de Medicina, agradeceu e, dias mais tarde,
falou em exclusivo à revista «Nortemédico».
Que balanço faz dos 16 meses em que foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de S. João?
Depende um pouco da perspectiva em que o balan-
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ço seja feito. Sob o ponto de vista pessoal é, apesar de
tudo, positivo. Algumas desilusões, algumas deslealdades
de pessoas de quem não esperava, nomeadamente do ministro da Saúde que foi quem me convidou para estas funções. Do ponto de vista pessoal, essa deslealdade custa
um pouco a aceitar. Mas, por outro lado, o que se aprende
na posição em que estive e aquilo que é possível fazer
num hospital – que será sempre o meu hospital –, levame a fazer um balanço positivo. Em termos profissionais,
as coisas são um pouco mais complicadas. Estive um ano
e quatro meses como presidente do Conselho de Administração, mas, na realidade, os últimos sete ou oito meses
foram de grande instabilidade. Durante esse período quer
os órgãos de comunicação social, quer os próprios profissionais do hospital falavam permanentemente na substituição do Conselho de Administração. Esta situação acabou por trazer alguma instabilidade ao S. João. De qualquer maneira, acho que conseguimos marcar, traçar um
plano, ter uma estratégia e construir algumas coisas que
considero positivas. Conseguiu-se a aprovação de vários
projectos, sobretudo no âmbito do Programa Saúde XXI,
que nos próximos anos podem modificar a estrutura do
Hospital de S. João, nomeadamente nos serviços de cirurgia cardio-toráxica, na nefrologia, na urologia, na
dermatologia e na pneumologia. Portanto, são serviços que
vão mudar muito nos próximos anos e isso deve-se a uma
estratégia que o Conselho de Administração seguiu, no
sentido de tentar modificar as estruturas do hospital que
são antigas e apresentam alguns problemas.
Portanto, há muitos projectos que apenas precisam
de ser executados.
Sim. Conseguimos um conjunto enorme de candidaturas,
muito maior do que tinha acontecido em anos anteriores.
Praticamente todas as candidaturas apresentadas foram
aprovadas e, portanto, nos próximos anos iremos ver os
resultados. Agora é só executar.
Há alguma medida específica de que se orgulha de
ter tomado?
Acho que não me orgulho de nenhuma em concreto. Acho
que todas as medidas, das mais pequenas às maiores, foram tomadas por este Conselho de Administração tendo
em conta primeiro os doentes, depois os funcionários e o
interesse público. Portanto, não há qualquer medida que
tenha sido para mim mais importante do que outra, porque acho que todas podem ter sido importantes, tendo
sido tomadas correctamente. Sinceramente, as que tomei,
tomei-as correctamente.
E uma medida que gostasse de ter tomado, mas para
a qual não teve tempo?
Num hospital como o de S. João há sempre imensas coisas que gostaríamos muito de ter feito e não conseguimos
fazer. Mas gostaria de ter terminado o processo de
acreditação, uma vez que, com isso, tinha a certeza de que
muitas das infra-estruturas do hospital teriam sido mexi-

das. Mas não houve tempo para o fazer. Neste momento, o processo de acreditação está a decorrer, mas
é muito difícil e moroso, dado que estamos numa
estrutura com praticamente 50 anos e, portanto, há
muitas coisas que têm de ser mudadas. E estas mudanças implicam meios económicos para o fazer que
o hospital tem com muita dificuldade.

«DECIDI E NÃO TIVE MEDO DE SER
JULGADA»
Como descreve a sua liderança no Conselho de
Administração?
Em termos do hospital foi, sobretudo, uma liderança
aberta. Isto é… Tenho um feitio de que gosto de fazer, gosto de decidir, embora ouvindo as pessoas. Mas
acho que um líder é, sobretudo, alguém que decide.
Deve ouvir, mas na altura correcta deve decidir. Acho
que foi isso que fiz. Foi decidir aquilo que tinha de
decidir, sem medo de ser julgada.
Qual foi o apoio que teve do Ministério da Saúde ao longo deste tempo de gestão?
Nenhum. Das secretarias de Estado algum, nomeadamente do secretário de Estado Adjunto que nos
deu apoio às candidaturas que fizemos ao Programa
Saúde XXI. Além disso, várias vezes visitou este hospital e resolveu problemas pontuais.
Uma das questões que estava por resolver quando chegou à administração tinha a ver com o
Plano Director do hospital. Como é que ficou
esse assunto?
O Plano Director não pôde ser feito, porque o ministro da Saúde avisou-nos de que estava para sair o
novo estatuto dos hospitais universitários que, de algum modo, poderia mexer com aquele. O estatuto
acaba de sair, a lei é de 24 de Agosto, e a partir daqui,
provavelmente, poderá andar-se mais depressa nesta
matéria.
O que pensa do novo estatuto para os hospitais
universitários?
Não é o estatuto que uma faculdade gostaria de ter.
Obrigatoriamente há algumas alterações que vão ter
de ser introduzidas, mas é um estatuto que pode ser
trabalhado no sentido dos hospitais universitários trabalharem em conjunto com as faculdades. A estrutura que este estatuto prevê é extraordinariamente pesada. Isso é o que mais nos preocupa.
Quando saiu, como é que ficaram as contas do
hospital?
Tomamos posse a 22 de Janeiro de 2003 e o orçamento de 2003 já estava aprovado. Já não havia muito a fazer. Nessa altura, o orçamento trazia uma dívi-
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da do ano anterior significativa e, por isso, o orçamento
era menos 25 por cento do que o de 2002. Não havia
hipótese de se trabalhar com o orçamento que se tinha e
daí o facto da dívida ir aumentando de ano para ano. Quando tivemos de fazer o orçamento de 2004 já estávamos
numa situação estável e, portanto, foi possível introduzir
algumas melhorias. Mesmo assim, mais uma vez, é um
orçamento bastante mau, uma vez que não tem em conta
aquilo que, na realidade, o hospital produz. Ao contrário
do que acontece com outros hospitais, nomeadamente os
SA, no Hospital de S. João o orçamento tem mais a ver
com o histórico do que aquilo que na realidade o hospital
produz. Se o orçamento do S. João estivesse previsto em
termos de produção, não teríamos qualquer dívida.

É NECESSÁRIO SENSIBILIDADE MÉDICA PARA GERIR UM HOSPITAL
Pouco tempo depois de assumir a presidência do Conselho de Administração, referiu à revista «Nortemédico» que não estava de acordo que este cargo fosse
assumido por um não médico, o que actualmente está
a acontecer. Como vê esta situação?
Não mudei rigorosamente em nada a minha opinião. Não
gostaria de fazer comentários sobre o Conselho de Administração que neste momento está em actividade, por razões que são óbvias. Mas em termos de princípio, a minha
posição não só se mantém, como agora está um pouco
reforçada. Considero que há múltiplas medidas que o presidente de um Conselho de Administração tem de tomar
que exigem uma sensibilidade médica, o que, quem vem
de fora, dificilmente terá.

BRAGAPARQUES: «A HAVER NEGLIGÊNCIA SÓ PODE TER SIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE»
Afinal o que é que se passou com a BragaParques?
Havia um contrato com a firma BragaParques para construção de um hotel na cerca do hospital. O contrato estava autorizado pela secretaria de Estado e dizia-se que a

gestão do parque à superfície, isto é, do parque que
está na cerca do hospital, era grátis e que a sua conservação era da responsabilidade da BragaParques. A
determinada altura, já na vigência do Conselho de
Administração presidido por Jaime Duarte, aquilo que
foi feito foi uma adenda a este contrato, não visada a
não ser por aquele CA. A adenda estabelecia que o
parque passava a ser pago à hora à BragaParques,
contra algumas benfeitorias. Foi este contrato que
coloquei em causa quando cheguei à administração,
porque tinha uma dívida que não podia pagar sozinha. Tratava-se de uma dívida de tal maneira elevada
que precisava da autorização do Ministério da Saúde
para a saldar. Depois de levantadas algumas dúvidas
de procedimento relativamente ao anterior CA, que
já tinham sido levantadas pela directora do aprovisionamento, pedi orientações ao ministro da Saúde,
enviando-lhe o processo. Passados alguns meses perguntei ao chefe de gabinete do Dr. Luís Filipe Pereira
o que tinha acontecido com o processo, tendo-me
respondido que não conheciam qualquer processo.
Mandei uma segunda versão. Como continuei a não
ter reposta, contratei um advogado para o Hospital
de S. João que emitiu um parecer, aconselhando ao
não pagamento da dívida, uma vez que as benfeitorias
que estavam previstas não justificavam a adenda. Esse
parecer também foi enviado ao Ministério da Saúde,
mais uma vez com um pedido de orientação. Mas o
Sr. ministro nunca me respondeu, nunca me mandou responder, nunca falou comigo a esse propósito. Portanto, se há aqui alguma negligência é do Ministério da Saúde e não da presidente do Conselho
de Administração que fez tudo quanto, do ponto de
vista administrativo, deveria ter feito.
Agora o processo vai parar aos tribunais…
Nesta altura a Inspecção-geral da Saúde – ao que os
jornais dizem, porque a mim nunca nada me foi comunicado – terá chegado à conclusão de que houve
negligência da presidente do Conselho de Administração. Tenho a certeza de que não houve. De qualquer das formas, o processo está na ProcuradoriaGeral da República, suponho que também no Tribunal de Contas, portanto, esperarei pelos resultados
serenamente. Tenho a certeza absoluta de que fiz
aquilo que devia ter sido feito e, portanto, não tenho
qualquer medo dos resultados de todas as investigações e dos inquéritos que queiram levantar. Estou de
consciência tranquila.
Como foi regressar ao serviço de radiologia?
Foi muito bom. Sou essencialmente uma radiologista, gosto imenso do meu serviço e nunca o tinha deixado, uma vez que acumulava a direcção do serviço
com o Conselho de Administração. Mas estar aqui a
tempo inteiro é muito bom. É muito bom estar junto
de amigos, de pessoas que trabalham connosco com
o mesmo fim.

nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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O mundo de
António
Pinto

EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA NO

CENTRO DE
CULTURA E
CONGRESSOS
DA SRNOM
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Silêncio… Dois arco-íris que despontam, um pôr-do-sol
que se esconde por trás da montanha, uma figura envergonhada dissimulada entre os arbustos, uma flor que desabrocha ou um rio que corre… O silêncio permanece, mas
só por uns instantes. As metáforas, essas, estão dentro da
nossa cabeça e rapidamente podemos exclamar um: “ah!”.
Afinal, uma imagem vale mais do que mil palavras e o objectivo do fotógrafo que “passou a ver o mundo por um
rectângulo” concretiza-se. Um turbilhão de sentimentos,
pensamentos e reflexões afectam o visitante. O episódio
repetiu-se vezes sem conta durante o mês de Setembro no
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, altura durante a qual a exposição de fotografia de António Pinto recebeu muitas exclamações. Aliás, era esse o intuito da iniciativa que juntou
as colecções Douro, Natureza I e Caretos (ou Diabos à
Solta) e várias “imagens soltas” que, também elas um dia,
farão parte de uma história só. ”São apontamentos semiperdidos que, no entanto, fazem parte de vários projectos.
Nenhum deles está completo, mas um dia estarão. Se calhar não todos… Mas também quis variar, no sentido de
auscultar opiniões”, explicou à revista «Nortemédico» António Pinto, acrescentando que, desta forma, “foi possível
mostrar todas a vertentes do tipo de imagens” que realiza e
que não é conhecido, por quem já espreitou trabalhos com
o seu cunho.
À semelhança de um quadro que nos oferece sensações e
nos faz pensar em explicações, as quase 80 imagens patentes na exposição pretenderam criar impacto e reflectem elas
próprias o estado de espírito do fotógrafo no momento do
«click». A paixão por esta arte, assim o justifica: “Uma saída para recolher imagens de que gosto é o meu tratamento
anti-stress. Pelo rectângulo da máquina capto aquilo que
queremos mostrar. Às vezes passa pela agressividade, dada
a luz forte ou os contrastes que aparecem nas imagens, outras vezes pela suavidade e harmonia… Podemos ser melancólicos, bucólicos, podemos variar. Mas o que dita o resultado final é o que me vai na alma naquele dia”. E o segredo, como acentua com gosto, “não está na paciência,
mas na disposição e na paixão pela imagem”. “É frequente
– alude – os autores de fotografia da natureza dizerem que
é preciso ter paciência para esperar pela luz certa, pela hora
certa… Eu raramente tenho essa paciência. Desloco-me no
terreno em busca da orientação da luz que quero e se, por
acaso, me apercebo que só daí a umas horas vou ter a luz
ideal, então vou para outros sítios e tento voltar lá mais
tarde”.
Tal como a rapidez com que o dedo carrega no botão da
máquina para não mais deixar fugir a imagem, António Pinto
despertou rapidamente para a fotografia quando percebeu
quais os aspectos técnicos que estão subjacente para a criação da obra. “No dia em que aprendi que existem uma série de parâmetros que eu posso controlar e que estão por
trás da imagem, isso atraiu-me”, recorda. Por isso, o fim
desta exposição pretende ser apenas um “até já!”….
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto / Bruno Rua

AS COLECÇÕES
Caretos (ou Diabos à Solta)
“Deu-me oportunidade de sentir o verdadeiro jornalismo, na essência de que, para fotografar, tenho de
estar o mais perto possível deles e andar no meio deles. Gostei imenso do convívio urbano e do conceito
de ritual que não se encontra em nenhuma das outras
imagens”.
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Douro
“É uma velha paixão. Douro, Gerês e Serra da Estrela são as três
principais paixões em termos de zonas geográficas do País. Apesar de serem apenas oito imagens, tenta mostrar a variedade que
é possível encontrar no Douro, desde as cores da vinha, a
monocromia junto ao rio…. É a colecção com mais paixão, com
mais serenidade e com mais maturação interior”.

Natureza I (Sernancelhe)
“Das 22 imagens expostas, 15 foram feitas apenas seis
dias antes de estarem colocadas nas paredes. É um grande desafio de conseguir preparar imagens debaixo de
quaisquer condições, num tão curto espaço de tempo, e
pressupõe um grande rigor de tempo e de selecção. Tive
de ser muito incisivo naquilo que se quis”.

AS IMAGENS PREFERIDAS

Mulher
“A flora é uma estátua no jardim da Cordoaria que maior parte
dos portuenses não conhece. Descobri-a num tempo em que ainda
estava muito escondida pelo arvoredo e aquela beleza abandonada fez-me apaixonar por ela. Foi a estátua do Porto pela qual
senti uma grande paixão, porque me agrada aquele rosto jovem,
aquele pé descalço e humilde e aquele braço de alguém que
trabalha. É o trabalho que mexe mais comigo”.

Douro – Arco-íris
“Fotografei o duplo arco-íris da colecção Douro praticamente debaixo de um temporal. Foi ao final do dia, estava a fazer algumas imagens e poucos segundos antes de
ter começado a chover torrencialmente consegui apanhar o momento. Logo a seguir, foi guardar a máquina
debaixo da t-shirt e correr para o carro”.
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PARA UMA HISTÓRIA
MÉDICA PORTUENSE - XVII

DR. A. S. MAIA GONÇALVES

Tomada de posse do Bastonário
Machado Macedo, na Casa do Médico,
no Porto, em Janeiro de 1990.
Presentes Santana Maia, como
Presidente da Comissão Nacional
Eleitoral, e Albino Aroso, então
Secretário de Estado Adjunto do
Ministério da Saúde.

Com a aproximação do fim do mandato de Agostinho
Pinto de Andrade, o que só aconteceria em Dezembro
de 1989, começaram a perfilar-se novos candidatos
ao cargo de Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, e em número nunca dantes
acontecido: nada mais, nada menos que 3 listas diferentes, cujos "cabeças de lista" eram: Serafim Paranhos Gomes (lista A); Bernardo Teixeira Coelho (lista
B) e Adrião Pinto da Fonseca (lista C). Interessante
seria aprofundar as explicações sociológicas, ou outras, de, nos finais de 1989, ter surgido tanta fartura
de candidatos a uma liderança aparentemente nada
apetecível, tanto mais quanto, como procuramos documentar, a atmosfera que então se respirava, quer
nas relações com o Ministério da Saúde, quer com a
população em geral, era nada amistosa, diga-se, mesmo, como o Povo diz: “de cortar à faca”. Para Bastonário da Ordem dos Médicos, sabia-se, com alguma antecedência, desde Maio de 1989, por ocasião do Plenário dos Conselhos Regionais, na cidade do Porto,
que o próprio Machado Macedo se manifestara disponível para novo mandato. Mas, também ao nível do
Bastonário, a questão não estava pacífica, pois, António Gentil Martins, ex Bastonário, e perdedor em 1986,
voltou a reaparecer na disputa da Presidência da Ordem dos Médicos. Para voltar a perder, diga-se desde
já. Quanto ao Ministério da Saúde, esse, acabaria por
ser entregue a um novo Ministro, Arlindo de Carvalho, mas apenas após remodelação Ministerial que
ocorreu em Janeiro de 1990, porque até então, e durante o mês da campanha eleitoral, em Dezembro de
1989, à frente do Ministério Saúde continuava Leonor
Beleza, a principal responsável pelo estado de degradação a que tinham chegado as relações institucionais, e não só, entre a Ordem dos Médicos e o Governo. Os resultados de tantas disputas foram que em
Bastonário continuou Machado Macedo, e para a Secção Regional do Norte foi eleita a lista de Bernardo
Teixeira Coelho, que tão amavelmente me recebeu e
concedeu, há poucas semanas, uma imensidão de informações e dados, preciosos, que me permitem estar, agora, aqui, a relatar-vos. "Eleição esquisita", esta
última, a da Secção Regional do Norte, acrescentou
Bernardo Coelho já que, das três, a lista que
declaradamente apoiava a candidatura de Machado
Macedo era a lista encabeçada por Serafim Paranhos,
que saiu derrotada, em 2º lugar. Eleições esquisitas,
digo também eu, agora, depois de analisar, um por

um, os nomes dos elementos componentes das duas
listas, A e B (a terceira lista encabeçada por Adrião,
não continha caras conhecidas), e verificar que tanto
numa como na outra se encontravam pessoas que, até
então, sempre tinham estado do mesmo lado, na mesma equipa, isto é, o que até agora eu sempre apelidei
de "núcleo duro de 75", e que desde então assumiu,
sem interregnos, diga-se, durante 15 anos consecutivos, os comandos da Ordem dos Médicos, no Norte
do País, finalmente, dividiu-se, fracturou, esfrangalhou-se, repartindo se pelas duas listas (A e B) em confronto directo. O que os terá dividido?!
Não apoiar declaradamente o Bastonário, continua
Teixeira Coelho, não significava que o hostilizava, e
muito menos que houvesse algum conflito ou incompatibilidade entre ambos. A demonstração insofismável
de que reinava, ou, pelo menos, passou a reinar a concórdia entre todos os Corpos Sociais da Ordem dos
Médicos, foi dada justamente pelo próprio Bastonário, Machado Macedo, ao determinar que a sua tomada de posse se realizasse nas instalações do Conselho
Regional do Norte, na Casa do Médico, na cidade do
Porto. As palavras que Machado Macedo utilizou na
cerimónia da sua tomada de posse, constituíram-se
no selo de tal concórdia: "Foi meu desejo vir tomar
posse ao Porto, à Casa do Médico. E não foi só por ser
a sede com instalações mais dignas. Há uma outra razão. As grandes alterações eleitorais registaram-se aqui,
no Norte". Bastonário dixit.
Tripeiro, natural da freguesia do Bonfim, onde nasceu
em 1936, Bernardo Teixeira Coelho licenciou-se em
1966, mas desde o 3º ano do Curso começou a revelar a sua paixão pela Psiquiatria, frequentando com
assiduidade o Hospital Conde Ferreira, curiosamente
o Hospital onde, mais tarde, iria desempenhar uma
parte substancial da sua actividade profissional, tendo sido, inclusivamente, o seu Director Clínico no
período de Janeiro de 1977 até Agosto de 1980. De
Agosto de 1980 a Julho de 1982, Bernardo Coelho fez
parte da Direcção Nacional do Instituto de Assistência Psiquiátrica, como Delegado da Zona Norte do
mesmo Instituto. A partir de Dezembro de 1984, foi o
Presidente da Comissão Inter-Hospitalar do Porto, cargo que abandonou em Março de 1986, na sequência
da polémica exoneração colectiva dos Presidentes das
três Comissões Inter-Hospitalares, determinada pela
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então Ministra da Saúde, Leonor Beleza, sob a proposta apresentada pelo então Director Geral dos Hospitais, o médico
Jacinto de Magalhães. Bernardo Coelho, fez parte do "núcleo duro" dos médicos que em 1975 assumiram a direcção da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
ocupando então o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Regional, mas, efectivamente, exercendo a Presidência, porque, entretanto, o Presidente eleito, Albino Aroso,
estava impossibilitado de comparecer dado que, na altura,
era membro do Governo, em Lisboa. Nos sucessivos 3 mandatos seguintes, isto é, durante mais 9 anos consecutivos,
Bernardo Coelho continuou a assumir, e sempre com a
máxima competência, dedicação e zelo, a Presidência da
Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Durante os últimos 14 anos da sua vida profissional,
Bernardo Teixeira Coelho, faz questão de frisar, dedicouse, com o maior agrado, e alguma notoriedade, à prática da
Psiquiatria Forense, e a colaborar no ensino no Instituto da
Psicopatologia de Orientação Fenomenológica. Em 2001,
por ocasião do IX Congresso Nacional de Medicina que se
realizou na cidade do Porto, Bernardo Coelho foi homenageado e condecorado com a atribuição da Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos.
Faziam parte do seu:
Conselho Regional – Aníbal A G. S. Justiniano; Armando
Franchini C. Fonseca; Avelino M. F. Ferreira; Joaquim José
B. Ferreira; José Bárbara Branco; José Carlos Couto Soares
Pacheco; José Maria Mesquita Montes; José Miguel R. Castro Guimarães; Maria Margarida Sousa R. Eira Miranda;
Miguel Jorge Santos Oliveira Ferreira Leão.
Assembleia Regional – António Germano Pina Silva Leal;
João Carlos Prazeres Azevedo Franco; Carla Maria Barreto
da Silva de Sousa Rego, José Manuel Sanches Pinto Vasconcelos.
Conselho Fiscal – Hernâni Alberto Martinho Vilaça; José
Nelson Pinto Ramalhão; Maria Natália Pereira Fortuna Oliveira.
Conselho Disciplinar – António Castro Ribeiro; José Carlos Borges Aguiar Vilarinho Machado; Maria da Graça Carmo
Fernandes Rocha Reis; Pedro Henrique Andresen Van Zeller;
Procópio Marinho Freitas Sampaio.
Como Membros Consultivos do Conselho Regional figuravam nem mais nem menos que 25 elementos.
As duas grandes bandeiras eleitorais, emblemáticas, da vencedora lista B, da Presidência de Bernardo Coelho, afirmavam-se: Pela revitalização dos valores Hipocráticos na praxis
do médico, e Pela recuperação da autoridade da Secção Regional do Norte na Ordem dos Médicos.
Assim o disseram, assim o fizeram. E entenderam que a
recuperação da autoridade do CR do Norte passava pela
audição, e satisfação, das solicitações de todos os médicos
que recorressem ao apoio da Ordem dos Médicos no sentido de salvaguardar as suas condições de exercício profissional. Ao quererem romper "com a herdada dinâmica de
negociação com o poder político que vinha de 1974", en-

BERNARDO TEIXEIRA COELHO
tenderam que também seria desejável proceder a uma
intervenção atempada junto da opinião pública, tanto
médica como não médica. Tão fielmente cumpriram
este último compromisso que toda a acção do CR do
Norte passou a ser possível de analisar e avaliar, não
só através da leitura dos Relatórios Anuais, como também, e muito especialmente, através dos numerosos,
pormenorizados, e algumas vezes extensos, Comunicados produzidos, e distribuídos, ao longo de cada
ano. Destes Comunicados, os considerados os mais
importantes, foram emitidos durante os anos de 1990
e 1991, apenas 4 em cada ano, enquanto em 1992
foram distribuídos nada menos que 13 comunicados,
dos quais 10 foram-no durante o último semestre do
mandato. Só por aqui se poderá avaliar o quão difícil
foi, para esta modesta crónica, tentar resumir todas
aquelas mensagens. Segundo as suas próprias palavras "a intervenção pública do Conselho a nível Regional mediou e antecipou uma atitude de intervenção
constante dentro do Conselho Nacional Executivo,
com real independência de opinião face às outras Secções Regionais, face ao Bastonário, face às outras organizações médicas e face ao poder político", advertindo, no entanto, que "tal não deveria ser confundido com quebra de solidariedade política dentro da
Ordem..."
Uma análise detalhada dos Relatórios Anuais, e ainda
mais nitidamente dos referidos Comunicados elaborados, tanto por este Conselho Regional, como pelo
Conselho Nacional Executivo durante os 3 anos do
seu mandato, mas também de outros anteriores, revela que houve "uma mão cheia" de temas sobre os quais
os Corpos Gerentes foram obrigados a se debruçarem,
sempre às voltas, recorrentemente. Seja como for, é
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Novas instalações do
Conselho Nacional Executivo
e da Secção Regional do Sul
da Ordem dos Médicos, em
cuja inauguração, no dia 20
de Abril de 1991, estiveram
presentes o Presidente da
República Mário Soares e o
Ministro da Saúde Arlindo de
Carvalho.

Medalha comemorativa da
inauguração da nova sede da
Ordem dos Médicos, em Lisboa.

Presença do CR do Norte num
dos Plenários dos Conselhos
Regionais realizados na sede da
OM, em Lisboa.

um facto que, em 1990, os portugueses ainda não tinham
sido capazes de, por exemplo, definir e regulamentar o que
é um acto médico, nem acordado sobre a Lei de Bases do
Sistema de Saúde, nem entendido quanto às diferenças entre um Serviço e um Sistema, nem quanto ao modo de titularem os seus Especialistas Médicos, etc.
Como já mencionamos, a coincidência de, em Janeiro de
1990, início de mandato dos novos corpos gerentes da OM,
também ter tomado posse um novo Ministro da Saúde,
Arlindo de Carvalho, e seguramente também, alguns gestos ou afirmações deste último (“queria fazer as pazes com
os médicos") fizeram renascer uma expectativa de melhores dias no relacionamento entre ambas as Instituições: a
Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde. Nem de propósito, pouco tempo após a tomada de posse do novo CR
foi publicado o Decreto Lei nº 73/90, regulador das Carreiras Médicas. De imediato, "na sua primeira reunião, o CR
do Norte deliberou incluir na agenda do próximo CNE uma
proposta de suspensão imediata do dito Decreto das Carreiras Médicas, dado que o mesmo estava eivado de monstruosidades jurídicas e morais, amplamente discutidas dentro da Ordem dos Médicos, com particular relevo para o
regime de exclusividade obrigatória no Internato Complementar, e, para além disso, fora aprovado sem a audiência
da OM e sem a prévia definição da Lei de Bases do Sistema
de Saúde. Pelo próprio Ministro foi comunicado à Ordem
dos Médicos que não seria possível a revisão daquele decreto antes de decorrido um ano de vigência". Este episódio só não derrubou todas as expectativas de diálogo que a
chegada do novo Ministro da Saúde tinha criado apenas
porque a responsabilidade de tal Decreto ainda poderia ser
atribuída à equipa Ministerial anterior. A pouco mais de
meio do mandato, num artigo inserido na Revista da Ordem, em Dezembro de 1991, e com o título "A Ordem, a
Exclusividade e o Ministro da Saúde", Miguel Leão, Secretário do CR do Norte, sintomaticamente, clamava: "Que a
paciência e o bom senso se não esgotem. Que 1992 seja um
ano de melhor medicina e novos consensos. A bem dos
doentes, dos médicos e dos responsáveis pela política de
Saúde". Porém, foram muito mais difíceis de sustentar, as
mesmas atenuantes, quando no Editorial da mesma Revista
da Ordem, de Outubro de 1992, a dois meses, portanto, do
fim do mandato, se lê o relato do próprio Bastonário: "No
dia 8 de Outubro a OM foi surpreendida com noticias difundidas pela Comunicação Social acerca da aprovação,
nesse mesmo dia, em Conselho de Ministros, do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Telefonei então para
o gabinete do Ministro da Saúde e foi-me dito, pelo próprio
Ministro, que não lhe parecia que o documento tivesse
matéria em que a Ordem devesse ser ouvida, pois não se
tratava de qualquer assunto diferente do da Lei de Bases da
Saúde, em cuja redacção a Ordem dos Médicos tinha tomado parte através de diversas reuniões com o grupo parlamentar do PSD". A este propósito, o CR do Norte, na sua
imediata reacção através do seu Comunicado do dia 12 de
Outubro, foi bem lúcido e irredutível ao sentenciar: "Esta
violação clara das normas jurídicas vigentes por parte do
Governo, constitui uma atitude com significado político
deliberado e ostensivo, que os médicos não podem ignorar". Foi nesta atmosfera de esperança requentada, neste
plano inclinado, oscilante, entre os dois extremos: um começo de esperança contida, e um terminus de irremediável
desilusão, que se desenrolou a actividade deste interventivo

Conselho Regional, assim como do Conselho Nacional Executivo.
Os principais temas, e respectivos documentos legais,
verdadeiros terrenos dos campos de batalha onde se
defrontaram as divergentes opiniões e concepções do
Ministério da Saúde, por um lado, e da Ordem dos
Médicos, por outro, poderão ser resumidos, naturalmente, de diferentes maneiras. Sendo verdade que a
força dos pontos de vista da Ordem dos Médicos é
eminentemente técnico profissional, no sentido da
excelência da qualidade dos cuidados médicos prestados aos doentes, resulta que a Ordem dos Médicos,
quando no cumprimento rigoroso de tão nobre missão, ultrapassa, de longe, qualquer estatuto de carácter estritamente sindical, e acaba por também ser, nesse
sentido, a melhor defensora dos interesses dos próprios doentes. É, a meu ver, neste ponto singular e
crucial, que residem não só a inabalável, e indestrutível, força da Ordem dos Médicos, como também
a fonte de tanta irritação, para não dizer ódio, que
muitos detractores sempre tiveram, têm e terão contra os médicos e contra a Ordem dos Médicos. E a
razão é fácil de descobrir e entender: todos nós, sem
qualquer excepção, médicos e militares incluídos, somos candidatos a, um dia, também ficarmos doentes,
o que significa que precisaremos, então, de um médico, preferentemente de boa qualidade técnico profissional.
Acontece, pois, que na exposição coerente dos exactos pontos de vista da OM há sempre uma base de
raciocínio do tipo silogístico, que este CR do Norte da
OM, sob a Presidência de Bernardo Coelho, soube
cultivar e exercer com muita pertinência, e alguma
eficácia, e que eu, na elaboração desta crónica, tentei
acompanhar.
Assim, no estilo escolhido, de entre esses principais
temas e documentos, referiremos:
– Os Internatos Complementares, só faz sentido que
decorram em Serviços Médico Cirúrgicos idóneos.
Por sua vez, as idoneidades destes mesmos Serviços
também só poderão ser garantidas pela Ordem dos
Médicos.
Nessa linha de pensamento, e para tanto, a Ordem
dos Médicos tem-se apetrechado com bons, da mais
alta competência técnica, Colégios de Especialidade e respectivas Comissões Regionais desses mesmos Colégios de Especialidades.
– Coerentemente, também, os curricula desses Internatos terão que merecer a prévia aprovação dos respectivos Colégios;
– Como é facilmente compreensível, e aprovável, o
número de vagas para os Internatos Complementares só deve ser calculado em função, e nunca exceder, os da real capacidade formativa de cada Serviço, pelo que: 1º) só a Ordem dos Médicos deve definir esse número das vagas para cada Serviço em
causa e 2º) devem acabar os estágios voluntários
(leia-se gratuitos) supra-numerários. Neste ponto
das vagas, a discordância foi total. A Comissão Nacional dos Internatos Médicos, CNIM, em Agosto
de 1992, fez publicar o Mapa de Vagas para os Internatos Complementares de 1993. Um descalabro,
tanto nos números como nas idoneidades de alguns
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Serviços escolhidos. Apesar das posições das Comissões
de Internos Gerais, da Ordem dos Médicos em geral e da
Secção Regional do Norte em especial, que motivaram,
inclusive, a realização de um manifesto subscrito por 35
Directores de Serviços Hospitalares do Norte do Pais,
oportunamente enviado ao Ministro da Saúde, não foi
aberta qualquer via de diálogo. Em tais circunstâncias, o
CR do Norte considerou plenamente justificada a realização de uma greve de Internos Gerais, marcada que foi
para 11 de Novembro de 1992.
– A abolição do Exame de Saída do Internato Complementar era reclamada, ainda que não unanimemente (o CR
do Centro nunca foi favorável a abolição do exame final).
Tal exame final seria substituído por um sofisticado sistema de avaliação contínua, na discussão de um Relatório
Anual de Actividades e ainda numa nova figura chamada, pretensamente, de Orientador de Formação, ou Tutor, do Interno. Tais normas ficaram consignadas no Decreto Lei nº 29/91 e na Portaria Regulamentar nº 416 B/
91 de 17 de Maio.
– O regime de Exclusividade Obrigatória dos Internos Complementares, iniciados a partir de 1988 (Decreto Lei nº
90/1988), foi atacado como anti-constitucional, e após
porfiadas intervenções, foi conseguido que a exclusividade passasse a opcional.
– Reclamar, igualmente, a inconstitucionalidade da norma
daquele mesmo diploma que tornava obrigatória a imediata desvinculação à Função Pública, logo após a conclusão do Internato Complementar. Também neste ponto foi conseguido o prolongamento por mais 18 meses,
para os Internos sujeitos ao regime de dedicação exclusiva obrigatória que, de contrário, seriam vítimas de um
choque brusco a nível profissional e financeiro.
– Defender, intransigentemente, o princípio sagrado da
Titulação Única, isto é, só a Ordem dos Médicos poderá
conferir o título de Especialista, após a realização de provas perante os respectivos Colégios da Especialidade em
causa. Como corolário desta exigência, deveria ser retirada, no diploma das Carreiras Médicas, a designação de
Especialista por troca com Assistente Hospitalar.

Merecida homenagem
prestada pelo Conselho
Nacional Executivo (CNE) ao
médico António Gomes da
Silva, ex-Sub-Director Geral
dos Cuidados de Saúde
Primários pela ocasião da
publicação do acórdão do
Supremo Tribunal Administrativo no qual lhe foi dada
toda a razão no recurso que
interpôs ao despacho de
exoneração produzido pela
então Ministra da Saúde, em
22.12.1987.

Acresce, a nível Regional, que:
• Em 1991 o CRN elaborou um relatório que designou de
Condições de Salubridade e Factores de Risco no Exercício
Médico, que foi aprovado pelo CNE e enviado ao Ministro
da Saúde, tendo sido depois, quer o texto, quer a iniciativa,
louvados por unanimidade, no decorrer do “lº Encontro
sobre Higiene e Segurança na Saúde", promovido pelo SIM
em 30.11.91, em Coimbra, onde estavam representadas
doze Associações Médicas. Tão original documento motivou uma série de outros Encontros (um 2º Encontro, no
Porto, organizado pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos; e um 3º Encontro, marcado para Lisboa,
a organizar pela FNAM) e culminou num caderno
reivindicativo que incluía, entre outras: 1º) a implementação de Serviços de Saúde Ocupacional nas Unidades de
Saúde; 2º) a antecipação da idade da Reforma; 3º) o alarga-

mento do período de férias e 4º) a redução progressiva do horário de trabalho em função da antiguidade.
• Igualmente em 1991, com base numa proposta da
Secção Regional do Sul, o CRN participou na elaboração de um projecto definidor do Acto Médico que pretendia definir com clareza o que é e o que não é exercício legal da Medicina. Tal documento foi apresentado no início do ano ao Ministério da Saúde, mas teria
que aguardar melhor dias…
• Ainda em 1991 é de realçar o apoio financeiro que o
CR transmitiu aos Distritos Médicos através de parte
das quotas respeitantes aos médicos inscritos naqueles distritos passarem a ser geridas pelos respectivos
órgãos distritais, o que permitiu a criação de uma Sede
da Ordem em Braga e uma outra em Viana do Castelo.
• Em 1992, a Secção Regional do Norte, face à crescente problemática dos impostos, criou um serviço de
Consultadoria Jurídica e Contabilística Fiscal, a funcionar na Sede, seja em regime de consulta gratuita, seja
de organização de toda a contabilidade inerente ao IRS,
feita por uma empresa especializada no ramo de apoio
contabilístico às Profissões Liberais.
• De entre todos, um tema mais que recorrente,
omnipresente, e difícil, acima de tudo, pelo volume
dos capitais exigidos para a sua concretização, que atravessou todo o triénio do mandato, foi o problema da
Casa do Médico. Sobre tal assunto bastará mencionar
o que no último relatório, o de 1992, o CRN deixou
registado: "Depois de laboriosas e prolongadas negociações foi assinado o necessário contrato com a equipa de projectistas que permitiu todo o relançamento
do projecto, já em vias de aprovação Camarária. Entretanto todo um intenso e extenuante trabalho de
negociações com entidades subsidiadoras, financiadoras, construtoras, fiscalizadoras e outras, tem vindo
a ser feito, quer a nível nacional, quer comunitário,
com vista à concretização de tão importante obra que,
sucintamente, compreenderá um Centro de Congressos, com seis salas, uma residencial para médicos, vitalícios e de passagem, com 114 quartos e um Health
Club. Não se descurou a manutenção do já existente,
tendo-se reconstruído a estufa, recuperado o arranjo
dos jardins, reparado os lagos e feitos acabamentos
necessários ao melhor funcionamento da piscina herdada. No que concerne ao restaurante, fizeram-se avultadas obras de recuperação da cozinha, que estava totalmente deteriorada e, aproveitando, depois disso, o
pedido de cancelamento de contrato apresentado pelo
anterior concessionário, foi admitido um novo concessionário que, com bons serviços, baixou efectivamente os preços médios das refeições, tornando assim mais acessível, convidativa e concorrida a utilização actual quer do Bar quer do próprio Restaurante."
Ao vosso dispor.
nortemédico
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CULTURA

3 DISCOS

&

3 LIVROS

AS SUGESTÕES DE
BERNARDO PINTO DE ALMEIDA
HÁ QUEM O CONSIDERE O MAIOR HISTORIADOR DE ARTE PORTUGUÊS. BERNARDO
PINTO DE ALMEIDA NASCEU NO PORTO, EM 1954. DISTINGUE-SE COMO POETA,
CRÍTICO DE ARTE E LITERATURA E É PROFESSOR DE HISTÓRIA E TEORIA DA ARTE NA
FACULDADE DE BELAS ARTES DO PORTO.
AUTOR DE EXTENSA OBRA ENSAÍSTICA NO ÂMBITO DAS ARTES VISUAIS, COMEÇOU A
PUBLICAR POESIA NOS ANOS 80. DEPOIS DE UM INTERREGNO, RETOMOU A ACTIVIDADE HÁ DOIS ANOS E PUBLICOU UMA OBRA (“HOTEL SPLEEN”), QUE EDUARDO
PRADO COELHO CONSIDEROU “A SUA OBRA MAIS ELABORADA E IMPORTANTE”. POR
ISSO, BERNARDO PINTO DE ALMEIDA NÃO TEM DIFICULDADE EM SUGERIR LIVROS E
DISCOS INTERESSANTES. A OPÇÃO RECAÍU EM OBRAS RECENTES E DIVERSIFICADAS.

LIVROS

UMA FÁBULA

VERMELHO

ANTÓNIO FRANCO ALEXANDRE

MAFALDA IVO CRUZ

É um livro surpreendente. Trata-se de um longo poema sobre o amor, a vida, o tempo, a
leitura e as viagens. O poeta e
crítico Fernando Pinto do
Amaral escreveu: “Alarga e
aprofunda uma linguagem
própria, configurando ao mesmo tempo um dos mais singulares universos da poesia portuguesa contemporânea”.
António Franco Alexandre nasceu em 1944, em Viseu. Começou por estudar Matemática e Filosofia em França e EUA.
Ainda na década de 60 estreou-se na poesia e conseguiu
afirmar-se em “Sem Palavras nem Coisas”. Mais tarde, em
1996, reuniu praticamente toda a sua obra em “Poemas”.
Depois, recebeu o Prémio APE de Poesia.
Em “Uma Fábula”, António Franco Alexandre mantém a
tendência a que se tem chamado de pós-modernismo e
consagra-se como um dos poetas mais originais da literatura portuguesa.

Em primeiro lugar,
convém dizer que foi
a obra vencedora do
Grande Prémio do
Romance e Novela
2003, da Associação
Portuguesa de Escritores, a maior e mais
conceituada distinção para a literatura
de Portugal.
Mafalda Ivo Cruz
cresceu no meio de
uma família de músicos mas um dia decidiu-se
pela escrita. E em boa hora o fez porque já foi
considerada como a mais importante revelação
da literatura portuguesa contemporânea.
“Vermelho” é considerado o melhor romance
da autora, com uma linguagem absorvente e
uma arquitectura linguística impressionante. No
início a obra até pode nem parecer simpática
mas há medida que a acção avança, o leitor fica
preso ao texto e incapaz de parar.
Como em todas as obras de Mafalda Ivo Cruz
existe uma ideia de família no centro da história. Lena é o vértice de um triângulo formado
ainda por Tito, que vive num bairro de lata lisboeta, e Nina, uma mulher grávida. A acção das
personagens deste livro são descritas de uma
forma peculiar, como quem pinta um quadro
ou compõe uma boa música...

A IMPERFEIÇÃO DA FILOSOFIA
MARIA FILOMENA MOLDER
Esta colectânea de textos obriga-nos a reflectir sobre o
inacabamento, a imperfeição, da filosofia.
Maria Filomena Molder, filósofa, escritora e professora universitária, faz uma viagem fascinante pelo universo do pensamento, com uma abordagem atraente e límpida.
Um livro que tem a capacidade de nos estimular a mente
para contemplar a... imperfeição.
Os caminhos da filosofia, da arte e da poesia estão bem
delineados nesta obra, através de um raciocínio em que a
autora nos confessa as suas diversas inquietações.
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DISCOS

REQUIEM DE MOZART
ORQUESTRAÇÃO DE SIGISWALD
KUIJKEN

uma noite impressionou as pessoas que se encontravam numa casa de fados. Convidada para cantar, fêlo de forma impressionante.
Sem abdicar de uma carreira médica, Kátia Guerreiro editou um CD em Junho de 2001. Exactamente
“Fado Maior”, que foi distinguido pela AFP com o
galardão de disco de prata.
O trabalho foi depois editado na Coreia e no Japão
e teve uma edição mundial através da editora francesa L´Empreinte Digitale. A partir daqui, Kátia
Guerreiro não teve mãos a medir em matéria de concertos. Não só na Europa mas também na Coreia,
Japão e Estados Unidos. Uma voz encantadora, num
disco importante.

TEN NEW SONGS
LEONARD COHEN

O belga Sigiswald Kuijken é um mestre do violino
barroco. A novidade neste disco é que a obra
inacabada de Mozart é interpretada com instrumentos da época. O trabalho do famoso Herbert Von
Karajan, por exemplo, é mais romântico e mais sinfónico. Kuijken fez uma obra diferente daquilo que
já se conhecia – um disco mais parecido com aquilo
que Mozart escreveu.
Sigiswald Kuijken redescrobriu a interpretação do
Requiem. Quem já conhece as diversas obras já existentes, pode agora comparar com um som mais puro.
O belga fundou uma orquestra (“La Petite Bande”) e
fez maravilhas por esse mundo fora. Os músicos, além
de utilizarem instrumentos da época, empregam também técnicas e estilos típicos para reviver essa música de forma autêntica. Com Kuijken regressou o velho estilo de tocar violino (sem manter o instrumento por baixo do queixo), o que se aproxima
declaradamente da prática usual na época.

FADO MAIOR
KÁTIA GUERREIRO

É uma das mais belas vozes portuguesas da actualidade. Kátia Guerreiro nasceu na África do Sul mas
foi para os Açores quando ainda tinha apenas 11
meses. Nos tempos de estudante veio para Lisboa e

Este disco é marcante na carreira de Cohen porque
surge após um interregno de nove anos. São dez temas escritos de parceria com Sharon Robinson, que
também produziu e tocou em todas as faixas.
Este trabalho surge também depois de um retiro de
sete anos de Cohen num templo budista.
Tal como noutros trabalhos deste músico canadense, que já tem mais de 70 anos, os temas não ficam
logo a bailar nos ouvidos. Só depois de algum tempo é que se começa a sentir e a entender verdadeiramente esta obra. A partir daí, o resultado é extremamente agradável.
Depois dos clássicos “Songs of Leonard Cohen”,
“Songs from a Room” e “Songs of Love and Hate”,
este trabalho foi considerado como um dos melhores
do ano em que foi editado.
Em “Ten New Songs”, Leonard Cohen fala essencialmente de amor. De todo o tipo de amor...

nortemédico

Texto Rui Martins
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CULTURA

3 DISCOS

&

3 LIVROS

AS SUGESTÕES DE ALVES MONTEIRO
ALVES MONTEIRO FOI DURANTE 14 MESES PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA DA MÚSICA. AINDA ANTES DE ABANDONAR O CARGO, DEIXOU À
REVISTA «NORTEMÉDICO», EM DISCURSO DIRECTO, O SEU TESTEMUNHO SOBRE OS
TRÊS LIVROS E OS TRÊS ÁLBUNS QUE ESCOLHEU COMO PREFERIDOS. ALGUNS DOS TEMAS DISCOGRÁFICOS, QUEM SABE, PODERÃO UM DIA PASSAR PELOS PALCOS DA CASA
DA MÚSICA, CUJA A ABERTURA ESTÁ PREVISTA PARA 14 DE ABRIL DO PRÓXIMO ANO.

LIVROS
A POMBA
PATRICK SUSKIND
“A primeira grande obra
deste escritor, «O Perfume», catapultou-o para o
imediato estrelato, com
uma intensidade quase
inédita no mundo da literatura. Desde então, «A
Pomba» ou «A História
do Senhor Sommer»
mantêm-no sagazmente
presente junto de um público indefectível, que
gosta de se deixar surpreender pela qualidade, que se manifesta exuberantemente, a vários títulos. Desde logo, quanto à originalidade dos enredos (a história que sustenta «O
Perfume» é um paradigmático exemplo). Depois, a mestria das descrições e a fabricação, que opera em nós, de
estados de espírito que nos agarram ao longo das obras
(tão poucas, infelizmente) e que nos transportam pelas
facetas fantásticas dos nossos mundos muito reais (a «Pomba» aqui sugerida é um bom exemplo disso mesmo). Finalmente, o talento de quem escreve como respira,
ritmado, profundo, vital (todas as linhas da sua curta obra
são outros tantos exemplos). «A Pomba» é uma obra que
se lê quase de um só lance, arrebatadora, original. Um
presente ao nosso espírito!”

O BIABO DOS NÚMEROS
HANS MAGNUS ENZENSBERGER
“Já imaginou um ensaísta, poeta e filósofo alemão escrever um livro sobre números, dirigido particularmente aos
jovens e, em particular, aqueles que têm medo da matemática e que, no fim, redunda num «best-seller» ímpar?
É este o segundo livro que lhe sugiro. A personagem é
um rapazinho chamado Roberto que, com a ajuda de
um diabinho que o visita todas as noites (dezoito noites,

e outras tantas lições), fica
a conhecer os segredos e
mistérios sobre os números. Um livro notável, que
todos (adultos, particularmente) classificarão de fascinante. Ah, e quanto menos perceber de matemática e quanto menos gostar de números, mais maravilhado ficará!”

A TIRANIA DA COMUNICAÇÃO
IGNACIO RAMONET

“Este livro tem a particularidade de evidenciar, de
uma forma crua e quase cruel, um dos mais recentes
paradoxos dos nossos tempos: a tirania dos novos
«ópios do povo», num tempo em que as cores da
democracia e da liberdade mais coloriram o mapa
político da Terra. O autor pretende convencer o leitor (e este rende-se-lhe sem grande luta) que a comunicação (suportada nos mais variados instrumentos disponíveis, televisão e Internet em particular),
nos manipula, nos domina, nos subverte, escondendo cuidadosamente nas suas virtualidades os seus
mais perversos e inconfessos defeitos. Particularmente
interessante para massajar aquela face da nossa consciência que queremos particularmente alerta para
identificar os elementos entorpecedores da nossa vida
colectiva”.
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DISCOS
STILL LIVE

FRIDAY NIGHT IN SAN FRANCISCO

KEITH JARRETT (PIANO), GARY PEACOCK (BAIXO),
JACK DEJOHNETTE (BATERIA)

AL DIMEOLA, JOHN MCLAUGHLIN, PACO DE
LÚCIA

“Gravado ao vivo em 1986, no Philharmonic Hall de
Munich, integrando o Klaviersommer 1986. Até para quem
não aprecia particularmente o género!”

“Concerto gravado ao vivo em CD. Simplesmente
fantástico!”

REQUIEM DE MOZART
KARL BOHM
Mozart, na versão interpretada pela Filarmónica de
Viena, sob a Direcção de Karl Bohm, e com Hans
Haselbock como organista.
“A força da música naquela que considero ser a obraprima da expressão musical da humanidade (subjectivo, sei bem; mas, todos temos direito a estas posições valorativas, quantas vezes como primário resultado da paixão com que ouvimos música!).”
nortemédico

Sugestões recolhidas por Patrícia Gonçalves
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LAZER

A MAGIA NATURAL DE MOLEDO
LOCALIDADE É PROCURADA PELA “NATA” DA SOCIEDADE
PORTUGUESA

A PEQUENA VILA DE MOLEDO, EM CAMINHA, É HÁ SÉCULOS DESCOBERTA POR
MILHARES DE VISITANTES QUE, PRINCIPALMENTE DURANTE O VERÃO, ENCONTRAM
NESTA ESTÂNCIA BALNEAR UM LOCAL PARA
RETEMPERAR FORÇAS.

A PRAIA, A PROGALIZA E O FORTE DA
ÍNSUA FAZEM DE MOLEDO UM LUGAR
ÚNICO E INESQUECÍVEL...
XIMIDADE COM A

“Região encantadora, situada no litoral do Atlântico,
ao sul da foz do rio Minho, possui uma praia extensa
de areia fina, ideal para as crianças, tendo perto a
frondosa Mata do Camarido – jóia florestal que convida ao repouso e onde está instalado um belo parque de campismo, preferido pelos turistas que visitam o Norte do País. Maravilhosa paisagem se desfruta do Forte da Ínsua, que fica próximo, incluindo
o Monte de Santa Tecla (Espanha), com toda a
imponência e grandiosidade. Local muito procurado
para a pesca desportiva e todos os desportos náuticos. Pensões, cafés e esplanadas”. Era assim que, em
1967, a Junta de Turismo local descrevia Moledo, em
Caminha. Mas a curiosidade e a atracção por esta
pequena vila no coração do Minho tem início nas
primeiras décadas do século passado. Desde então
este é um dos locais de veraneio mais apreciado por
milhares de portugueses que consegue cativar a “nata”
das famílias do Norte juntamente com alguns políticos, artistas e mesmo gente do jet-set. O ex-primeiro
ministro Durão Barroso, o antigo ministro da Ciência e Tecnologia Mariano Gago, o maestro António
Vitorino de Almeida ou o constitucionalista Jorge
Miranda contam-se entre as figuras bem conhecidas
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pelos portugueses que escolhem Moledo para umas
férias descansadas. Apesar de, mesmo nos meses
quentes, oferecer uma praia ventosa e águas geladas,
a estância balnear possui o galardão que distingue a
qualidade, a segurança e equipamentos: a Bandeira
Azul. Além disse, há quem lhe gabe a riqueza do iodo,
"tão saudável para a saúde". A par do lazer, foram
surgindo esplanadas e os cafés à beira mar que permitem assistir ao pôr-do-sol, raios iluminando o mar,
ou animam os mais noctívagos.

Forte da Ínsua
Moledo é especial. O Forte da Ínsua, com a forma de
estrela de seis pontas, onde em tempos se recolheram soldados e artilheiros para defenderem a praçaforte de Caminha e a proximidade da Galiza fazem
com que por quem lá passe considere que se trata de
“um local único e muito bonito”. O forte consegue
exercer um elevado fascínio sobre os residentes e os
visitantes. É que, segundo reza a história, no local,
terá existido um templo pagão, convertido em ermida,
durante o Cristianismo, e posteriormente, em fortaleza. O templo primitivo, do tempo da ocupação romana, era dedicado a Saturno, deus das sementeiras
que continuará a velar pela beleza de Moledo. Com a
chegada da época balnear, uma pequena embarcação faz a travessia até lá, sendo possível visitar o edifício e até fazer praia na ilha.
De Moledo continua também a avistar-se a fortaleza
com o Monte de Santa Tecla – já em terras espanholas – ao fundo. Apesar de ser no Verão que atinge a
época alta, é no Inverno que é possível desfrutar da
paisagem mais agreste da costa portuguesa. Os areais
ficam desertos, convidando a um passeio calmo pela

praia juntamente com as aves que por ali aparecem.
Por esta altura também, principalmente aos fins-desemana, a agitação continua, enquanto durante os
dias da semana a pacatez invernal das estâncias em
repouso atrai os que buscam a calma e a tranquilidade. No entanto, fruto de se ter tornado um pólo de
atracção turística, as mudanças paisagísticas são, inevitavelmente, um ponto negativo, em que a diminuição do areal que se tem vindo a assistir provoca algumas questões e dúvidas sobre a utilização de um espaço que deve ser de todos.
Uma passagem por Moledo pode ser ainda o pretexto ideal para dar um salto até à Galiza, preferencialmente atravessando o rio de barco – entre Caminha e
A Guarda – que ainda transporta o automóvel. Uma
vez em A Guarda, pode visitar o Monte de Santa Tecla e ali descobrir os vestígios do antigo povoado celta.
Por outro lado e se não se importar de andar de carro, siga pela estrada marginal rumo a Baoina, cidade
de pontes e fontes, de praças e ruas típicas, de parques e passeios. Também a não perder!

Local de pesca
É exactamente no Inverno que Moledo desperta as
paixões dos amantes da pesca. A zona envolvente a
Caminha, terra de pescadores e zona de variadíssimos
tipos de pesca, oferece locais interessantes para este
desporto, onde o mar e o rio se juntam. Na praia de
Moledo é quase impossível pescar durante os meses
de Verão, dado o elevado número de banhistas, mas
é, segundo os especialistas, um local muito bom durante as alturas em que esse número é mais reduzido. Com as rochas a aparecerem no seu lado mais
sul, é exactamente por aí que as pescarias são mais
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frutíferas, com bons robalos a aparecerem com relativa frequência. A pesca ao fundo durante a noite é
também uma óptima opção, desde que a praia esteja
devidamente conhecida, pois existem algumas rochas
a evitar para não se perder material. Durante muitas
alturas do ano existem também grandes sargaços que
aliados a correntes de marés a subir ou a descer dificultam de sobremaneira a visibilidade que o peixe
pode ter do isco e a recolha da pesca, nestas alturas
mais vale ir para casa.
Característico desta zona é o «Carocho», o barco típico para a pesca no Rio Minho que desliza rapidamente sobre a água, é muito fácil de manobrar e, por
isso, excelente para a pesca da lampreia, do sável, do
salmão e da solha. Apesar de já não se registar na
Capitania do Porto de Caminha, ainda estão implantados na linguagem dos pescadores e sobrevivem nos
portinhos do rio Minho, como Seixas e Lanhelas.

Festas/romarias e gastronomia
Falar de Moledo e do Minho é sinónimo de festa. De
Maio a Setembro, o distrito de Viana do Castelo modifica-se com a quantidade de arraiais, feiras e romarias que cada localidade vai promovendo. As festividades são tantas que a Região de Turismo do Alto
Minho decidiu produzir uma brochura para as apresentar.
Os eventos chamam turistas de todos os cantos do
país, não só pela genuinidade que a população desta
zona apresenta, como pelo seu ar acolhedor e simpático. Mas há mais! Quem visita Moledo não sairá da
vila com o estômago vazio. Cozinheiras de mãos sábias apresentam não só os petiscos normais da região, como dão aquele sabor tão especial ao peixe
fresco. No capítulo dos peixes, a oferta é vasta, já
que ao pescado do mar se acrescenta a fauna dos rios
Minho e Lima. Robalinhos para fritar ou grelhar, e a

presença forte dos bacalhaus: o Braz, húmido, com
as batatas fininhas e pouco passadas, coberto de salsa; bacalhau dourado, em posta generosa frita com
cebolada e batatas às rodelas; e bacalhau com broa,
posta opulenta coberta da dita e tempero a preceito,
a tostar no forno. Mas também existe a cabidela de
lampreia e o sável de escabeche. Já no campo das
carnes, os pratos são os tipicamente minhotos: papas ou arroz de sarrabulho, rojões à moda do Minho
e cabrito assado. Tudo acompanhado com os vinhos
verdes da região, aos quais se pode seguir pudim à
abade de Priscos, torta de Viana, meias-luas,
barquilhos, manjericos, sidónios ou suspiros.

Compras
Nas inúmeras lojas de artesanato que existem um
pouco por todo o lado do distrito de Viana do Castelo, a dificuldade pode mesmo ser escolher o que comprar. A oferta é muita e variada, apesar de a tradicional louça de Viana, pintada a traços azuis, os bonitos
e ingénuos "lenços dos namorados", as toalhas, aventais e blusas bordadas com muitas cores serem os
preferidos dos turistas. De recordação pode ainda
trazer consigo tapetes e mantas de retalhos, objectos
de latoaria e cobre ou os azulejos pintados. Para as
crianças as bonecas de pano e brinquedos em madeira podem ser um óptimo presente.
No concelho de Caminha, os artefactos de cobre e os
bordados de Dem são os «souvenirs» mais apreciados. Actualmente, este tipo de artesanato inclui peças e objectos em cobre com variadas formas, gravações apuradas nos seus contornos e linhas delicadas.
Uma graciosidade artística que também é bem patente nos trajes minhotos. Em Dem, a arte está bem
viva entre os grupos de mulheres que dedicam o seu
tempo a bordar as camisas, nas saias ou nos aventais,
muitas vezes utilizados nas danças de folclore.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Delegação de Turismo (Caminha)
Rua Ricardo J. Sousa, 4910 Caminha, Tel.: 258912952
Biblioteca e Museu Municipal de Caminha
Travessa do Tribunal, 4910 Caminha, Tel.: 258710310 •
bib_caminha@hotmail.pt • Exposição Permanente de Arqueologia (visitas guiadas)
CISA – Centro de Interpretação da Serra d’Agra
Caminha, Tel.: 963257252/916917688
AGENDA CULTURAL:
Moledo e a Minha Infância
Exposição de Miniaturas. Contacto: José Correia, tel.:
258921125 / 917752232 (marcação prévia), em Caminha.
O Cantinho do Palhaço
Mais de 4.000 motivos de Palhaço (exposição permanente).
Contacto: Eurico Dias, tel.: 918855930 (marcação prévia), em
Moledo.
1 a 31 Out – Óleos de Ana Rita Lima da Pena
Livraria Pára e Lê, Vila Praia de Âncora
ONDE FICAR:
Hotel Porta do Sol ****
Av. Dantas Carneiro, 4910-104 Caminha, Tel: 258 722 347
Hotel Meira***
Rua 5 de Outubro 56, 4910-456 Vila Praia de Âncora, Tel:
258911111 – 258911488
Aldeamento Turístico do Camarido ***
Lugar da Joaninha, 4910-180 Cristelo, Tel: 258722130
Turismo rural
Casa Jardim
Lugar da Anta, 4910-201 Lanhelas, Tel: 258721595
Quinta da Graça
Graça, 4910-608 Vilarelho, Tel: 258921157
Casa da Eira
Rua do Ingusto 274, 4910-255 Gateira – Moledo, Tel: 258722180
ONDE COMER (Moledo)
Gaivota
Rua do Cruzeiro, Tel.: 258921661
Cozinha portuguesa (sopa de legumes, bacalhau à Braz, dourado, com broa,
peixe fresco para grelhar, rojões, cabrito assado no forno, arroz de pato à
antiga, cozido à portuguesa, arroz de cabidela de frango do campo...).

Ancoradouro
Rua João B. Silva 522, Tel.: 258722477
Cozinha portuguesa / regional (pão de trigo, broa, azeitonas e chouriço
caseiro assado na brasa, sopa de legumes, bacalhau à lagareiro com
batatinhas a murro, carne barrosã no carvão com batata a murro...).

Lagosteiro
Lugar do Caído (junto aos viveiros), Tel.: 258912869
Peixes e mariscos (especialidade: sopa de marisco; sugestão: travessa com
vários mariscos cozidos ou uma parrilhada de mariscos, cozinhados na chapa; arroz de marisco, arroz de lagosta e arroz de lavagante).

Mar de Moledo
Rua João Batista Silva, 136 r/c esq., Tel.: 258922737
Peixes e mariscos, cozinha portuguesa / regional (peixinho fresco do dia
para grelhar, bacalhau com broa, espetada de peixe, polvo assado no forno,
arroz de marisco e de tamboril; carré de borrego; por encomenda: cabrito
da Serra d'Arga assado no forno, arroz de frango de cabidela).

O Palma
Avenida 25 de Abril, Tel.: 258922839
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Cozinha regional (sardinhas panadas, carne de porco à alentejana, pá de
porco no forno...)
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COISAS BOAS

GASTRONOMIA RARA E DE ALTA QUALIDADE

LOJAS GOURMET TÊM CADA VEZ

QUER

CONVIDAR ALGUÉM PARA JANTAR EM CASA E NÃO SABE O QUE FAZER PARA

COMER?

AGORA

TEM À DISPOSIÇÃO AS LOJAS GOURMET.

É

ONDE PODE ADQUIRIR

PRODUTOS RAROS, DE ALTA QUALIDADE E QUE NORMALMENTE NÃO ENCONTRA NOS
SUPERMERCADOS.

EM MUITOS CASOS PODE ATÉ PROVAR ANTES DE COMPRAR. E, CU-

RIOSAMENTE, NÃO PAGA MUITO MAIS QUE O HABITUAL.
Guormet está relacionado com apreciador e conhecedor (ou aquele que quer conhecer). Por isso, estas
lojas oferecem um atendimento personalizado. O cliente é devidamente acompanhado e pode, nalguns
casos, provar aquilo que quer comprar ou que quer
conhecer. As lojas oferecem produtos genuínos, adquiridos a pequenos fornecedores, desde os mais tradicionais portugueses até produtos típicos de outros
países.
Quem tem saudades (ou quer provar) uma manteiga
de leite de ovelha, por exemplo, que é uma manteiga
branca, muito saborosa, pode procurá-la nestas lojas. E pode também apostar em fumeiros de todas as
regiões do país. Desde Trás-os-Montes, Montalegre,
Vinhais, a Portalegre ou Barrancos, por exemplo.

Queijos da Serra, Azeitão, Serpa, Alentejo, Castelo
Branco, produtos de caça (veado, javali, lebre), amêndoas doces de Moncorvo, Elvas… todo o tipo de
chocolates, chás e cafés.
E vinhos? Há nestas lojas provas regulares de vinhos,
de cada região do país. Podem ser acompanhados de
coisas simples – uma pasta de azeitona, por exemplo
-, porque em Portugal não há o hábito de beber vinho simples, como os britânicos.
Quer isto dizer que as visitas às lojas não se ficam
apenas pela conversa: prova-se!

BOA RELAÇÃO PREÇO /QUALIDADE
Estas lojas não são para gente esquisita. Por isso, também há vinhos do dia a dia. Para todos os gostos.
Mas, claro, a prioridade vai para as pequenas produções independentes, com apenas duas ou três mil garrafas. São vinhos de altíssima qualidade que normalmente não fazem parte da oferta. Só podem ser vistos em algumas feiras. São produções caseiras, que
não estão ligadas às grandes cadeias.
Comer e beber também é um acto cultural. Por isso
este produtos genuínos são mais caros mas o objectivo é que as pessoas fiquem satisfeitas com a relação
preço/qualidade.
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MAIS ADEPTOS

Há várias lojas na região do Porto que oferecem este tipo
de serviços. Mas há uma que ainda cheira a fresco quando
se entra. Foi inaugurada recentemente, na Avenida da Boavista, junto ao Parque da Cidade. Chama-se “Trago” e
está aberta de terça-feira a sábado, até às oito da noite, e
domingos até às 18h. O proprietário, Jorge Saraiva, dá normalmente sugestões aos clientes. Desde vinhos, carnes,
sobremesas e até copos para os diversos tipos de vinho.
Por isso não foi difícil dar-nos um exemplo de um jantar
requintado, destinado a gente activa, que não tem empregada para fazer o jantar mas, mesmo assim, quer fazer
algo diferente…

PRODUTOS GENUÍNOS
Pode até ser um jantar temático: pato. Para entrada, Jorge
Saraiva mostra uma pasta francesa de foie gras (fígado de
pato mas também pode ser de ganso). São animais preparados especialmente para este fim. Pode ser servido com
tostas ou canapés. Quem não gostar de foie gras tem imensas alternativas – presunto pata negra, salmão, patés de
truta, ovas de ouriço do mar, alheiras ou salpicão de Vinhais
(o Rolls Royce do salpicão português). Mas, quem gostar
de foie gras, pode começar a fazer contas (8 euros para
quatro pessoas). Para acompanhar esta entrada, o ideal
segundo Jorge Saraiva é um espumante fresquinho,
D´Evideira, do Alentejo (7 euros).
Depois, surge uma sopa de cebola francesa. Uma sopa
deliciosa, já preparada (7 euros). É só aquecer.
Segue-se umas coxas de pato (14 euros, sempre para quatro pessoas), também já preparadas. Vão ao forno, para
gratinar na própria gordura. Qualquer arroz simples pode
acompanhar o pato.
Para contrabalançar a gordura do pato, Jorge Saraiva en-

tende que um vinho tinto do Douro superior seria o
ideal. Um “Carm” de reserva (14 euros), oriundo de
uma região sujeita a temperaturas extremas e, portanto, um vinho com bastante corpo.
Quem não apreciar pato pode experimentar massas
italianas com sabores. Há esparguete negro que vale
a pena provar. Juntam-se os molhos e, eventualmente um pouco de vinagre balsâmico Modena (dizem
que tem características afrodisíacas…). Mas o vinho,
neste caso, já deveria ser um “Dão”, de acordo com
Jorge Saraiva.
Para sobremesa, porque não uns chocolates da Casa
Real Belga? Brancos, negros, de leite, trufas… Chamam-se Neuhaus (15 euros, 250 gramas). Para quem
não gostar de chocolates pode optar por amêndoas
seleccionadas de Trás-os-Montes. São envolvidas em
açúcar mas são diferentes das amêndoas da Páscoa.
São feitas à mão com dedeiras de metal e o açúcar
agarra-se à amêndoa de forma irregular, em forma de
bicos. Demoram oito dias a fazer (7 euros, uma embalagem de 250 gramas).
Depois disto tudo já se começa a desejar um café,
que pode ser um italiano 100% arábico ou um
Hediard, marca que vem já do século XIX, ou então qualquer tipo de café do Quénia, Brasil ou Colômbia.
Para digestivo, um vinho do Porto seria uma óptima
sugestão. A grande aposta da “Trago” é uma colheita
de 40 anos, da Casa de Santa Eufémia, próximo da
Barragem da Régua. É um vinho cultural e, como tal,
caro (80 euros).
Depois disto, só mesmo um bom charuto…
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Vinho Solar do Prado

receita do Prof. Eurico Figueiredo
VINHO IRREVERENTE

Há um vinho exposto na loja “Trago” que tem uma história curiosa. É um Douro tinto chamado “Solar do Prado”,
que pertence ao psiquiatra Eurico Figueiredo.
Quando em 1976 passeava nas margens do Rio Távora,
ele apaixonou-se pela Quinta “Souto Bom”, em frente à
capelinha de S. Pedro das Águias. Local que também um
dia apaixonou José Saramago, que escreveu em “Viagem
a Portugal” (1990): “Deixa o viajante aturdido com tanta beleza”...
Eurico Figueiredo comentou com a esposa, na altura,
que compraria o terreno se um dia pudesse. Ele estava longe de imaginar que voltaria ao local dez
anos depois, na sequência de um convite de um
amigo, que morava numa aldeia próxima. Reconheceu o local que tanto o fizera sonhar, dez
anos antes, e apercebeu-se que a quinta estava
à venda. Aproveitou a oportunidade e comprou-a por 3.500 contos (estávamos em
1986). Dos 80 hectares de pedras, aproveitou dez hectares agrícolas, dos quais seis foram destinados à vinha. Mais tarde adquiriu mais 15 hectares de vinha, para em 2001
produzir dez mil garrafas de o “Solar do
Prado” (6,5 euros). No ano seguinte saíram mais dez mil garrafas e agora Eurico
Figueiredo engarrafou 20 mil. Para o ano, o antigo professor do Instituto de Ciências Biomédicas espera
engarrafar 30 ou 40 mil. “É difícil progredir no mercado,
principalmente numa época de crise”, revela.

Como diz a literatura, o “Solar do Prado” é um vinho
de cor intensa, irreverente, jovem e fresco. É um vinho diferente do habitual, que tem registado boas
saídas em Espanha, França e Suíça, países onde foi
vendida metade da produção.
O vinho de Eurico Figueiredo tem merecido boas referências, principalmente na Imprensa suíça da especialidade (Jornal “Le Temp”), que colocou o “Solar
do Prado” na capa de uma edição.
O antigo director do Hospital Magalhães de Lemos
diz que encontrou uma forma de “preparar a reforma. Havia muitas coisas que não tinha realizado na
vida e esta era uma delas. Por isso, dediquei-me à
vitivinicultura”.
Mas este gosto foi herdado. Eurico Figueiredo pertence a uma família de Mondrões, perto de Vila Real,
ligada a grandes quintas no Douro. Mas, no final do
século XIX, “a filoxera destruiu todas as vinhas da
região e a família ficou arruinada”, lamenta.

DEZ ANOS NA POLÍTICA
Eurico Figueiredo foi também deputado do PS, nos
dez anos que dedicou à política. Teve grande intervenção e protagonismo nos debates sobre
regionalização, Foz Coa e despenalização do aborto.
Pró-regionalista convicto, este psiquiatra guarda
muitas histórias, principalmente relacionadas com a
década de 60. “Fui com Jorge Sampaio um dos lideres dos movimentos estudantis portugueses. Vivi e
praticamente liderei todas as greves de 62 a 65. Por
isso, tive que sair do país para não ser preso. Já tinha
passado alguns dias na prisão mas em 1965 não seriam uns dias – seriam uns anos!”
Eurico Figueiredo saíu clandestinamente de Portugal e esteve 12 anos exilado na Suíça. Em 1966 acabou o curso de psiquiatria em Lausana.
O produtor do “Solar do Prado” revela que é da geração de Cavaco Silva e Manuel Ferreira Leite e recorda Manuel Alegre, Medeiros Ferreira, António Barreto,
João Cravinho e Vera Jardim: “Foram activistas, grevistas e grandes revolucionários na greve de 62”, garante com um sorriso nostálgico.

nortemédico

Texto Rui Martins • Fotografias gentilmente cedidas por Conceito Global
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ROTEIRO
Há várias lojas com serviço gourmet na zona do Porto. Aqui ficam alguns exemplos.

LOJA DA PRAÇA

CASA GOURMET

(Praça D. Afonso V, 55-E, Porto – telef: 22 6173224)

(Rua do Molhe, 610 – Porto)

Tem um pouco de tudo, adquirido directamente a
pequenos produtores. Por isso oferece algumas
surpresas ao nível de chocolates, vinhos, bolachas,
patés, compotas da Madeira, com sabores diferentes do habitual. Esta loja tem também a particularidade de responder ao pedido. Por exemplo: se
lhe apetecer uma erva, que serve de especiaria,
chamada endro (também conhecida por dill), vão
ao fim do Mundo para lhe satisfazer o desejo. Tem
também produtos dietéticos e biológicos, assim
como alimentos específicos para diabéticos e vegetarianos.

Também importadora e distribuidora de produtos gourmet em todo o país. Tem como cartão de visita o fornecimento de foie gras da
marca Imperia e presuntos espanhóis Roselito.
Importa chocolates Enric Rovira e chá Marriage
Frère, assim como marcas de vinho espanhol
topo de gama. A casa, situada na Foz do Douro, está a ser alvo de obras de remodelação.

ESPAÇO ESSÊNCIA DO VINHO

Espaço com mais de 150 m2, junto à Avenida
da Boavista, tem a vantagem de funcionar
também ao fim de semana. É uma loja que
desafia aqueles que querem conhecer os produtos gourmet. Podem provar de tudo. Desde
excelentes entradas (salpicão de Vinhais, salmão, patés de truta e ovas de ouriço do mar),
a pratos de alta qualidade, com diversos produtos de caça. Vinhos para todos os gostos.
Chocolates belgas, grande variedade de cafés
e grande aposta no vinho do Porto com 40
anos, da Casa Santa Eufémia.

(No interior do Palácio da Bolsa, no Porto)
Loja com decoração moderna mas devidamente
enquadrada no edifício. A área gourmet tem produtos portugueses de todas as regiões, incluindo
Açores e Madeira. Tem também uma escola de vinhos, com cursos de prova. Vende vinho a copo.

ROTI DEGUSTACION
(Travessa das Campinas, 41, ao Pinheiro Manso –
telef. 226170445)
Tem como imagem de marca um frango muito especial - marinado 24 horas antes, com ervas aromáticas, fica com a carne mais macia e saborosa.
Além do frango, destaque para a grande variedade de produtos da famosa marca parisiense
Fauchon. Tem produção própria de azeite, com
acidez de 0,2. Também possui grande quantidade
de produtos importados directamente.

CAFEÍNA FOODING HOUSE
(Rua do Padrão, 52 – Porto, telef: 226180602)
Contíguo ao Restaurante Cafeína, tem grande variedade de vinagres balsâmicos de Modena. Presuntos fatiados e inteiros pata neg ra, vários
salames e o muito apreciado foie gras de ganso
ou pato.

TRAGO - A LOJA DO GOURMET
(Praceta Professor Egas Moniz, 30, junto ao
Parque da Cidade, telef: 226164570)

GALERIA DOS SABORES
(Rua de Monte-Alto, 83 – Rebordosa, Paredes,
a 20 minutos do Porto pela A4)
Primeira loja gourmet do Vale do Sousa. Grande variedade de bolachas de canela, queijos
de Seia, Azeitão e Serpa, azeite Porca de
Murça, chás açoreanos (Gorreana), mel certificado (Terras de Basto), enchidos de porco
preto (Casa do Porco Preto de Barrancos).
Grande variedade de vinhos do Alentejo, Douro, Ribatejo e Minho, de entre outras escolhas do estrangeiro. Massas italianas da
Rustichela D´Abruzzo e Cascina San Cassino,
patés Comtesse du Barry e Ursini, Café Tosteria
del Corso, “risotos” Arborio. Há ainda cursos
de iniciação da prova de vinhos e cursos de
culinária.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
1 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE

2 – Relativamente à situação vivida no Serviço de Pediatria
do Hospital Distrital de Chaves, o Conselho Regional emitiu o parecer que consta do Documento 4.

1 – Relativamente à demissão dos médicos integrantes do
Conselho de Administração do Hospital de S. João decidida
pelo Senhor Ministro da Saúde, o Conselho Regional do
Norte emitiu, isoladamente e em conjunto com várias organizações representativas dos diversos sectores profissionais
do Hospital de S. João/Faculdade de Medicina do Porto, os
Documentos 1, 2 e 3. O contexto da demissão daqueles
médicos levou aquele conjunto de organizações (Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hospitalar, Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Sindicato Independente dos Médicos, Sindicato dos Médicos do Norte, Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica,
Sindicato das Tecnologias da Saúde e Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Norte) a solicitar a intervenção da Inspecção Geral de Finanças, da Procuradoria Geral
da República e do Tribunal de Contas.

3 – Face à demissão da totalidade dos Chefes de Equipa de
Urgência do Hospital Pedro Hispano, o Conselho Regional
do Norte emitiu o comunicado que consta do Documento
5. Após as declarações do Presidente do Conselho de Administração da ULS de Matosinhos referentes àquelas demissões o Conselho Regional do Norte emitiu o comunicado que consta do Documento 6.
4 – A pedido de um colega, o Conselho Regional emitiu a
deliberação relativa à realização de exames médicos
desportivos que consta do Documento 7.
5 – A propósito de uma entrevista do Senhor Enfermeiro
José Azevedo, do Sindicato dos Enfermeiros do Norte ao
Jornal Médico de Família onde este produzia considerações
insultuosas relativamente à especialidade e aos especialistas
de Medicina Geral e Familiar, o Conselho Regional do Norte enviou àqueles colegas o comentário que consta do Documento 8.
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6 – Tendo em conta a situação de inoperacionalidade da Entidade
Reguladora da Saúde, o conselho Regional do Norte realizou uma
conferência de imprensa, com destaque nas páginas 32 e 33.

4 – FORMAÇÃO MÉDICA PÓS-GRADUADA

7 – A questão das taxas moderadoras motivou também a realização de uma conferência de imprensa do Conselho Regional do
Norte, com destaque nas páginas 34 e 35.

1 – Face a uma notícia do Jornal Expresso onde se identificava um documento do Ministério da Saúde no qual se
referia a prestação de serviço por médicos internos voluntários, o Conselho Nacional do Médico Interno e o CRN
emitiram o comunicado que consta do Documento 11.

2 – DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA
1 – Face a uma solicitação da Associação “Mulheres em Acção”, a
propósito do comportamento da cidadã holandesa do Movimento “Women on Waves”, o Conselho Regional do Norte enviou
àquela associação o Documento 9.

3 – FORMAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA
1 – A propósito da criação de uma licenciatura em medicina na
Escola Universitária Vasco da Gama, a Comissão Regional Consultiva de Ensino e Educação Médica emitiu o parecer que consta
do Documento 10.

2 – Relativamente à versão do Diploma sobre o Internato
Médico que terá sido aprovado em Conselho de Ministros,
o CRN enviou aos médicos internos a sua posição, que consta
do Documento 12. O mesmo diploma mereceu reservas
quanto à sua constitucionalidade por parte do Provedor de
Justiça ainda que apesar disso tenha sido promulgado pelo
Senhor Presidente da República. As posições daqueles órgãos de soberania relativamente ao Diploma do Internato
Médico bem como os comentários do Conselho Regional
do Norte constam do Documento 13 enviado a todos os
médicos internos. A posição do Provedor de Justiça enviada
à FNAM consta do Documento 14.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
HOSPITAL DE S. JOÃO
DOCUMENTO 1
(30-05-04)

POSSE DO NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
HOSPITAL DE S. JOÃO – INFORMAÇÃO À COMUNICAÇÃO
SOCIAL
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
declina publicamente o convite para a posse do novo Conselho de Administração do Hospital de S. João, que se realizará amanhã, e aproveita a oportunidade para apelar
aos órgãos de comunicação social para que questionem o
Senhor Ministro da Saúde sobre:
– Se tem conhecimento de alguma intervenção da Procuradoria-Geral da República relativamente ao negócio com
a Empresa Bragaparques.
– Se tem conhecimento de alguma intervenção da Inspecção-Geral de Saúde relativamente ao mesmo assunto.

– Os motivos pelos quais, a pedido da Associação Nacional de Farmácias, o Ministro da Saúde proibiu a
votação dos médicos em vários hospitais da zona norte relativamente à consulta promovida pelo Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos sobre a propriedade e licenciamento de farmácias e a venda de
medicamentos não sujeitos a receita médica.
O Presidente do Conselho Regional do Norte
(Dr. Miguel Leão)
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
HOSPITAL DE S. JOÃO
DOCUMENTO 2
(30-05-04)

A PROPÓSITO DA DEMISSÃO DOS MEMBROS MÉDICOS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE S. JOÃO
– ANÚNCIO DE CARTA ABERTA A SUA EXCELÊNCIA O PRIMEIRO-MINISTRO
As instituições signatárias vêm informar a opinião pública
que, após a anunciada posse do novo Conselho de Administração do Hospital de S. João, que decorrerá amanhã na
ARS-Norte pelas 10 horas, divulgarão uma carta aberta
dirigida a Sua Excelência o Primeiro-ministro
explicitando as razões que as levam a instar a Procuradoria-geral da República a dar resposta urgente ao pedido de intervenção da Profª. Doutora Isabel Ramos, Presidente do Conselho de Administração cessante, a respeito do contrato entre o Hospital de S. João e a emprega Bragaparques.
Não queremos ser coniventes com negócios pouco cristalinos, como aqueles que a comunicação social tem retratado
a propósito do complexo hoteleiro e comercial construído
dentro dos espaços do Hospital de S. João.
Dirigiremos aquela carta a Sua Excelência o Senhor Primeiro-ministro porque não reconhecemos ao Ministro da Saúde, pelas suas práticas continuadas, a credibilidade e a independência indispensáveis à defesa do interesse público e

DOCUMENTO 3
(03-06-04)

de duas instituições como o Hospital de S. João e a
Faculdade de Medicina do Porto.
Pela Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira
Hospitalar – António Santos Graça
Pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos – Miguel Leão
Pela Faculdade de Medicina do Porto – José Amarante
Pelo Sindicato de Ciências e Tecnologias da Saúde –
Almerindo Rego
Pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses – Raimundo
Filipe
Pelo Sindicato Independente dos Médicos – Mário Santos
Pelo Sindicato dos Médicos do Norte – Jorge Almeida
Pelo Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica – Edgar Loureiro
Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública
do Norte – Miguel Vital

CARTA ABERTA AO SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO, DR. DURÃO BARROSO, A PROPÓSITO DO HOSPITAL DE S. JOÃO
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Hospital
S. João (HSJ) e a Faculdade de Medicina do Porto vivem
hoje momentos de grande incerteza e tensão resultantes do
processo criado em torno da nomeação de um novo Conselho de Administração (CA) do Hospital, que culminou na
substituição da Médica e Professora Dr.ª Isabel Ramos pelo
Economista Dr. Fernandes Tato no cargo de Presidente daquele órgão. Teve certamente Vossa Excelência conhecimento
que este acto de nomeação espúrio (pela primeira vez na
história do Hospital Público em Portugal é nomeado um
Conselho de Administração sem que se conheça o Director
Clínico) foi precedido, nos últimos meses, por recorrentes
notícias nos media sobre a sua iminência. Este processo de
intenções atingiu o caricato de, da última vez em que o assunto foi notícia (12 de Maio de 2004), a ARS do Norte ter
confirmado a demissão, o Sr. Secretário de Estado Adão e
Silva reafirmado a confiança em Isabel Ramos que, no dia
seguinte, em comunicado enviado aos Directores de Serviço, informava não ter recebido qualquer indicação da parte
do Ministério da Saúde de que o Governo pretendia remodelar a equipa directiva e que o senhor ministro da Saúde,
apesar de ausente do país, lhe telefonara para garantir que o
CA do HSJ se mantinha em pleno exercício de funções.

Paralelamente, corriam notícias internas, merecedoras
de credibilidade por coincidentes com as da imprensa, que diziam que o Sr. Ministro da Saúde procurava
uma alternativa ao actual CA, estando em causa a sua
Presidente uma vez que o Administrador Delegado e o
Enfermeiro Director iriam permanecer. Isabel Ramos
era mantida em funções apenas porque não conseguia
encontrar “dentro da casa” um médico com prestígio
técnico e profissional, disposto a assumir o lugar de
Director Clínico, sabendo-se que o Prof. Dr. José Eduardo Guimarães nunca aceitaria permanecer por solidariedade com quem o tinha escolhido para o cargo. A
corroborar estas notícias ressalta o facto de terem sido
poucos os clínicos, com ou sem perfil para o desempenho do lugar, que não tenham sido contactados até
hoje para integrar naquela função o novo CA, assunto
que, pelo caricato de que se reveste, é hoje motivo de
chacota nos corredores do Hospital.
De estranhar também, que os dois elementos do anterior CA que transitam para o agora empossado tenham
uma imagem francamente negativa junto dos trabalhadores do Hospital. Em contraponto, e perante as
referidas notícias de demissão iminente, foi enviado
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ao Sr. Ministro da Saúde, em 13 de Janeiro deste ano, um
abaixo-assinado de apoio e solidariedade a Isabel Ramos e a
José Eduardo Guimarães, subscrito por 93% dos directores
ou coordenadores de departamentos, serviços ou unidades
do Hospital S. João.
Pensará Vossa Excelência que a atitude do Sr. Ministro da
Saúde de não reconduzir Isabel Ramos adviria de fortes constrangimentos internos. Se olharmos, porém, para o funcionamento da instituição ao longo do seu mandato observamos que, ressalvados alguns conflitos, resultantes sobretudo de restrições orçamentais impostas pela Tutela, o que
ressalta é um período de acalmia nas relações Hospital/Faculdade e de inovação, traduzido, entre outras coisas, em
novos projectos de que se destacam o futuro Centro Materno Infantil do Norte, Projecto de Acreditação pelo King’s
Fund, Processo de Informatização do Hospital, lançamento
de 17 projectos de candidatura ao Programa Saúde XXI (12
já aprovados) alguns de grande fôlego (remodelação do Serviço de Urgência, remodelação e ampliação dos Serviços de
Cirurgia Torácica, Pneumologia, Nefrologia e de Doenças
Infecciosas e a instalação das Unidades de Reprodução e de
Uroginecologia). Se não foi pela obra, julgará Vossa Excelência que foi pela (não) produção e/ou excessivos gastos de
funcionamento da Instituição. Também aqui não encontrará razões para que a equipa de Isabel Ramos seja penalizada, pois da leitura dos resultados da gestão de 2003 o que
ressalta é uma melhoria na eficiência, traduzida por aumento da produtividade dos principais indicadores clínicos com
uma subida de custos apenas ligeiramente superior à taxa
de inflação (lembramos, a este propósito, que o HSJ teve a
ousadia de tornar públicos os seus resultados de gestão, não
temendo perder no confronto com os hospitais SA).
Há pois em todo este processo uma evidência, o Sr. Ministro da Saúde estava determinado em afastar a Professora Isabel Ramos do cargo de Presidente do CA do Hospital. Tendo-se demonstrado não haver razões de natureza profissional e desconhecendo-se motivos de ordem pessoal, só encontramos como explicação a firmeza de carácter e a integridade de Isabel Ramos na defesa da causa pública quando
se tratava de matérias que colidiam com os legítimos interesses da Instituição. E, aqui, assoma inevitavelmente o conflito com a empresa Bragaparques, detentora de um empreendimento imobiliário (hotel/galeria comercial/ parque automóvel) intramuros e, agora também, beneficiária líquida
da exploração do parque automóvel do Hospital. Diga-se,
ainda, que o referido projecto imobiliário se encontra em
funcionamento apesar da obra ter sido embargada pela Câmara do Porto durante a fase de construção, por não estar
devidamente licenciada.
Por considerar que se tratava de um negócio pouco claro e
altamente lesivo para os interesses da Instituição, Isabel Ramos endereçou todo o processo à Tutela para que fosse devidamente avaliado. Não tendo após um ano recebido qualquer resposta fez seguir o dossier para a Procuradoria-geral
da República para que se procedesse às necessárias investigações. Não podemos pois deixar de associar a todo este
processo o facto do financiamento da construção do empre-

endimento, com garantias dadas pelo Hospital, ser da
responsabilidade do Banco Comercial Português a
mesma entidade bancária de onde vem o Dr. Fernandes
Tato.
Há outra questão sensível que, embora resumidamente, lhe referiremos. Reconhecendo o evidente benefício da linha do Metro do Porto que servirá a zona do
HSJ, mas considerando inaceitáveis as soluções preconizadas por implicarem, objectivamente, alterações significativas de parte substancial da cerca do Hospital e
da sua circulação interna e externa, o CA apresentou,
em alternativa, propostas de solução válidas e
exequíveis, que se dispôs a defender intransigentemente
por considerar serem as que melhor salvaguardam os
legítimos interesses do Hospital e dos utentes aos quais
lhe incumbe prestar assistência.
Como Vossa Excelência sabe, o HSJ é a maior unidade
de saúde do Norte, com cerca de 4600 trabalhadores
para além dos que trabalham e estudam na Faculdade
de Medicina. Qualquer clima de instabilidade que possa
atingir estas instituições reflectir-se-á seguramente nos
cuidados de saúde à numerosa população que servem.
Preocupante é, também, o facto de se aproximar um
período de acréscimo de trabalho e de maior exposição ao exterior, em resultado de compromissos assumidos pelo País. Perante a situação que acabamos de
expor e até um cabal esclarecimento dos factos pela
PGR, vimos solicitar a Vossa Excelência que exerça a
sua autoridade e actue no sentido de que o actual CA
seja suspenso e se procure uma solução alternativa,
colocando-nos desde já à disposição de Vossa Excelência para encontrar uma saída que não seja lesiva
dos interesses legítimos destas duas importantes instituições públicas.
Não podemos deixar de referir que, à semelhança do
que vem acontecendo em numerosas unidades de saúde do País, o Senhor Ministro, também neste caso, demonstra que é capaz de tudo sacrificar para atingir os
seus objectivos, em detrimento de medidas que conduzam a um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente
ao serviço da População.
As instituições signatárias têm a convicção que Vossa
Excelência extrairá todas as necessárias consequências
políticas desta carta, em defesa do interesse público.
Subscrevem-se com consideração:
- Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
- Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
- Associação Portuguesa dos Médicos da Carreira Hospitalar
- Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
- Sindicato dos Enfermeiros Portugueses
- Sindicato Independente dos Médicos
- Sindicato dos Médicos do Norte
- Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica
- Sindicato das Tecnologias da Saúde
- Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Norte
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URGÊNCIA DE PEDIATRIA NO HOSPITAL
DISTRITAL DE CHAVES
DOCUMENTO 4

OFÍCIO DIRIGIDO AO COLEGA DR. JOSÉ MATOS EM RESPOSTA A UM PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Ex.mo Senhor Dr. José Matos
Em resposta ao pedido de Vossa Ex.ª enviado por Fax em 3
de Agosto de 2004 tenho a informar que:
1– A composição habitual da equipa de urgência da especialidade de Pediatria não corresponde ao tecnicamente
exigível (cfr. Documento anexo publicado na Revista Nortemédico, nº 19, páginas 51-52).
2 – Não havendo médico pediatra no serviço de urgência
deve a mesma ser encerrada.
3 – No caso de tal não acontecer é da responsabilidade do
Chefe de Equipa de Urgência e/ou do Director Clínico o
atendimento aos doentes que recorram ao serviço de urgência de Pediatria.
4 – Nas circunstâncias referidas em 3) são aqueles médicos
responsabilizáveis pelas atitudes que vierem a tomar nos
planos deontológico, técnico, disciplinar, civil e penal.
5 – Em qualquer caso, todos os médicos, independentemente
da sua especialidade e do seu nível de diferenciação técnico-profissional, têm o dever ético de prestar a cada a doente
os melhores cuidados de saúde ao seu alcance. Isto significa

que, avaliada casuisticamente a situação de cada doente, sempre que qualquer médico verifique que não
dispõe das condições assistenciais adequadas, deve proceder à respectiva transferência para a unidade de saúde que considere apetrechada humana e tecnicamente
à continuidade dos cuidados assistenciais reputados
como indispensáveis.
6 – No caso de proibição administrativa daquelas transferências por entidade não credenciada tecnicamente,
deve a mesma ser objecto de registo no processo clínico do doente bem como de reclamação por escrito dirigida ao Presidente do Conselho de Administração do
Hospital Distrital de Chaves, invocando na mesma os
efeitos no previsto no artigo 10º do Decreto-Lei 24/
84, de 16 de Janeiro, com vista a eventual apuramento
de responsabilidade civil, disciplinar ou penal.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(Dr. Miguel Leão)

SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL
PEDRO HISPANO
DOCUMENTO 5

CONFLITO NO HOSPITAL PEDRO HISPANO RELATIVAMENTE ÀS CHEFIAS DE EQUIPAS DE URGÊNCIA – INFORMAÇÃO
À COMUNICAÇÃO SOCIAL
1 – O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
tomou conhecimento de uma carta subscrita pelos Chefes
de Equipa de Urgência do Hospital Pedro Hispano, datada
de 28 de Julho, onde estes colocam os seus lugares de chefia
das equipas de urgência à disposição do Director Clínico da

ULS de Matosinhos, “declarando-se indisponíveis para
aquela tarefa enquanto vigorar a Direcção recém-nomeada”.
2 – Não tem o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos conhecimento circunstanciado dos moti-
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vos que levam a adopção desta posição colectiva o que
impede, de momento, a emissão de um juízo de valor
sobre a justeza da mesma. Realça-se, todavia, o significado de uma atitude unânime e solidária de todos os
médicos Chefes de Equipa de Urgência que indicia,
objectivamente, a existência de conflitos graves naquela
Unidade de Saúde.
3 – Contudo, e sem prejuízo da audição daqueles colegas, apela-se ao seu sentido de responsabilidade e de
ética profissional no sentido de serem asseguradas a
continuidade e a qualidade dos serviços prestados no
serviço de urgência do Hospital Pedro Hispano.

DOCUMENTO 6

4 – É publicamente conhecida a experiência do Conselho de Administração da ULS de Matosinhos em proceder à contratação de empresas especializadas na
angariação de médicos. Face aos antecedentes, o Conselho Regional do Norte aguarda, com curiosidade, a
quem recorrerá desta vez o Conselho de Administração da ULS de Matosinhos para substituir a totalidade
das chefias de urgência do Hospital Pedro Hispano.
O Presidente do Conselho Regional do Norte OM
(Dr. Miguel Leão)

GESTÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL PEDRO
HISPANO – A PROPÓSITO DA DEMISSÃO DOS CHEFES DE
EQUIPA
1 – O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
vem manifestar a sua completa estupefacção pelas declarações (cuja gravação pode ser exibida a qualquer momento)
do Senhor Presidente do Conselho de Administração da ULS
de Matosinhos, Dr. Nuno Morujão, onde este manifesta a
sua satisfação pela demissão dos médicos especialistas em
Medicina Interna que, até ao passado dia 1 de Agosto, desempenhavam as funções de Chefes de Equipa de Urgência,
com o argumento que assim poderiam ser colmatados os
défices assistenciais em Medicina Interna no Hospital Pedro
Hispano.
2 – É óbvio que aquelas declarações foram prestadas na qualidade de gestor e não de médico.
3 – Ainda assim conviria que aquele gestor explicasse com
clareza:
a) Porque é que sendo Presidente do Conselho de Administração desde há dois anos manteve durante anos na Direcção do Serviço de Urgência do Hospital Pedro Hispano
o médico especialista em Medicina Interna Dr. Sérgio Coimbra, apesar daquela especialidade ser deficitária?
b) Porque é que sendo Presidente do Conselho de Administração desde há dois anos manteve em funções 5 chefes
de equipa de urgência, especialistas em Medicina Interna,
que desempenhavam aquelas funções desde há mais de
três anos, apesar daquela especialidade ser deficitária?
c) Porque é que sendo Presidente do Conselho de Administração desde há dois anos nomeou há cerca de um ano
um especialista em Medicina Interna para chefiar uma
equipa de urgência, apesar daquela especialidade ser deficitária?
d) Porque é que sendo Presidente do Conselho de Administração se regozija com a demissão dos médicos especialistas em Medicina Interna da chefia de equipas de urgência, por considerar aquela especialidade carenciada, e acaba
de nomear uma especialista em Medicina Interna para a
Direcção do Serviço de Urgência, em substituição de um
especialista em Cirurgia Geral?

e) Quantos médicos especialistas em Medicina Interna
abandonaram nos últimos dois anos o Hospital Pedro
Hispano e quantos foram contratados no mesmo
período (graças ao notável, ágil, flexível modelo de
gestão SA)?
4 – As virtualidades inatas do modelo dos Hospitais
SA e a qualidade inata dos seus gestores são definidas
por um único critério: o critério do Ministro da Saúde.
Aquele é, evidentemente, tão meritório como a ausência de qualquer critério e, por isso, não é tecnicamente
contestável. Ainda assim decorre da argumentação do
principal representante do Senhor Ministro da Saúde
no Hospital Pedro Hispano que os futuros chefes de
equipa de urgência só poderão pertencer a especialidades excedentárias naquele Hospital. O Conselho
Regional do Norte está ansioso por saber quais são
aquelas especialidades para recomendar publicamente
o congelamento de qualquer contrato ou concurso de
médicos especialistas destas áreas excedentárias. Qualquer gestor, mesmo que medíocre, deverá discernir que
não faz sentido contratar pessoal desnecessário e deverá pressentir que o Senhor Ministro da Saúde, também gestor, não poderia tolerar incompetência tão evidente.
5 – Restará, como última alternativa, e graças à experiência previamente adquirida pelo Conselho de Administração da ULS de Matosinhos, a contratação de uma
empresa especializada na angariação (nacional ou internacional) de médicos indiferenciados. Também aqui
o Conselho Regional do Norte está ansioso por saber
se os futuros chefes de equipa de urgência do Hospital
Pedro Hispano serão (ou não) defensores de alguma
especialidade ou médicos indiferenciados.
O Presidente do Conselho Regional do Norte
(Dr. Miguel Leão)

62

EXAMES DE AVALIAÇÃO MÉDICO-DESPORTIVA
DOCUMENTO 7
(03-08-04)

PRESCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESPORTIVOS
– INFORMAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE
Ex.mo (a) Colega:
Chegou ao conhecimento do Conselho Regional do Norte o
documento de que se anexa cópia.
Relativamente ao mesmo informa-se que:
1 – Não tem qualquer escola de futebol nem os seus dirigentes qualquer competência para recomendar a qualquer
médico a prescrição de qualquer meio complementar de diagnóstico ou de interferir a qualquer nível nas decisões diagnósticas ou terapêuticas de qualquer médico.
2 – Não têm os médicos que prestar qualquer esclarecimento pelos actos por si praticados a qualquer escola de futebol
ou aos seus dirigentes.
3 – Qualquer médico é livre de actuar, de acordo com o
estado da arte e de acordo com as suas qualificações e competências, no que respeita a exames de avaliação médicodesportiva no estrito respeito do parecer 74/2001 da Procuradoria-Geral da República, de 15 de Novembro de 2001,
que a seguir se transcreve:
“1.ª – A Lei n.º 119/99, de 11 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 345/
99, de 27 de Agosto, são actos legislativos de igual valor (artigo
112.º , n.º 2, da Constituição), que versam sobre matéria incluída no domínio da competência legislativa concorrencial da Assembleia da República e do Governo;
2.ª – Os artigos 4.º a 7.º do Decreto-Lei n.º 345/99, de 27 de
Agosto, revogaram tacitamente os artigos 1 .º e 2.º da Lei n.º
119/99, de 11 de Agosto;
3.ª – Os exames de avaliação médico-desportiva são obrigatórios para os praticantes desportivos, árbitros, juízes e cronometristas
filiados, ou que se pretendam filiar, em federações dotadas de
utilidade pública desportiva;
4.ª – Não é exigida especialização ou uma particular qualificação médicas para a realização do exame de avaliação médicodesportiva geral a que se referem os artigos 5.º, n.º 1, e 7.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 345/99, de 27 de Agosto;
5.ª – Nos casos em que se mostre justificado o aconselhamento
médico-desportivo face a contra-indicações relativamente à mo-

dalidade que pretendem praticar, os praticantes desportivos
devem, em alternativa, ser direccionados:
a) Para o centro de medicina desportiva da respectiva área
geográfica de intervenção;
b) Para um médico com formação específica reconhecida
pelo colégio da especialidade de medicina desportiva da
Ordem dos Médicos; ou
c) Para um médico titular do curso de pós-graduação em
Medicina Desportiva aprovado por aquele órgão (n.º 2
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 345/99);
6.ª – Os exames da avaliação médico-desportiva aos praticantes desportivos abrangidos pelo regime de alta competição são, exclusivamente, realizados nos Centros de Medicina Desportiva do Instituto Nacional do Desporto (n.º 4
do mesmo artigo 5.º);
7.ª – A sobreclassificação de um praticante desportivo para
além do escalão imediatamente superior ao correspondente à sua idade tem de ser precedida de exame de avaliação
médico-desportiva específico a realizar nos Centros de Medicina Desportiva do Instituto Nacional do Desporto (n.º 5
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 345/99, de 27 de Agosto).”
4 – Não tem qualquer médico que acatar qualquer recomendação de qualquer escola de futebol quanto à
orientação dos seus doentes para um determinado laboratório de análises clínicas.
5 – A orientação de doentes para um determinado laboratório de análises clínicas, para além de impedir o
exercício do direito à livre escolha por parte dos doentes pode prefigurar violação do Código Deontológico,
tanto mais que são desconhecidos os contornos do
protocolo da Associação Escola de Futebol Luciano
Sousa e o Laboratório de Análises Clínicas M. Santos e
Santos, Lda.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)

63

MEDICINA GERAL E FAMILIAR
DOCUMENTO 8
(09-08-04)

CARTA ABERTA AOS MÉDICOS DE FAMILIA ESPECIALISTAS EM
MEDICINA GERAL E FAMILIAR A PROPÓSITO DE DECLARAÇÕES DO SENHOR ENFERMEIRO JOSÉ AZEVEDO
Ex.mo (a) Colega
Foi com mágoa, mas sem surpresa que li a entrevista do
Senhor Enfermeiro José Azevedo ao Jornal Médico de Família onde aquele senhor produz as seguintes afirmações:
“em meu entender, a MGF é uma especialidade fictícia”
“não há especialistas de generalidades”
“o médico dos CSP pode acompanhar mais ou menos
tempo o doente, pedir-lhe mais ou menos exames, mas
tudo acaba sempre num especialista do hospital ou de
uma clínica privada”
“não temos qualquer problema em contratar um médico recém-licenciado ou a frequentar o internato desde que tenha ambição bastante para fazer um bom
trabalho”.
Estas afirmações provenientes de um conhecido apoiante
do Senhor Ministro da Saúde permitem compreender
cada vez melhor as razões de tal apoio e porque é que
aquele Senhor Enfermeiro é inamovível do Conselho de
Administração do Hospital de S. João.
Como o Senhor Enfermeiro Azevedo, o Ministro da Saúde, ao criar a actual legislação sobre cuidados de saúde
primários, também pretende que médicos indiferenciados substituam os especialistas em Medicina Geral e
Familiar.
Como o Senhor Enfermeiro Azevedo, o Ministro da Saúde, ao criar a actual legislação sobre cuidados de saúde
primários, também entende, ao permitir que não médicos chefiem os centros de saúde, que a especialidade de
Medicina Geral e Familiar é uma especialidade fictícia.
Como o Senhor Enfermeiro Azevedo, o Ministro da Saúde, ao criar a actual legislação sobre cuidados de saúde

primários, também entende que qualquer médico pode
prestar cuidados especializados de medicina geral e familiar.
Como o Senhor Enfermeiro Azevedo, o Ministro da Saúde, ao pretender colocar os Centros de Saúde na dependência de Unidades Hospitalares, também entende que
os médicos de Medicina Geral e Familiar não possuem
uma diferenciação técnico-profissional específica.
Como é do conhecimento do Ex.mo (a) Colega o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos não se revê
na política do Senhor Ministro da Saúde em geral e nos
aspectos que se referem à Medicina Geral e Familiar em
particular, ao contrário de alguns dirigentes médicos que
sempre encontram motivos de compreensão e de diálogo
para e com o Senhor Ministro da Saúde.
Tendo apenas o Conselho Regional do Norte um mandato regional, sou forçado a limitar esta mensagem de
sentida solidariedade, face à visão insultuosa da especialidade de Medicina Geral e Familiar, que mostra a consonância entre o Senhor Ministro da Saúde e o Senhor
Enfermeiro José Azevedo, aos médicos inscritos na Secção Regional do Norte.
Espero, contudo, que, no futuro próximo, afirmações e
atitudes deste jaez, sejam elas produzidas por um enfermeiro ou por um ministro, merecerão resposta pública e
imediata de todos os órgãos executivos da Ordem dos
Médicos.
Renovando-lhe o meu testemunho de solidariedade peçolhe que aceite os meus melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional do Norte
(Dr. Miguel Leão)
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“WOMEN ON WAVES”
DOCUMENTO 9
(09-09-04)

PARECER ENVIADO À ASSOCIAÇÃO MULHERES EM ACÇÃO A
PROPÓSITO DO COMPORTAMENTO DA CIDADÃ HOLANDESA
REBECA GOMPERTS DO MOVIMENTO “WOMEN ON WAVES”.
Ex.ma Senhora
Presidente da Associação “Mulheres em Acção”
Em Fax dirigido a este Conselho Regional e após um conjunto de considerações exige Vossa Ex.ª à Ordem dos Médicos
um esclarecimento público sobre a bondade de uma “receita”
alegadamente publicitada por uma cidadã de nacionalidade
holandesa de nome Rebeca Gomperts no Programa SIC 10
horas, do Canal de Televisão SIC, transmitido no passado dia
7 de Setembro.
O Conselho Regional do Norte permite-se desde já sublinhar
que uma resposta institucional da Ordem dos Médicos, na
forma como Vossa Ex.ª a solicita, deverá ser obtida junto do
Senhor Presidente da Ordem dos Médicos e/ou do seu Conselho Nacional Executivo.
Contudo, e porque Vossa Ex.ª também se dirige ao Conselho
Regional do Norte, levo ao seu conhecimento a posição deste
Conselho. Esta está evidentemente limitada por não possuirmos gravação do referido programa (indispensável à verificação expressa do comportamento da referida cidadã).
Apesar desta ressalva, e analisados os relatos produzidos pela
comunicação social escrita, resulta que a referida cidadã se
intitulou médica e que, exibindo uma embalagem do medicamento Arthrotec 75, alegadamente adquirido numa farmácia, sem receita médica, anunciou que o mesmo, em determinada dosagem, induziria o trabalho de abortamento.
Posteriormente, a mesma cidadã, a fazer ainda fé nos relatos
da comunicação social escrita, terá rejeitado ter incentivado
a prática de aborto mas apenas ter procedido a um aconselhamento profissional.
Julgamos que neste contexto, importa, em primeiro lugar esclarecer se a referida cidadã está ou não inscrita na Ordem
dos Médicos.
Ao que presumimos a referida cidadã não está inscrita na Ordem dos Médicos, não possuindo, por isso, cédula profissional. Assim, à luz da legislação portuguesa, a referida cidadã
não está habilitada ao exercício da medicina em Portugal. Neste
sentido, não pode a Ordem dos Médicos portuguesa actuar
disciplinarmente, já que este tipo de intervenção se limita aos
cidadãos inscritos na Ordem dos Médicos e, por isso, possuidores do respectivo título profissional.
Contudo, a confirmarem-se as declarações da cidadã Rebeca
Gomperts, segundo as quais terá realizado um aconselhamento profissional – naturalmente assumindo a sua qualidade de médica que por si só a não habilita a exercer a profissão de médica em Portugal – poderá questionar-se se, não
estando a referida cidadã habilitada ao exercício da medicina, o referido comportamento (ou seja a realização de um
aconselhamento profissional) não prefigura crime de
usurpação de funções, previsto e punido nos termos do artigo 358º do Código Penal.
Neste caso tem pleno cabimento a intervenção da Ordem dos
Médicos, já que, em nome do interesse público, esta tem o
direito e o dever de combater e promover a punição do exer-

cício ilegal da medicina. Dito de outro modo, importa
que a Ordem dos Médicos estabeleça doutrina ponderando qual seria a sua actuação se um ou vários cidadãos portugueses, não possuidores do título de médico
e de cédula profissional regularmente emitida pela Ordem dos Médicos e, por isso, não habilitados ao exercício da medicina, tivessem um comportamento público
idêntico ao da cidadã holandesa Rebeca Gomperts: ou
seja recomendar a aquisição de um determinado medicamento sujeito a receita médica para produzir um determinado efeito, qualquer que este seja, com a agravante de recomendar a sua utilização em situações para
o qual referido medicamento está especificamente contra-indicado.
Pode ainda colocar-se a questão de saber qual poderá
ser o procedimento da Ordem dos Médicos face ao comportamento de uma cidadã holandesa possuidora do título de médico no seu país. Parece evidentemente legítimo que a Ordem dos Médicos portuguesa, à luz dos
compromissos internacionais existentes com as organizações congéneres europeias, suscite, junto da organização profissional competente da Holanda, a apreciação
do comportamento desta médica à luz das disposições
éticas e deontológicas a que os médicos holandeses se
encontram obrigados, nomeadamente se é eticamente
admissível recomendar a utilização de medicamentos em
situações em que estes estão especificamente contra-indicados, como é o caso.
Lateralmente a esta questão está a afirmação da referida
cidadã quanto à compra de um medicamento obrigatoriamente sujeito a receita médica, sem a existência da
mesma. Na verdade, consultado o site do INFARMED,
confirma-se que os medicamentos Arthrotec e Arthrotec
75 são medicamentos sujeitos a receita médica. A ter-se
verificado esta venda é nosso entendimento que deve
ser suscitada formalmente a intervenção da Ordem dos
Farmacêuticos e do INFARMED, entidades que, tal como
já afirmou o Senhor Presidente da Ordem dos Médicos,
tutelam o cumprimento das disposições legais referentes à venda de medicamentos. Acresce, ainda, que nas
bulas dos dois medicamentos acima referidos consta expressamente que está contra-indicada a sua utilização
em grávidas e lactentes.
Finalmente é nosso entendimento que a referida cidadã
procedeu à publicidade do medicamento Arthrotec nos
termos previstos no artigo 2º do Decreto-Lei 100/94 de
19 de Abril, em violação do n.º 3 do artigo 3º do mesmo
decreto, o que é punível por coima, nos termos do Decreto-Lei n.º 48/99 de 16 de Fevereiro.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional do Norte OM
(Dr. Miguel Leão)

65

LICENCIATURA EM MEDICINA NA
VASCO DA GAMA
DOCUMENTO 10
(11-05-04)

CRIAÇÃO DE UMA LICENCIATURA EM MEDICINA NA ESCOLA
UNIVERSITÁRIA VASCO DA GAMA – PARECER DA COMISSÃO
REGIONAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO MÉDICA
Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Regional do Norte OM
Dr. Miguel Leão
Em resposta ao seu ofício 601 de 3 de Março em que era
solicitado um parecer da Comissão Regional de Ensino e
Educação Médica sobre a criação de uma licenciatura em
medicina na Escola Universitária Vasco da Gama, cumprenos comunicar o seguinte:
1. A Comissão Regional reafirma a sua posição anteriormente
assumida de que não considera oportuna a criação de novas
Escolas médicas uma vez que a capacidade formativa das
Escolas existentes está longe de se ter esgotado.
2. A Comissão Regional considera que devem ser feitos investimentos nas Escolas existentes de forma a garantir uma
melhoria da qualidade do ensino ministrado.
3. A Comissão Regional considera que os Hospitais Estatais
ou maioritariamente participados pelo estado devem ser afectados preferencialmente ao ensino das Escolas públicas, já
que as novas metodologias de ensino exigirão a afiliação de
novos hospitais às Escolas existentes.
No que ao projecto em apreço diz respeito, a Comissão Regional reafirma a sua posição anteriormente assumida de
que todos os projectos, sejam eles públicos ou privados,
devem ser submetidos aos mesmos critérios de avaliação,
pelo que a decisão final sobre a criação da Licenciatura em
Medicina na Escola Universitária Vasco da Gama deve ser
acometida ao Grupo de Missão para a Saúde que tem vindo
a avaliar projectos desta natureza.
Não obstante a reafirmação destas posições, a Comissão Regional de Ensino e Educação Médica reunida no passado
dia 24 de Abril na sede da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, para apreciação do projecto apresentado, decidiu fazer os seguintes comentários.
1. O projecto educativo apresentado não torna clara a existência de qualquer tipo de estratégia pedagógica inovadora,
única condição que poderia eventualmente justificar uma
eventual abertura da licenciatura.
2. Pelo contrário a organização curricular é francamente
conservadora e deficitária no que diz respeito a várias áreas
absolutamente cruciais num moderno curriculum de Medicina. A título de exemplo, não são praticamente ensinadas
ciências básicas, o tempo reservado ao ensino das ciências
do comportamento é praticamente inexistente e não está previsto o contacto clínico precoce, havendo contacto com doentes apenas no quarto ano da licenciatura. O peso dado à
Saúde pública não é também relevante e o ensino das Ciências Clínicas faz-se em pacotes que analisados atentamente
permitem verificar que não devem ser reservadas mais do

que três horas de leccionação teórica para cada uma
das especialidades médicas e cirúrgicas. Os programas
apresentados para os vários sub-capítulos dentro das
grandes áreas da medicina e cirurgia, ao invés de representarem um lógica organizativa mais não são do
que um somatório de índices de qualquer manual sem
qualquer trabalho de integração.
3. O corpo docente apresentado é manifestamente insuficiente para levar a cabo um projecto desta ordem
de grandeza, tanto mais que, algumas das figuras apresentadas são personalidades bem conhecidas, seja pelo
facto de se terem afastado da vida activa seja por terem
muitos outros afazeres públicos e conhecidos o que
quer dizer que pouco mais darão a este projecto do
que o seu nome.
4. A forma de gestão/organização do curso não é abordada no projecto bem como as condições estruturais
onde o mesmo se desenrolará. Projectos fantásticos
podem morrer à nascença por falta de condições estruturais e uma Licenciatura em medicina é particularmente exigente no que a isso diz respeito bem como
à sua gestão.
5. Não existe qualquer menção a mecanismos de avaliação de qualidade bem como a métodos de avaliação o que é obviamente importante num projecto
desta natureza.
6. Existe incerteza quanto aos Hospitais nucleares com
os quais se desenvolverá o ensino. Qualquer parecer
definitivo sobre a aprovação da Licenciatura deve ser
precedido de um processo de acreditação que demonstre inequivocamente a existência de condições para o
ensino nos Hospitais com os quais serão feitas as parcerias para o ensino.
Face à falta de qualidade do projecto apresentado pela
Escola Universitária Vasco da Gama o Conselho Regional não pode deixar de expressar a sua preocupação
pela forma como o Ensino da Medicina em Portugal
está a ser encarado fazendo votos para que a Ordem
dos Médicos, enquanto estrutura representativa da classe mas também garante da qualidade dos cuidados
médicos, assuma posição clara sobre estes processos
para que quem decide o faça com sentido de responsabilidade e na defesa quer da qualidade do Ensino quer
da prestação de cuidados de saúde.
Com os melhores cumprimentos
António de Sousa Pereira
Presidente da Comissão Regional de Ensino e Educação Médica da Ordem dos Médicos
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INTERNATOS MÉDICOS
DOCUMENTO 11
(06-05-04)

HOSPITAIS DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO E
PRESTAÇÃO DE TRABALHO POR MÉDICOS INTERNOS
– NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
O Conselho Regional do Norte recebeu em reunião de urgência o Conselho Nacional do Médico Interno com a finalidade de analisar um documento apócrifo de uma designada “Estrutura de Missão dos Hospitais SPA”, intitulado de
“Abordagem metodológica proposta para o programa de
melhoria dos Hospitais SPA”.
No mesmo documento consta que para redução das horas
extraordinárias está prevista a utilização de Internos Médicos em regime de voluntariado.
O Conselho Nacional do Médico Interno manifestou ao Conselho Regional do Norte o seu total repúdio pelo reinício de
Internatos voluntários, isto é, de Internatos não remunerados e sem acesso por concurso, os quais tinham sido extintos há mais de uma década pelo então Ministro Arlindo de
Carvalho.

DOCUMENTO 12
(22-07-04)

O Conselho Nacional do Médico Interno manifestou
ainda ao Conselho Regional do Norte a sua perplexidade pelo facto da realização de Internatos voluntários não constar do projecto de diploma sobre o Internato Médico, ainda em discussão com o Ministério da
Saúde, e até colidir com o mesmo.
O Conselho Regional do Norte subscreve por completo a posição do Conselho Nacional do Médico Interno
e, pressupondo que o referido documento corresponde a orientações do Senhor Ministro da Saúde, espera
e aguarda que Sua Excelência esclareça o significado e
alcance deste documento.
O Conselho Regional do Norte
O Conselho Nacional do Médico Interno

DIPLOMA DOS INTERNATOS MÉDICOS
– INFORMAÇÃO AOS MÉDICOS INTERNOS
Relativamente ao Diploma dos Internatos Médicos o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos leva ao
conhecimento do(a) Ex.mo(a) Colega as seguintes considerações:
1 – O processo que conduziu à aprovação do referido diploma no passado dia 9 de Junho, sem conhecimento da
respectiva versão final pelas entidades envolvidas na sua negociação, destinou-se a impedir qualquer contestação ao
mesmo tendo em conta o contexto político e desportivo então
existente (eleições europeias e campeonato europeu de futebol).
2 – O CRN revê-se na maioria das críticas produzidas pelo
Conselho Nacional do Médico Interno, pela Associação
Nacional dos Médicos Internos, pelas Organizações Sindicais e pelos médicos internos em geral relativamente ao
mesmo diploma. A versão agora conhecida, ainda que tenha conhecido melhorias significativas relativamente aos
projectos iniciais, não corresponde às posições
reiteradamente expressas pelo CRN da OM, devidamente
publicitadas junto dos médicos internos, quer de viva voz
quer através da Revista Nortemédico.
3 – O CRN da OM, em comunhão de opiniões com o Conselho Nacional do Médico Interno, considera que o referido
diploma não contempla os seguintes aspectos essenciais,
reiteradamente defendidos pela Ordem dos Médicos nas
negociações com o Ministério da Saúde:
– a competência da Ordem dos Médicos na definição da
idoneidade de serviços para formação médica e respectivas capacidades formativas.
– a continuação do ano designado por ano comum para
além do ano 2007 (impondo, ao invés, a sua extinção

sem prévia análise, avaliação e harmonização do ano
profissionalizante nas Faculdades de Medicina).
– a possibilidade de opção pelo regime de dedicação
exclusiva.
– a devida remuneração aos médicos internos durante
o ano comum, implicando objectivamente uma redução salarial.
– um regime de transferências adequado a situações
de comprovada excepcionalidade.
Merecem ainda crítica adicional a pontos do diploma
que regulam a atribuição dos suplementos remuneratórios referentes ao subsídio de deslocação e a não
consagração atempada, clara e transparente de normas
referentes a concursos, datas e vagas durante o período de transição.
4 – Neste contexto, o Conselho Regional do Norte entende que são admissíveis todas as formas de contestação ao presente diploma e, por isso, considera desejável a congregação dos esforços das diversas organizações representativas dos médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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DOCUMENTO 13
(09-08-04)

DIPLOMA DOS INTERNATOS MÉDICOS: POSIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DO PROVEDOR DE JUSTIÇA E DO CRNOM
– OFÍCIO DIRIGIDO AOS MÉDICOS INTERNOS
Ex.mo (a) Colega:
Face a tudo aquilo que tem sido afirmado e escrito relativamente ao Diploma dos Internatos Médicos, envio para conhecimento do Ex.mo (a) Colega a posição do Provedor de
Justiça relativamente àquele diploma e que foi enviada à
Federação Nacional dos Médicos.
Da mesma permito-me destacar, através de citação, os seguintes pontos:
“2. Assim, após análise do processo e porque verifiquei a inexistência de uma verdadeira negociação, dirigi na data de hoje a
Sua Excelência o Ministro da Saúde uma censura, cuja cópia
anexo, sobre o modo como funcionou o referido processo.
3. Decidi ainda que, se Sua Excelência o Presidente da República não solicitar a inconstitucionalidade preventiva da questão do alargamento do horário para 42 horas, com o mesmo
nível salarial de 35 horas, bem como a questão da
retroactividade contida no projecto, serão as mesmas ponderadas para efeitos de pedido de declaração de inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional.”
Já após esta deliberação do Provedor de Justiça, entendeu o
Senhor Presidente da República promulgar o diploma sobre
o Internato Médico, atitude esta que foi esclarecida com a
Nota à Comunicação Social que a seguir se transcreve:
«Nota à Comunicação Social sobre a promulgação do diploma sobre o Internato médico
1. O Presidente da República promulgou hoje, sexta-feira, dia 6,
o decreto-lei sobre o regime da formação médica após a licenciatura em medicina. Trata-se de um diploma de grande relevância
já que, por um lado, adequa a duração do nosso complexo regime de formação médica à matriz europeia e que, por outro, eliminando hiatos desnecessários no processo formativo dos médicos, responde mais satisfatoriamente às prementes exigências da
sociedade neste domínio.
2. O diploma suscitou alguma controvérsia relacionada com uma
eventual alteração no actual regime de atribuição de títulos, com
possíveis diminuições nos actuais níveis salariais ou com a
pretensa retroactividade do novo regime.
3. Não tendo o diploma suscitado dúvidas de constituciona-lidade
que justificassem a intervenção do Tribunal Constitucional em
sede de fiscalização preventiva e atendendo à aludida importân-

cia da entrada em vigor deste diploma, entendeu o Presidente da República promulgá-lo no texto actual aprovado
ainda pelo anterior Governo. Para tal, o Presidente da
República considerou as garantias públicas que o Governo
deu sobre a manutenção integral do actual regime de responsabilidade do Estado na formação e titulação dos médicos após a licenciatura. Da mesma forma, teve em devida conta a disponibilidade do Governo para aprovar alterações legais que garantam a não afectação do estatuto
remuneratório dos médicos para além do exigido pela necessária adaptação ao novo regime do internato.
Palácio de Belém, 6 de Agosto de 2004»
O Conselho Regional do Norte não possui o nível
de informação e de formação jurídica que terá permitido ao Senhor Presidente da República promulgar um diploma (que assim se constitui em lei)
mediante a “existência de garantias públicas que o
Governo deu” e “a disponibilidade do Governo para
aprovar alterações legais que garantam a não afectação do estatuto remuneratório dos médicos”. Dito
de outro de modo, o Senhor Presidente da República confessa expressamente que o presente diploma
afecta o estatuto remuneratório dos médicos, mas
acredita que o mesmo não venha a ser aplicado. A
falta de formação jurídica do Conselho Regional do
Norte impede-nos assim de qualificar uma eventual inovação constitucional que é não respeitar uma
lei do país, com base em promessas e garantias prestadas através da Imprensa. Assim, só o Senhor Ministro da Saúde, o Senhor Presidente da República
e, eventualmente, alguns dirigentes médicos próximos do Senhor Ministro poderão explicar esta originalidade jurídico-constitucional.
Neste contexto, fica o Conselho Regional do Norte a aguardar as diligências anunciadas pelo Senhor Provedor de Justiça relativamente à verificação da constitucionalidade do Diploma dos Internatos Médicos.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)
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DIPLOMA DOS INTERNATOS MÉDICOS
DOCUMENTO 14
(29-07-04)

POSIÇÃO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA ENVIADA À FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS
Assunto: Diploma dos Internatos Médicos
1. A Federação Nacional dos Médicos apresentou uma queixa
neste órgão do Estado, questionando a não aplicação pelo
Ministério da Saúde, através de S. Ex.ª o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde – aquando da elaboração
do projecto de Decreto-Lei que aprova a regime jurídico da
formação médica após a licenciatura em Medicina – dos
procedimentos de negociação previstos no art.º 6.º da Lei
n.º 23/98 de 26 de Maio.
2. Assim, após análise do processo e porque verifiquei a
inexistência de uma verdadeira negociação, dirigi na data
de hoje a Sua Excelência o Ministro da Saúde uma censura, cuja cópia anexo, sobre o modo como funcionou o referido processo.
3. Decidi ainda que, se Sua Excelência o Presidente da República não solicitar a inconstitucionalidade preventiva da
questão do alargamento do horário para 42 horas, com o
mesmo nível salarial de 35 horas, bem como a questão da
retroactividade contida no projecto, serão as mesmas ponderadas para efeitos de pedido de declaração de
inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional.
Com os melhores cumprimentos,
H. Nascimento Rodrigues
Anexo: fotocópia

Sua Excelência
O Ministro da Saúde
Assunto: Diploma dos Internatos Médicos
1. A Federação Nacional dos Médicos, adiante identificada
como FNAM, apresentou uma queixa neste órgão do Estado, questionando a não aplicação pelo Ministério da Saúde, através do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde – aquando da elaboração do projecto de Decreto-Lei que aprova o regime jurídico da formação médica
após a licenciatura em Medicina, adiante designado como
projecto – dos procedimentos de negociação previstos no
art.º 6.º da Lei n.º 23/98, de 26 de Maio.
2. Dos elementos compulsados no processo existente na
Provedoria de Justiça e relevantes para a respectiva análise, verifica-se o seguinte:
• Em 31.10.03, o Ministério da Saúde enviou o projecto
de diploma sobre o regime jurídico da formação médica
após a licenciatura em Medicina à FNAM para apreciação em sede de participação, ao abrigo do art.º 10º da
Lei 23/98 (oficio n.º 8602, informação constante do ofício MS n.º 1268).

• Em 13.11.03, a FNAM envia à Provedoria de Justiça uma queixa sobre o projecto de Decreto-Lei relativo aos internatos médicos (SJ/93/MJ/LB).
• Em 14.11.03, o Ministério da Saúde solicitou os
comentários tidos corno convenientes à FNAM (fax
não numerado com data de 12.11.03).
• Em 15.11.03, a FNAM apresenta reclamação por
não ter recebido o projecto de diploma em causa
(fax 1700/CE FNAM).
• Em 21.11.03, o Ministério da Saúde enviou o projecto do diploma (oficio n.º 9426, informação constante do ofício MS nº. 1268).
• Em 23.12.03, a FNAM enviou o parecer solicitado,
reclamando da violação da Lei n.º 23/98 e solicitando a marcação de uma reunião negocial (Ref.
111/2003 SD/MJ).
• Em 12.01.04, a FNAM solicitou a intervenção da
Provedoria de Justiça, com fundamento expresso
na violação do art.º 6.º da Lei n.º 23/98 (Ref. 4 /
2004 MJ/SD).
• Em 15.01.04, a Provedoria de Justiça informa o
Ministério da Saúde do conteúdo e dos fundamentos da queixa (ofício n.º 725).
• Em 28.01.04, o Ministério da Saúde responde, esclarecendo que “no projecto do diploma referido
em epígrafe não estão em causa matérias que, nos
termos da legislação em vigor, impliquem a
obrigatoriedade de negociação” (oficio n.º 1268).
• Em 11.02.04, a Provedoria de Justiça solicita junto
do Ministério da Saúde o esclarecimento do seu
ponto de vista, informando-se que, para a
Provedoria, o entendimento seria diferente (oficio
n.º 2497).
• Em 25.03.04, a Provedoria da Justiça solicitou de
novo ao Ministério da Saúde os esclarecimentos pertinentes (oficio nº. 5333).
• Em 29.03.04, realizou-se a primeira reunião de
negociação sindical com a FNAM (fax 22/2004/
MJ/SD).
• Em 02.04.04, a FNAM envia ao Ministério da Saúde, no decurso do processo negocial, duas propostas de alteração (20/2004/MJ/SD).
• Em 21.04.04, realizou-se a segunda reunião de negociação sindical com a FNAM. De acordo com o
fax da FNAM ficou acordada a elaboração de acta,
mas não ficou acordado o fim das reuniões de negociação sindical (fax 22/2004/MJ/SD).
• Em 27.04.04, a Provedoria de Justiça fez nova insistência junto do Ministério da Saúde (oficio n.º
7384).
• Em 04.05.04, o Ministério da Saúde mantém o entendimento de que o diploma não deve ser objecto
de negociação, mas sim de participação nos termos
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do art.º 10º da Lei n.º 23/98, não obstante o que informou ter dado início ao processo de negociação em 29 de
Março de 2004 e concluído a mesma no dia 28 de Abril
de 2004 (ofício n.º 5460).
• Em 20.05.04, é determinado o arquivamento do processo aberto na Provedoria de Justiça.
• Em 21.05.04, são notificados desta decisão a FNAM (ofício n.º 8990) e a Ministério da Saúde (oficio n.º 8991).
• Em 08.06.04, o Ministério da Saúde envia à FNAM cópia da acta de 29 de Março celebrada com a FNAM e da
acta da reunião de 22 de Abril celebrada com o Sindicato Independente dos Médicos. Estas cópias já contêm
assinatura do Secretário do Estado Adjunto (ofício n.º
6874). Da acta de 29 de Março não consta a comunicação da decisão de encerramento.
• Em 09.06.04, é aprovado o projecto de diploma em Conselho de Ministros (Portal do Governo, edição do dia, in
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/).
• Em 14.06.04, a FNAM, em comunicação dirigida ao Provedor de Justiça acrescenta ao seu entendimento, anteriormente expresso, a repulsa por não lhe ter sido presente a acta negocial nem qualquer decisão de encerramento (fax 22/2004/MJ/SD).
• Em 17.06.04, o Ministério da Saúde envia os originais
das actas à FNAM (ofício n.º 7190).
• Em 23.06.04. é reaberto o processo na Provedoria de
Justiça.
• Em 29.06.2004, a FNAM dirige-se ao Ministério da Saúde referindo a existência de múltiplas omissões nas actas, que se recusa a assinar (48/2004/MJ/SD).
• Em 30.06.04, a Provedoria de Justiça questiona o Ministério da Saúde quanto ao aduzido no fax 22/2004/MJ/
SD FNAM (ofício n.º 1112).
• Em 12.07.04, o Ministério de Saúde nada aporta de novo
(ofício n.º 8081).
• Em 20.07.04, o Ministério da Saúde é questionado pela
Provedoria de Justiça novamente sobre a não apresentação atempada de acta (ofício n.º 12390).
3. Verificou-se que o projecto do diploma contém normas
que são objecto de negociação sindical nos termos das alíneas a), d), f), g), j), l) e m) do art.º 6.º da Lei n.º 23/98,
porquanto dizem respeito à fixação ou alteração de vencimentos e demais prestações de carácter remuneratório, à
constituição, modificação e extinção da relação de emprego, à duração do horário de trabalho, ao regime de férias,
faltas e licenças, à formação e aperfeiçoamento profissional, ao regime de mobilidade e ao regime de recrutamento
e selecção dos trabalhadores da Administração Pública em
regime de direito público.
4.1. Considerando que o principal objectivo do diálogo
social, de acordo com os princípios defendidos pela Organização Internacional do Trabalho, acolhidos internamente em Portugal, é a criação de consensos e a participação democrática de todos os interlocutores no mundo
do trabalho, contribuindo o correcto funcionamento das
estruturas e os processos de diálogo à resolução dos pro-

blemas de natureza económica e social e favorecendo o desenvolvimento económico harmonioso da
sociedade;
4.2. constituindo a negociação colectiva um dos elementos integrantes do diálogo social que exige o respeito pela liberdade sindical, bem como a vontade
política e o compromisso de todas as partes interessadas, no estrito cumprimento da legalidade;
4.3. incumbindo ao Estado, neste particular processo, a responsabilidade acrescida de pró-agir, estando
em causa a sua função estratégica na prevenção de
conflitos sociais;
4.4. veio a constatar-se que, no processo objecto de
queixa por parte da FNAM, não se verificaram as condições para um desejável diálogo social, no que diz
respeito a esta associação sindical, já que:
• o Ministério da Saúde tipificou inicialmente o processo, de forma incorrectamente justificada, corno
sendo de participação em detrimento do processo
de negociação;
• o Ministério da Saúde reuniu duas vezes com a
FNAM, o que parece ser manifestamente insuficiente, para um projecto desta natureza;
• o Ministério da Saúde agendou e fez aprovar em
Conselho de Ministros o projecto, sem ter comunicado à FNAM o encerramento formal do processo
de negociação e tendo enviado as fotocópias de uma
das actas no dia anterior à aprovação, para apreciação desta associação sindical.
Assim, entende-se que o Ministério da Saúde não
cumpriu devidamente com a sua obrigação constitucional de garantir à FNAM uma intervenção efectiva
na elaboração do diploma que regulamenta o regime
jurídico da formação médica após a licenciatura em
Medicina. Evitou, assim, o exercício efectivo da sua
influência sobre o conteúdo das normas em elaboração com claro desrespeito da Lei n.º 23/98, o que
permite questionar a constitucionalidade do respectivo diploma por violação do direito de negociação.
Consequentemente, e porque se verifica que não
ocorreu verdadeira negociação com a FNAM, merece o processo conduzido por S. Ex.ª o Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, viva censura, advertindo-se para a necessidade de o Ministério da Saúde não resistir à participação e controle
sociais, mediante o respeito integral da Lei n.º 23/
98, em particular caso ocorra regulamentação do
novo Decreto-lei sobre internato médico, nos aspectos relacionados com a formação, atenta as repercussões sobre a qualidade dos cuidados de saúde a
prestar aos cidadãos.
Queira aceitar, Senhor Ministro, os meus melhores
cumprimentos,
Nascimento Rodrigues
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NOVOS BENEFÍCIOS SOCIAIS ACORDADOS
COM A SRNOM
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS LISTAS QUE TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA
REVISTA), SEGUE UMA LISTAGEM DE NOVAS EMPRESAS ADERENTES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E
TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.
AUTOMÓVEIS
EUROPAUTO, S.A
Avenida Vasco da Gama, km 7
4431-801 Avintes
Tel: 227 860 660 | Fax: 227 833 880
• secretariado@europauto.pt

Desconto frotista na compra de
viatura nova Peugeot.
Desc. 10% na mão de obra e peças,
e viatura de substituição grátis

DESPORTO

HERDADE DE CADOUÇOS
Água Travessa – Bemposta
2205-163 Abrantes
Tel: 241 760 000 | Fax: 241 760 019
• herdadedecadoucos@herdadedecadoucos.com
• www.herdadedecadoucos.com

Desc. 5%.
IPANEMA PORTO
Rua do Campo Alegre, 156
4150-169 Porto
Tel: 22 607 50 59 | Fax: 22 606 33 39
• porto@hoteisfenix.com

YOGA – ASSOCIAÇÃO LUSA DE
YOGA – CENTRO BHÁRATA

Desc. 20%.

Rua de Camões, Edifício Camões, 115 –
2.º andar, sala 12
4000-144 Porto
Tlm: Tlm: 968 849 043

FÉNIX PORTO

Desc. 5% e 20%.

Rua Gonçalo Sampaio, 282
4150-369 Porto
Tel: 22 607 18 00 | Fax: 22 607 18 10
• porto@hoteisfenix.com

Desc. 20%.

EQUIPAMENTO E
DESIGN DE
INTERIORES

TUELA PORTO

INTER MÓDULO

Desc. 20%.

Rua Manuel de Agro-Ferreira, 87 B
2825-364 Costa da Caparica
Tel: T: 212 900 218 | Fax: 212 900 248
• intermodulo@mail.telepac.pt

Rua Arq. Marques da Silva, 200
4150-482 Porto
Tel: 22 600 47 47 | Fax: 22 600 37 09
• porto@hoteisfenix.com

COMFORT INN EMBAIXADOR
(Lisboa)

Desc. 15%.

Av. Duque de Loulé, 73 . 1050-088 Lisboa
Tel: 213 194 000 | Fax: 213 557 596
comfortembaixador@mail.telepac.pt

HOTEIS

Desc. 30%.

CASA DE JUZAM – TURISMO
DE HABITAÇÃO
Nevogilde
4620-428 Lousada
Tel: 255 811 360 | Fax: 255 811 360
Tlm: 919 193 480

Desc. 15%.
ESTALAGEM PORTO ANTIGO
Cinfães
4690-423 Oliveira do Douro
Tel: 255 560 150 | Fax: 255 560 169 •
estalagemportoantigo@hotmail.com

Desc. 15%, 20% e 25%.

RESTAURANTES
FLOR D SAL
Alameda da Empresa, 100
4400-133 Vila Nova de Gaia
Tel: 223 744 543 • comercial@flordesal.com
• www.flordesal.com

Desc. 10%.
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1º CURSO INTENSIVO DE NEFROLOGIA
PARA CLÍNICOS GERAIS DE V. N. DE GAIA

19 e 20 de Novembro de 2004
Sessões teóricas e teórico-práticas (interactivas - casos clínicos).
Temas: uso de exames complementares de diagnóstico em
Nefrologia; terapêuticas de substituição da função renal; nutrição em doentes renais; normas de referenciação de doentes à
consulta de Nefrologia; infecções urinárias, quistos e litíase; insuficiência renal; nefropatia diabética; hipertensão arterial;
hematúria e proteinúria. Nota: será realizado um teste de avaliação final, cuja nota constará do Diploma de participação.
Número máximo de participantes: 100
Preço de inscrição: 119 euros
Local: Novotel Gaia
Secretariado: Acropole, Lda. Rua de Gondarém 956 - R/C - 4150375 Porto • Tel.: 226199680/8 • Fax: 226199689
e-mail: geral@acropole-servicos.pt • www.acropole-servicos.pt
Inscrições on-line: www.acropole-servicos.pt/portugueses/
eventos.htm

V SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR
Porto, 15 de Outubro de 2004
Organização: Serviços de Angiologia e Cirurgia Vascular do
Hospital de S. João e da Faculdade de Medicina do Porto.
Com o patrocínio científico do Hospital de S. João, Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, ARS do Norte, Ordem
dos Médicos - Secção Regional do Norte e Sociedade Portuguesa
de Angiologia e Cirurgia Vascular.
Local: Sheraton Porto Hotel & SPA, Rua Tenente Valadim, 146
• 4100-476 Porto
Secretariado: Acropole, Lda. Rua de Gondarém 956 - R/C - 4150375 Porto • Tel.: 226199680/8 • Fax: 226199689 • e-mail:
geral@acropole-servicos.pt • www.acropole-servicos.pt

BOLSA DE DOUTORAMENTO
EM ESTOMATOLOGIA
A Associação dos Médicos Estomatologistas Portugueses
aprovou a atribuição anual de uma bolsa para doutoramento
com tese na área da estomatologia, no valor de 2.500 euros.
Para mais informações contactar a AMEP. Sede: Rua Alves Redol
438-1º, sala 14, 4005-032 Porto.

LANÇAMENTO DE LIVRO
«Morte cerebral» da autoria do Dr. Jorge Cruz, com apresentação do Prof. Daniel Serrão
Dia 29 de Outubro, às 21h00, no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.

II CONGRESSO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO
Organizado pelo Conselho Nacional do Médico Interno, em simultâneo com as III Jornadas dos Médicos Internos da Zona Centro.
Data: 15 a 17 de Outubro
Local: Hotel de Turismo, Praça do Município, 6300-736 Guarda. Tel: 271223366
Programa (destaques):
Dia 15 Out/17h00: Saídas profissionais - “novas” alternativas/especialidades emergentes
(Médico da Indústria Farmacêutica, Medicina Legal, Emergência, Medicina Desportiva,
Medicina do Trabalho,...).
Dia 16 Out/10h00: Responsabilidade Médica.
Dia 16 Out/14h30: Como escrever/interpretar um artigo, como fazer uma comunicação
oral ou um poster, a organização do Curriculum Vitae,...
Dia 16 Out/17h00: Diferentes modelos de gestão, diferentes internatos médicos.
Dia 17 Out/10h00: O novo diploma dos Internatos Médicos (com a presença de um
representante do Ministério da Saúde e os presidentes das Secções Regionais OM).
Toda a informação em: http://www.ordemdosmedicos.pt/cnmi/ ou http://
www.congressos.online.pt/cnmi/

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
LEUCEMIAS E LINFOMAS
Uma associação sem fins lucrativos (Presidente: Dr.
Herlander Marques), fundada por profissionais de saúde
do IPO-Porto e familiares de doentes, mas aberta a todos
os cidadãos, pessoas colectivas ou empresas que queiram colaborar. Contactos: Serviço e
Oncohematologia - Piso V do IPOFG-CROP • 4200-072 Porto - Tel: 225084000-Ext
2506 | Tlm: 934405012 | Fax: 225084009 | e-mail: apll@clix.pt | http://
apll.planetaclix.pt (disponível a incrição on-line).
FORMULÁRIO DE ADESÃO PARA NOVO SÓCIO
Sócio N.º.....................
Nome:...............................................................................................................................
Morada:.................................... Código Postal:.......................... Localidade:................
BI n.º:....................................... Data de emissão:....................... Arquivo: ....................
Contribuinte n.º:...................... Profissão: ................................. Data Nasc.:..................
Tipo de sócio:........................... Efectivo............... Valor:
(mín. 5 euros/ano)
Benemérito.......... Valor:
(mín. 1000 euros/ano)
Telefone:................................... Telemóvel: .............................. Email: ........................
Pagamento: por transferência anual (p.f. enviar ao banco autorização para proceder à
transferência, mencionando sempre o nº de sócio da APLL, para a conta 003503740000
126653042 da CGD, Agência do IPO-Porto); cheque; depósito na conta (via Internet,
Multibanco,... para a conta acima indicada).
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CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
AGENDA

ACONTECEU...

VAI ACONTECER...

REUNIÕES CIENTÍFICAS

REUNIÕES CIENTÍFICAS

• 1 a 3 Jul – Reunião do Instituto de Nefrologia – 1º Curso Pós-Graduação
em Terapêuticas de Suporte Renal
• 2 Jul – Reunião da Associação Médica de Desporto, Cultura e Lazer
• 7 Jul – Reunião ANAUDI
• 10 Jul – Reunião de Oftalmologia Pediátrica [Hospital Geral de Sto.
António]
• 19 Ago – Reunião REANIMA
• 7 Set – Encontro Luso-Brasileiro de Epidemiologia
• 17, 18, 24 e 25 Set – Curso Master In Business Strategy II 2004
• 24 a 26 Setembro – Curso de Formação “Sepsis e Infecção grave”
(ASSUCIP)
• 30 Set – Encontro de Psicogeriatria
• 30 Set – Seminário “Diferentes Realidades, Diferentes Oportunidades” –
Espaço T
• 2 e 3 Out – Congresso Ibérico de Psicanálise

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
• 8 a 10, 29 e 30 Jul – Curso de Pós-Graduação em “Gestão para
Médicos” (Univ. Católica/Ordem dos Médicos, S.R.N.)
• 13 Jul – Reunião da OM com os Delegados dos Centros de Saúde dos
Distritos Médicos do Porto e Braga
• 14 Jul – Reunião da Associação Nacional do Médico Interno
• 16 a 18 Set – Curso de Pós-Graduação em “Gestão para Médicos”
(Univ. Católica/Ordem dos Médicos, S.R.N.)
• 8 e 9 Out – Acção de Formação para os Internos do Internato
Complementar de Ginecologia/Obstetrícia

ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
EXPOSIÇÕES DE PINTURA
[Paredes do Corredor do Centro de Cultura e Congressos]:
• De 1 a 31 Jul (Sala do Muro) – Exposição colectiva de Rodrigo Alberto
Jesus Silveira e Margarida António
[Galeria do Centro de Cultura e Congressos]:
• De 1 a 31 Jul – José Carlos Alves Teixeira.
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
[Paredes do Corredor do Centro de Cultura e Congressos]:
• De 1 Ago a 30 Set – Fotografia de António Pinto
CONCERTOS
• 2 Julho – Escola de Música Maiorff – concerto do ano lectivo 2003/
2004
• 10 Julho – Grupo Vocal Hoquetus – Centro de Estudos Musicais do
Porto

• 8, 9, 15, 16, 22 e 23 Out – Curso Master in Business Strategy II 2004
• 15 Out – 1as Jornadas de Gastrenterologia [Hospital Geral de Sto. António]
• 16 Out – Reunião da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
• 21 a 23 Out – VII Jornadas Internacionais de Medicina Física e Reabilitação
• 28 e 29 Out – 1as Jornadas de Enfermagem de Obstetrícia, Puerpério/
Berçário [Hospital de S. João]
• 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 Nov – Curso Master in Business Strategy II
2004
• 12 Nov – Reunião da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos
[Hospital de S. João]
• 18 e 19 Nov – Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Genética
Humana
• 24 a 27 Nov – XXII Curso Internacional de Anestesiologia [Hospital Geral
de Sto. António]
• 10, 11 e 17 Dez – Curso Master in Business Strategy II 2004

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
• 7, 14, 15, 16, 28, 29 e 30 Out – Curso de Pós-Graduação em “Gestão
para Médicos” (Univ. Católica/Ordem dos Médicos, S.R.N.)
• 15, 16, 22 e 23 Outubro – Curso de Formação para Orientadores dos
Internatos Médicos (Departamento de Formação da Ordem dos
Médicos – S.R.S./ S.R.N.)
• 4 a 6 e 18 a 20 Nov – Curso de Pós-Graduação em “Gestão para
Médicos” (Univ Católica/Ordem dos Médicos, S.R.N.)
• 5, 6, 12, 13, 19 e 20 Nov – Curso de Formação para Orientadores dos
Internatos Médicos (Departamento de Formação da Ordem dos
Médicos – S.R.S./ S.R.N.)
• 9 a 11 e 16 a 18 Dez – Curso de Pós-Graduação em “Gestão para
Médicos” (Univ. Católica/Ordem dos Médicos, S.R.N.)
• 18 Dez – Reunião do Internato Geral
• 19 Dez – Juramento de Hipócrates

ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER
EXPOSIÇÕES DE PINTURA
[Paredes do Corredor do Centro de Cultura e Congressos]:
• De 1 a 29 Out – Fotografia de Alexandre Orlando Miranda de Almeida
• De 1 a 27 Nov – David Esaguy Coimbra
• De 01 a 31 Dez – Malangatana
[Paredes do Corredor do Centro de Cultura e Congressos]:
• De 1 a 29 Out – Maria Graciete Loureiro e Loureiro de Góis
[Galeria do Centro de Cultura e Congressos]:
• De 01 a 29 – Exposição colectiva de Manuela Aparício e Fernanda Uva
[Galeria do Centro de Cultura e Congressos]:
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
[Vitrines]:
• 1 a 31 Dez – Exposição de jóias de Gabriel Ribeiro
OUTRAS
• 8 Dez – Festa de Natal (para crianças familiares de médicos)

