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EDITORIAL

DOIS ASSUNTOS IMPORTANTES…
E ALGUMAS “DICAS” ÚTEIS
Caros Colegas,

JOSÉ PEDRO MOREIRA DA SILVA
Presidente do CRNOM

Este é o meu último editorial como Presidente do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Como afirmei durante a tomada de posse para
este segundo mandato, este seria o meu último
mandato como Presidente do CRN. De facto, as organizações não se podem nem se devem confundir
com os seus dirigentes e, por isso, sou um grande
defensor da limitação de mandatos presidenciais.
Vou falar-vos de dois assuntos importantes e de
grande actualidade.
O primeiro está relacionado com o financiamento
do Serviço Nacional de Saúde. É um problema
actual e um problema do futuro. Nesta matéria,
penso que mais do que o financiamento, é necessário olhar com atenção para as políticas de
saúde que estão a ser pensadas. Não acho possível
manter os mesmos cuidados de saúde com um
corte de 12% nas verbas do Ministério da Saúde,
conforme está previsto no Orçamento para 2011.
Porque das duas uma, ou a gestão está a ser mal
feita e o desperdício é enorme, ou a gestão já terá
reduzido o desperdício ao mínimo, e então a poupança irá resultar em cuidados mais deficientes
para os doentes.
Pessoalmente, penso mesmo que não deverá haver um grande desperdício, porque nos últimos
anos, tanto ao nível dos cuidados primários como
dos cuidados hospitalares, temos vindo a assistir
à entrada de enormes quantidades de gestores em
todas as Unidades de Saúde.
Por isso, penso que vamos assistir a um rateio,
não sabemos é qual, na prestação de cuidados de
saúde. Posso tentar adivinhar: Meios complementares de diagnóstico mais caros e sujeitos a autorizações e contra-autorizações? Dificuldades no
acesso a consultas e cirurgias? Falsas poupanças
em medicação?
Forneço algumas dicas ao Ministério para uma
poupança mais eficaz.
O exagero de exames complementares de diagnóstico, que são um grande peso nos custos do
SNS, poderiam ser evitados caso, por exemplo,
houvesse um sistema de informação implementado, permitindo que os hospitais e as unidades de
saúde familiares comunicassem e não repetissem,

como acontece muitas vezes, os mesmos exames
aos mesmos doentes. Portanto, mais do que ter um
discurso de poupança, que também é necessário, o
Ministério da Saúde deveria começar a implementar medidas que ajudassem a melhorar a eficácia
dos serviços no terreno. Outro exemplo é a comparticipação de medicamentos. Sou um defensor
de que esta comparticipação não deveria ser igual
para todos, mas sim de acordo com as declarações
de rendimentos, para que quem pode pagar mais,
assim o faça.
A segunda questão associa-se a esta e trata-se da
prescrição de genéricos, substituição na farmácia
e unidose.
Quanto à questão da unidose, apesar de entender
as razões que motivam a sua implementação, é
preciso ter a noção de dois factos objectivos: em
primeiro lugar, os medicamentos já existem em
diferentes embalagens, contendo diferentes números de comprimidos, adaptados perfeitamente ao
tratamento conhecido das doenças; em segundo
lugar, a unidose, como facilmente se percebe, ficará significativamente mais cara para todos nós,
e não poderá ser usada em muitos medicamentos.
A prescrição de genéricos tem vindo a ser implementada graças ao importante papel dos médicos
em geral, e dos especialistas em Medicina Geral e
Familiar em particular. É que, ao contrário do que
nos querem fazer acreditar, neste momento, no
caso dos medicamentos onde existem genéricos
a quota de mercado já se situa na faixa dos 70%.
A substituição é algo mais grave, porque vai minar de forma cruel a confiança médico - doente
e a farmacovigilância, e criar portugueses de primeira e de segunda conforme os rendimentos que
auferem.
Tem sido um gosto representar-vos durante estes 6
anos, mas tenho a certeza que uma votação maciça
na lista encabeçada pelo Dr. Miguel Guimarães
será um apoio às políticas desenvolvidas pela SRN
e pela Ordem nos últimos anos.
Bem-hajam.
J. Pedro Moreira da Silva

ELEIÇÕES
ORDEM DOS MÉDICOS

TRIÉNIO 2011/2013

ANÚNCIO

CALENDÁRIO ELEITORAL

Nos termos dos art.os 5º e 6º do Regulamento Eleitoral, o Conselho Nacional
Executivo anuncia que fixou a data das
eleições para os órgãos sociais da Ordem
dos Médicos, relativamente ao triénio
2011/2013, para o dia 15 de Dezembro
de 2010.
Os órgãos sociais a eleger são:
tPresidente da Ordem dos Médicos;
tMesas das Assembleias Regionais
do Norte, Centro e Sul;
tConselhos Regionais do Norte,
Centro e Sul;
tConselhos Disciplinares Regionais
do Norte, Centro e Sul;
tConselhos Fiscais Regionais do
Norte, Centro e Sul;
tMesas das Assembleias Distritais;
tConselhos Distritais;
tMembros consultivos dos Conselhos
Regionais do Norte, Centro e Sul.

2010

Lisboa, 23 de Agosto de 2010
O Conselho Nacional Executivo

Setembro 1

Prazo limite para o anúncio da data das eleições (art.º 5 , R.E.)

Setembro 1

Data limite para afixação dos cadernos eleitorais (art.º 7, R.E.)

Setembro 16

Data limite para a aceitação das reclamações aos cadernos eleitorais (art.º 8, nº 1, R.E.)

Outubro 1

Decisão das reclamações e afixação definitiva dos cadernos eleitorais (art.º 8, nº 2, R.E.)

Outubro 26

Prazo limite para apresentação das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais
(art.º 10, nº 1, R.E.)

Novembro 2

Prazo limite para a verificação da regularidade das candidaturas e a elegibilidade dos candidatos aos
Órgãos Regionais e Órgãos Distritais (art.º 16, nº 1, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a regularização das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais
é de 3 dias úteis a contar da notificação do respectivo mandatário (art.º 16, nº 3, R.E.)

Sem data fixa

O sorteio das listas será feito até 5 dias após a aceitação definitiva das candidaturas (art.º 17, R.E.)

Novembro 10

Prazo limite para a apresentação das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos
(art.º 12, nº 1, R.E.)

Novembro 15

Prazo limite para a verificação das condições de elegibilidade das candidaturas a Presidente da Ordem
dos Médicos (art.º 16, nº 1, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a regularização das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos é de
3 dias úteis a contar da notificação do respectivo mandatário (art.º 16, nº 3, R.E.)

Novembro 26

Prazo limite para o envio dos boletins de voto, carta explicativa sobre o processo eleitoral, exemplar das
listas concorrentes (art.º 19, R.E.)

Dezembro 15

Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral (art.º 5 e 29, R.E.)

Dezembro 20

Prazo limite para as reuniões das Comissões Eleitorais Regionais e Comissão Eleitoral Nacional para o
apuramento final dos resultados (art.º 34, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a impugnação dos Actos Eleitorais para o Presidente e para os Órgãos Regionais
é de 7 dias a contar da data do apuramento final dos resultados eleitorais (art.º 35, nº 1, R.E.)
Prazo limite para anúncio da realização da 2ª volta para Presidente da Ordem dos Médicos (art.º
32, nº 5, R.E.)
Prazo limite para o envio dos boletins de voto, carta explicativa sobre o processo eleitoral, identificação
dos concorrentes, tudo relativo à 2ª volta da eleição do Presidente da Ordem dos Médicos (art.º 32, nº 6,
R.E.)

2011
Janeiro 19

Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral (art.º 32, nº 3, R.E.)

Janeiro 24

Prazo limite para a reunião da Comissão Eleitoral Nacional para o apuramento final dos resultados
(art.º 34, R.E.)

Sem data fixa

O prazo limite para a impugnação do Acto Eleitoral para o Presidente é de 7 dias a contar da data do
apuramento final dos resultados eleitorais da 2.ª volta (art.º 35, nº 1, R.E.)
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LISTA ÚNICA JÁ NÃO ACONTECIA NO NORTE
HÁ NOVE ANOS
MIGUEL GUIMARÃES É, À DATA DE FECHO

DOS MÉDICOS, CENÁRIO QUE O PRÓPRIO

DESTA EDIÇÃO, O ÚNICO CANDIDATO À

JUSTIFICA COM O FACTO DE A SUA LISTA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL DO

ENGLOBAR PESSOAS DE DIFERENTES “SEN-

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (CRNOM).

SIBILIDADES”. COM UM MANDATO DE TRÊS

EM ENTREVISTA À NORTEMÉDICO, O ESPE-

ANOS À VISTA, MIGUEL GUIMARÃES NÃO

CIALISTA EM UROLOGIA, ACTUAL VICE-PRE-

TEME, CONTUDO, A INGOVERNABILIDADE

SIDENTE DO CRNOM, PROMETE DINAMISMO

DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE,

E INTERVENÇÃO POLÍTICA NAS PRINCIPAIS

ACREDITANDO, EM CONTRAPARTIDA, QUE

MATÉRIAS DA SAÚDE. PELA PRIMEIRA VEZ

“A DISCUSSÃO DE IDEIAS E PONTOS DE VISTA

NOS ÚLTIMOS NOVE ANOS, PARECE QUE IRÁ

SERÁ POSITIVA PARA A APRESENTAÇÃO DE

HAVER UMA ÚNICA LISTA CANDIDATA AOS

PROPOSTAS FINAIS”.

ÓRGÃOS REGIONAIS DO NORTE DA ORDEM

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

5

MIGUEL GUIMARÃES NA
CORRIDA À LIDERANÇA DO
CONSELHO REGIONAL DO NORTE

P

or que decidiu candidatar-se à liderança
do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos?
(Miguel Guimarães) – A Ordem
é uma instituição muito importante para os médicos, designadamente porque dela dependem diversas matérias que são
essenciais para o exercício da
Medicina em Portugal. A auto-regulação e a formação médica,
a qualidade dos actos médicos,
a verificação do exercício técnico da Medicina, o direito dos
doentes à Saúde, entre outros,
são aspectos em que a OM pode,
deve e tem de intervir. Durante
o último mandato, o Conselho
Regional que integrei fez coisas
muito positivas, nomeadamente
uma série de actividades em
prol dos médicos. Mas também
fez coisas menos positivas, que
considero que podem ser melhoradas. Não há dúvida de que
conseguimos marcar a agenda
política do Conselho Nacional Executivo (CNE) em
várias matérias polémicas. Contudo, apesar de conseguirmos levar essas matérias a discussão, muitas
vezes tal não se reflectiu em grandes resultados práticos. O CNE é uma estrutura pesada e, como tal,
não tem tido a agilidade política necessária para não
serem ultrapassados os timings de intervenção. Não
tenho dúvidas de que, em alguns assuntos, o CNE
não conseguiu marcar a agenda política na área da
Saúde, ao não apresentar propostas objectivas aos
médicos, aos doentes e ao próprio Ministério. E
penso que a OM deve ter a pretensão de marcar a
agenda política na área da Saúde. Neste contexto,
acho que o Conselho Regional do Norte pode dar
contributos muito válidos, e por isso me candidato.

Mas não acha que a Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM) pactuou com esse
silêncio do CNE, tendo em conta que havia uma
tradição dos anteriores conselhos regionais em
evidenciar publicamente as suas posições?
Como dirigente da OM que tenho sido, não me
posso demitir das responsabilidades que tive em
determinadas situações. É verdade que a última
direcção do Conselho Regional do Norte decidiu,
contrariamente à linha que tinha vindo a ser seguida, colaborar com o CNE. No primeiro mandato
do Dr. Pedro Nunes, o Conselho Regional do Norte
tinha exercido o seu direito à autonomia, tornando
públicas as suas posições sobre variadas matérias.
Tinha propostas concretas sobre vários dossiers.
Recordo, aliás, que há três anos apresentámos uma
proposta de revisão dos estatutos da OM que ficou
fechada na gaveta do CNE. Após as últimas eleições, decidimos, por uma questão estratégica, ter
uma colaboração activa naquilo que seriam as posições e o funcionamento global da Ordem.
A SRNOM não poderia, no entanto, ter descolado
do tipo de posição que foi sendo assumida pelo
bastonário, a determinado momento?
É verdade que podia. Mas a partir de determinado
momento perdemos um pouco a visibilidade em
termos de intervenção política. E apesar de não
termos tido tanta exposição pública, gostaria de
voltar a referir que a SRNOM acabou por condicionar muitos pontos da agenda política do CNE.
Agendámos as matérias que mais nos preocupavam, embora não expuséssemos as nossas posições
publicamente. Como exemplo, cito um dos pontos
mais significativos, que terá sido o das Carreiras
Médicas. Foi um assunto em que a SRNOM deu
um contributo importante, porque aproximou, a
determinada altura, o bastonário, o CNE e os sindicatos médicos. Recordo que, numa reunião do
CNE no Porto, fruto do nosso trabalho, foi possível
aproximar as duas estruturas e, indirectamente,
contribuir para que a revisão das Carreiras Médicas
fosse uma realidade.
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NÃO SOMOS REFÉM DE
NENHUM CANDIDATO A
BASTONÁRIO
Qual será a posição estratégica da SRNOM no
próximo mandato?
Antes de mais, gostaria de dizer que a nossa lista
não é refém de nenhum candidato a bastonário. As
pessoas têm independência para decidir o apoio público que darão aos candidatos que estão no terreno.
A prova disso é que temos elementos que apoiam a
Drª Isabel Caixeiro, o Dr. Jaime Mendes, o Prof. Dr.
José Manuel Silva e o Dr. Manuel Brito. Mas, voltando à sua questão, seja qual for o próximo bastonário, a SRNOM não vai, com toda a certeza, manter a posição que teve no passado recente. Vamos
querer estabelecer timings de intervenção e, para
isso, não vamos esperar indeterminadamente por
uma posição do CNE ou do bastonário. A SRNOM
irá ter a sua agenda política e irá formular propostas
concretas, sobre assuntos que sejam importantes
para os médicos e para os doentes. Apresentará as
suas ideias em primeiro lugar, obviamente, em sede
de CNE, mas se rapidamente não for tomada uma
posição, a SRNOM irá intervir, reagindo por antecipação a medidas que estejam a ser pensadas pelo
Ministério da Saúde. Dou um exemplo. Estão em
discussão questões relacionadas com a implementação do registo de saúde electrónico. A OM já deveria
ter uma posição concreta
sobre esta matéria, sustentada numa discussão
técnica e envolvendo os
médicos.
Apesar de haver liberdade para os elementos
da lista poderem apoiar
as várias candidaturas
que estão no terreno,
qual é o seu candidato
a bastonário?
Neste momento prefiro
não responder, porque
estou à espera que todos
JOSÉ MIGUEL RIBEIRO DE
os candidatos apresenCASTRO GUIMARÃES
tem o seu programa de
Nascido a 22 de Janeiro de 1962, em
candidatura. E o único
Santo Ildefonso, Porto.
que conheço, até agora
Licenciado em Medicina pela
[13 de Outubro], é o do
Faculdade de Medicina da
Prof. Dr. José Manuel
Universidade do Porto, em 1987.
Silva. Só depois de coEspecialista em Urologia desde 1997.
nhecer todos os outros é
Assistente Hospitalar Graduado
que posso definir quem
(Consultor) de Urologia do Hospital de
apoio, a nível pessoal.
São João desde 2005.
Estarei na apresentação
de todas as candidaturas, porque não devo candidatar-me a presidente
da SRNOM sem conhecer quais as ideias dos candidatos a presidente da OM. Assim como também
não posso esquecer o passado, porque o histórico é
muito importante.

TENTEI REUNIR UMA
LISTA ONDE ESTIVESSEM
REPRESENTADAS AS VÁRIAS
SENSIBILIDADES DOS MÉDICOS
Até hoje [13 de Outubro], encabeça a única lista
de candidatura ao Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos. É um cenário invulgar.
Sim, não é habitual. Não sei se, entretanto, não aparecerá uma outra lista, uma vez que a apresentação
de candidaturas pode ser feita até dia 26 de Outubro. A verdade, também, é que esta é a primeira entrevista pública que dou como candidato. Até agora,
tentei reunir um grupo de colegas para integrarem a
minha lista à SRNOM, no qual estivessem presentes
as várias sensibilidades dos médicos.
Várias sensibilidades “políticas”?
Não no sentido político-partidário. Mas no sentido
de que representem os diferentes pensamentos dos
médicos, as diferentes visões da medicina. Foi estabelecido um diálogo com o Sindicato Independente
dos Médicos (SIM) e com a Federação Nacional dos
Médicos (FNAM), e foi possível obter um consenso,
que fosse benéfico para os médicos e para os doentes. No momento actual, de crise de princípios e de
valores que a sociedade atravessa, acho que é altura
de convergirmos, não para combater a política na
área da Saúde, mas para ajudar a resolver os seus
principais problemas. Aliás, penso e defendo que
o papel da OM passa por ajudar a construir e não
a destruir. Tendo as várias sensibilidades representadas no Conselho Regional do Norte, acho que é
possível construir um projecto positivo.
Acredita, então, que mesmo reunindo diferentes
sensibilidades políticas, não vai ter uma gestão
do Conselho Regional dificultada?
O que eu acho que é importante num Conselho
Regional é que existam opiniões, é que as pessoas
conheçam as matérias e estudem os dossiers. Um
Conselho Regional não tem de estar sempre de
acordo em todos os assuntos. Pode mesmo ser positivo que exista uma divergência de opiniões, porque através da discussão de diferentes perspectivas
pode chegar-se a uma posição mais forte e consensual. Se os contributos forem todos no mesmo
sentido, o resultado final pode eventualmente ser
mais pobre. A polémica gera mais debate, tornará
as reuniões do Conselho Regional mais acesas, mas
penso que o resultado final poderá ser melhor.

VAI SER DIFÍCIL ALTERAR OS
ESTATUTOS DA OM
A necessidade de revisão dos estatutos é uma
matéria consensual entre os vários candidatos a
bastonário. Também disse há pouco que o funcionamento do CNE era problemático. De que
forma é que deveria, então, funcionar?
Quando o Dr. Miguel Leão se candidatou a bastonário, apresentámos uma proposta de revisão dos

7

estatutos da OM na qual já estava
consagrada a separação dos poderes
executivo, disciplinar e fiscal do bas› Alberto Pinto Hespanhol (MGF)
› Alexandre Figueiredo (ANESTESISTA)
tonário, e já estavam contempladas
› Amílcar Ribeiro (ORTOPEDISTA)
modificações que permitiam agilizar
› André Luís (INTERNO-ESTOMATOLOGIA)
o funcionamento da OM, nomeada› António Araújo (MEDICINA INTERNA E
mente no domínio do CNE. Não deONCOLOGIA MÉDICA)
› Caldas Afonso (PEDIATRA)
fendo, ao contrário do Prof. Dr. José
› Gomes da Silva (CIRURGIA GERAL)
Manuel Silva, que a Madeira, os Aço› Lurdes Gandra (CIRURGIA GERAL
res e o Conselho Nacional do Médico
› Marlene Lemos (MGF)
Interno (CNMI) devam fazer parte
› Martins Soares (MGF)
› Miguel Guimarães (UROLOGISTA)
integrante do CNE. Através dos acCONSELHO DISCIPLINAR
tuais Conselhos Regionais, todos os
› Manuel Rodrigues e Rodrigues
médicos podem e devem estar repre(OTORRINOLARINGOLOGISTA)
sentados. De facto, por exemplo, os
(PRESIDENTE)
médicos internos têm os mesmos diCONSELHO FISCAL
reitos e deveres que os especialistas,
› Strecht Ribeiro (MEDICINA INTERNA)
são habitualmente parte integrante
(PRESIDENTE)
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
dos próprios Conselhos Regionais, e
› José Pedro Moreira da Silva
não devemos, portanto, menorizar a
(IMUNOALERGOLOGISTA)
sua importância. Dito de outra forma,
(PRESIDENTE)
eles não precisam que ninguém os
leve ao colo. O equilíbrio actual, não
ALGUNS PONTOS PROGRAMÁTICOS
sendo totalmente democrático em
termos de representatividade, de alUma intervenção pública eticamente
guma forma protege as regiões mais
consistente e adequada, no sentido
de positivamente ajudar a resolver
desfavorecidas, nomeadamente a reos problemas da Saúde em Portugal.
gião Centro. É necessário operacios Defender as Carreiras Médicas
nalizar o CNE que, por exemplo, não
s Insistir na publicação de uma Lei
tem atribuições específicas para cada
do Acto Médico
um dos seus elementos. Não existe,
s Defender a inviolabilidade da
por exemplo, um núcleo mais restrito
Receita Médica
– que pode ser um representante de
s Participar de forma activa na
cada Secção Regional, ou o próprio
Reforma dos Cuidados de Saúde
secretário do CNE – que decida sobre
Primários
questões técnicas, nomeadamente
E a nível interno:
aquelas em que é necessário verificar
s Propor a revisão do Regulamento
se um determinado processo está, ou
do Fundo de Solidariedade da
não, de acordo com a lei ou os reguOrdem dos Médicos
lamentos. A partir do momento em
s Iniciar o projecto de criação de
que o CNE não está agilizado, em
uma “Casa de Apoio Social do
que não existe um núcleo duro exeMédico”
cutivo a reunir regularmente, o CNE
torna-se extremamente burocrático. Penso que era
importante o bastonário fazer reuniões, sempre
que entendesse, com os presidentes dos Conselhos
Regionais, para decidir e tomar posição sobre os
assuntos mais imediatos. Caso contrário, perde-se
eficácia. E, sobretudo, dedicar mais tempo a discutir com profundidade os assuntos de maior relevo e
polémica.
MANDATÁRIO: Prof. Pinto Machado
CONSELHO REGIONAL

Que outras questões considera importante serem
alteradas nos estatutos?
Acho que nos estatutos deviam ser reforçadas as
competências dos conselhos distritais e dos colégios
de especialidade e as funções de auto-regulação da

OM. A forma como a OM está organizada actualmente não tem permitido uma aproximação aos
médicos, em situações tão simples como obter uma
certidão. Acho que seria importante descentralizar
determinados assuntos, permitindo aos conselhos
distritais dar resposta a questões que preocupam os
médicos, no seu dia-a-dia. Seria, por exemplo, uma
forma de evitar que um médico de Bragança tenha
de se deslocar ao Porto para pedir uma certidão de
especialista ou tirar uma dúvida sobre uma determinada matéria. De qualquer forma, tenho muitas
dúvidas quanto ao desfecho final de um processo
de revisão dos estatutos da OM. É certo que vai ser
um processo difícil, pois irá estar dependente da
Assembleia da República. Há interesses instalados,
basta olhar para a Entidade Reguladora da Saúde
(ERS) e, neste contexto, penso que vai ser difícil
concretizar a revisão dos estatutos da forma como
a OM gostaria. Portanto, é um assunto que terá de
ser negociado de forma muito hábil com os partidos
políticos, porque a Ordem, ao tentar corrigir situações que estão menos claras em termos estatutários
e ao tentar agilizar o seu próprio funcionamento,
corre o risco de lhe serem retirados cada vez mais
poderes.

CONSELHOS DISCIPLINARES
PODERÃO VIR A SER
ALARGADOS
Já defendeu publicamente a necessidade de atribuir mais poderes aos colégios de especialidade.
De que forma é que esse poder lhes pode ser
conferido?
Os colégios de especialidade deveriam ter um papel
mais importante naquilo que são as funções da OM.
Os colégios de especialidade, em conjunto com os
conselhos disciplinares, são a essência da OM. São
os órgãos que funcionam em qualquer circunstância, pois não dependem directamente do poder político central. Um maior poder para os colégios de
especialidade pode ser dado estatutariamente ou,
simplesmente, através de deliberações do CNE. Os
estatutos não vão sofrer alterações de um dia para o
outro e, por isso, em sede de CNE podem ser reforçadas as funções dos colégios de especialidade. No
caso dos conselhos disciplinares, admito que a sua
constituição possa vir a ser alterada, nomeadamente
através do aumento do número de médicos ou de
um apoio jurídico mais alargado, dado que há cada
vez mais queixas e processos, aos quais a Ordem
tem de dar resposta. E há muitas outras coisas, em
termos de estatutos, que podem ser revistas. Por
exemplo, a inexistência de elementos suplentes nos
conselhos regionais é uma aberração. Se acontecer
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ENTREVISTA
que durante o mandato, por um qualquer motivo,
um membro de um conselho regional decida pedir
a demissão ou adoeça, a verdade é que ficamos com
menos elementos nos órgãos executivos, sem possibilidade de substituição. A participação no plenário
dos conselhos regionais deveria ser, também, mais
alargada. Não faz sentido que nestes plenários não
estejam representados os presidentes dos conselhos
distritais, ou que não exista uma participação alargada aos médicos que ocuparam cargos executivos
de topo na OM.
Uma das propostas da sua candidatura é avançar
com uma nova revisão do Código Deontológico.
Faz sentido que isso aconteça, dois anos depois
de ter sido alterado?
Faz. Há algumas matérias no Código Deontológico
que são contrárias à lei geral, como por exemplo
na área da colheita e transplantação de órgãos. O
que significa que, em termos legais, existem situações complicadas, pois não é compreensível que
o Código Deontológico tenha uma posição sobre
determinada matéria e a lei portuguesa estabeleça
outra. Acho que o Código Deontológico merece ser
revisto em determinados pontos, no sentido de se
adaptar à ordem jurídica interna. Por outro lado,
penso que também é importante que a OM faça algumas recomendações éticas que, actualmente, não
estão contempladas.

A GOVERNAÇÃO CLÍNICA É
ESSENCIAL PARA MELHORAR A
ECONOMIA DA SAÚDE
No seu programa eleitoral defende também a
“governação clínica” do SNS. Como deverá isso
funcionar?
A governação clínica significa que a boa gestão das
unidades de saúde passa pela gestão médica a vários níveis. Há uns anos dizia-se que para se ser
um bom gestor de um hospital ou de um centro
de saúde não era preciso ser-se médico. Admito
que o presidente de um conselho de administração
possa não ser médico, mas tem de haver uma gestão
clínica com peso na governação do hospital. Um
estabelecimento de saúde não é a mesma coisa que
uma fábrica de fazer automóveis. A gestão na área
clínica exige conhecimentos específicos, a compreensão de determinadas matérias que variam de especialidade para especialidade e que, normalmente,
os gestores puros e duros não têm. Estes gestores,
habitualmente, só têm como preocupação os números. Contudo, operar mais ou menos doentes
pode não ser o essencial. Não pode ser o principal,
e muito menos o único critério. O importante é operar bem os doentes. É preciso saber o que acontece
aos doentes que foram alvo de uma intervenção
cirúrgica. Quais as complicações mais frequentes e
porquê. É preciso entender as doenças e a sua evolução, tratamento, prognóstico e prevenção. Ora,
esta sensibilidade sobre quais os actos médicos com

maior ou menor complexidade, que envolvem mais
ou menos tempo clínico, só pode existir se for um
médico a avaliá-las. A governação clínica é algo que
considero essencial para melhorar a economia da
Saúde, pois ao praticarmos actos clínicos com maior
qualidade estamos a diminuir custos.
E como se organizará esta governação clínica, na
sua opinião?
Através da participação dos médicos na gestão das
unidades de saúde nos seus diferentes níveis.
Sim, mas actualmente já existe um director clínico no Conselho de Administração dos hospitais. Não é suficiente?
A questão é que actualmente o director clínico não
tem poder executivo. É um conselheiro do conselho de administração para todas as áreas clínicas
do hospital. Na realidade, a governação clínica vai
para além do habitual papel do director clínico.
Quando falo de governação clínica falo ao nível
das unidades, dos departamentos, dos serviços, ou
seja, a nível das estruturas intermédias e básicas. Os
directores de serviço são aqueles que melhor conhecem as necessidades reais. O director clínico de um
hospital pode não saber exactamente quais são as
necessidades e a melhor forma de rentabilizar clinicamente um serviço de urologia ou de ortopedia,
caso não seja essa a sua especialidade. A governação
clínica é uma gestão organizada por várias áreas,
reunindo e discutindo as opiniões dos profissionais
nos diversos sectores. Numa altura em que tanto se
fala de crise económica e em que são feitos cortes na
área da Saúde, a melhoria da qualidade dos serviços
prestados aos doentes será seguramente a melhor
forma de diminuir os custos em Saúde. Nunca se
deve colocar em causa a qualidade na Saúde. A Educação e a Saúde devem ser as últimas áreas a serem
afectadas pelos cortes no financiamento. Se temos
um país em crise económica e com grandes dificuldades financeiras, então esqueçam as grandes obras
públicas, não falem mais no TGV, esqueçam novas
pontes e novas auto-estradas, porque mais importante do que tudo isso é a Educação e a Saúde, para
todos os portugueses.
Vão voltar a defender a extinção do controlo biométrico digital. Porquê?
A OM sempre se opôs ao controlo biométrico digital. E também é verdade que não conhecemos
dados que provem que a instalação deste sistema
tenha aumentado a produtividade. Portanto, continuámos a achar que o controlo biométrico digital
não serve para nada. Apenas mede a assiduidade à
entrada e à saída. Neste contexto, o que é defensável é avaliar o que cada serviço ou médico faz em
termos globais, nomeadamente ao nível dos actos
médicos (cirurgias, exames, consultas, urgência,
internamento, pareceres, relatórios, investigação),
participação na formação dos jovens médicos, gestão clínica, desenvolvimento profissional contínuo,
etc. Mais importante do que chegar 10 minutos depois ou sair 10 minutos antes da hora é aquilo que
se faz durante o período de trabalho.
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No vosso programa também se comprometem
a “não permitir que os critérios de avaliação do
desempenho médico sejam decididos por profissionais não médicos”. Esta é já uma questão para
salvaguardar nas carreiras médicas, certo?
Sim. É uma questão que está em cima da mesa e
que está a ser negociada entre os sindicatos médicos
e o Ministério da Saúde, mas é uma questão em que
a Ordem deverá ter uma palavra a dizer. A avaliação
de desempenho dos médicos é um processo que
tem de passar pelos colégios de especialidade. Não
é a mesma coisa avaliar um grupo de especialidades
cirúrgicas e um grupo de especialidades médicas.
Acho que esta é uma matéria em que os colégios de
especialidade têm de participar.

O ÚNICO HOSPITAL
PEDIÁTRICO QUE CORRE O
RISCO DE DESAPARECER É O
DO PORTO
Como é que a SRNOM tem vindo a assistir à polémica em torno do Centro Materno-Infantil do
Norte (CMIN)?
A minha posição pessoal
é que nos temos desviado
do problema central, que é
o Hospital Pediátrico Maria Pia. Existem três hospitais pediátricos no país. O
único que está em risco de
desaparecer é o do Porto.
Aquilo que defendo é que
deve existir um hospital pediátrico, uma estrutura física especialmente vocacionada para prestar cuidados
de saúde às crianças, com
médicos particularmente
especializados, devendo
o mesmo estar situado na
área de influência de um
grande hospital central.
Aliás, penso que o projecto
lançado pelo Hospital de S.
João – “o Joãozinho” – é um

exemplo do que pode e deve ser feito. O projecto
conhecido para o CMIN poderá não ter sucesso.
Vejamos apenas um pequeno exemplo: os médicos
de cirurgia pediátrica, a cirurgia geral das crianças,
vão ter o seu internamento no Hospital de Santo
António, fazer a cirurgia ambulatória no ex-CICAP,
fazer apoio à neonatologia na Maternidade Júlio
Dinis e Urgência no Hospital de S. João. Ou seja, os
médicos vão funcionar isoladamente, enviados para
várias unidades hospitalares, sem possibilidades de
criarem massa crítica, essencial para a qualidade da
medicina, pois raramente vão estar juntos para discutir casos clínicos, para debater dúvidas, para criar
mais-valias. Na minha opinião, isto não é a maneira
correcta de se trabalhar.
A SRNOM já alertou, no passado, para a situação problemática em que se encontra o Hospital
Maria Pia. Com a polémica em torno do CMIN,
a situação tende a piorar. Que posição pretende
tomar?
Neste tipo de situações, o poder real da OM é muito
limitado. A SRNOM já há muito tempo que disse
que o Hospital Maria Pia não tem condições físicas
para o adequado exercício da medicina. No entanto,
o hospital continua a funcionar nas mesmas condições, exactamente porque a OM não tem poder
para encerrar parcial ou totalmente uma unidade
de saúde do SNS. Por outro lado, a ERS, que detém
esse poder, não se preocupou especialmente com
um caso polémico como é o Maria Pia. Pelo menos
até há bem pouco tempo. Em vez disso, nos últimos
anos as suas maiores preocupações parecem ter
incidido sobre pequenas clínicas e consultórios médicos privados. Só muito
recentemente avaliou o
referido hospital e concluiu que existem várias
irregularidades de estrutura e funcionamento.
Porquê só agora? De qualquer forma, e respondendo à sua pergunta, o
CRN irá insistir na procura de soluções para que
as condições indispensáveis ao exercício técnico
da medicina sejam realmente asseguradas. n
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MÉDICOS
ESCOLHEM NOVO
BASTONÁRIO A
15 DE DEZEMBRO

QUATRO CANDIDATOS
NA CORRIDA
NO PRÓXIMO DIA 15 DE DEZEMBRO, OS

BILITADA E UMA CRISE QUE AFECTA, TAM-

MÉDICOS VÃO A VOTOS PARA ESCOLHER

BÉM, A ÁREA DA SAÚDE, A NECESSIDADE DE

O PRÓXIMO BASTONÁRIO DA ORDEM. NO

UM PAPEL INTERVENTIVO DA ORDEM DOS

ESCRUTÍNIO DESTE ANO, SÃO QUATRO OS

MÉDICOS APARECE COMO DENOMINADOR

CANDIDATOS À CORRIDA: JAIME MENDES,

COMUM A TODAS AS CANDIDATURAS.

JOSÉ MANUEL SILVA, MANUEL BRITO E ISABEL CAIXEIRO. NUMA ALTURA MARCADA
POR UMA CONJUNTURA ECONÓMICA DE-

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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A avaliação do papel
assumido pela Ordem
dos Médicos (OM)
nos últimos anos, a
revisão dos estatutos
internos, as carreiras
médicas ou os cortes
orçamentais na Saúde
são alguns dos temas
que preocupam os
candidatos que vão disputar a liderança da Ordem
no próximo triénio. Apesar do número de candidaturas que se posicionaram no terreno, quatro, há
linhas programáticas que acabam por se tocar. Uma
delas é, inequivocamente, a revisão dos estatutos,
assumida por Jaime Mendes, José Manuel Silva,
Manuel Brito e Isabel Caixeiro como um prioridade.
Mas, também é certo, não é a única.

Jaime Mendes, cirurgião pediátrico de 57 anos, lidera o Movimento Alternativo para a Ordem dos
Médicos (MAOM), que surgiu há quatro anos. O
lema da candidatura é «Vamos pôr ordem na Ordem». Assume-se como o candidato da ruptura e
defende, entre outros pontos, a alteração do método
de eleições praticado na OM, a alteração do modelo
de ensino dos cursos de Medicina e uma maior intervenção da Ordem, não só em matérias da política
da Saúde, mas também, por exemplo, em questões
relacionadas com a formação dos internos.
José Manuel Silva é o actual presidente do Conselho
Regional do Centro e uma voz dissonante da política que tem sido seguida pelo actual bastonário,
Pedro Nunes, apesar de há três anos o ter apoiado.
Professor na Faculdade de Medicina e Internista dos
Hospitais Universitários de Coimbra, foi o primeiro
a assumir que estava na corrida ao cargo de bastonário. Aos 50 anos, candidata-se para «Defender
os médicos, os doentes e a Saúde» e, para isso,
propõe a criação de um Conselho Nacional de
Avaliação da Qualidade, a criação de um provedor do doente e a avaliação de desempenho dos
administradores hospitalares, como forma de
avaliar a forma como a Saúde está a ser gerida.
Manuel Brito foi o último candidato a ser conhecido. Ocupa há quatro anos o cargo de vogal do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar de Lisboa. Até à data de fecho desta
edição ainda não era conhecido o slogan da sua
candidatura, mas em entrevista à Nortemédico
o cirurgião vascular defende uma maior intervenção da OM nas questões relacionadas com
a qualidade e boas práticas da medicina. Por
isso, propõe a criação/contratação de gabinetes
de estudo que proporcionem à Ordem marcar
posição nas diversas áreas de intervenção. É um
apologista da governação clínica nos hospitais e
defende a criação da figura do médico coordenador nas Urgências, da área da Medicina Interna.
Isabel Caixeiro quer ser a primeira bastonária da
OM. A especialista de Medicina Geral e Familiar foi
eleita presidente do Conselho Regional do Sul em
2005, cargo que continua a ocupar. Por uma «Ordem de razões – Firmeza, Independência, Modernidade, Participação», quer apresentar uma petição na
Assembleia da República para extinguir a Entidade
Reguladora da Saúde e também defende um modelo
de gestão empresarial na saúde sustentada na decisão médica. Pretende, ainda, criar um Pacto para a
Saúde, com publicação da Carta Nacional de Saúde.
A discussão está lançada. A 15 de Dezembro, os
cerca de 38 mil médicos portugueses vão poder
decidir quem será o próximo bastonário da OM,
no triénio 2011/2013, numa altura em que a crise
económica domina o país, com evidentes reflexos
nas questões relacionadas com a Saúde.
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OM DEVE
AVANÇAR COM
PROPOSTA DE
PACTO PARA A
SAÚDE

ISABEL CAIXEIRO

(nortemedico) – Que avaliação faz do funcionamento actual da OM?
(Isabel Caixeiro) – É preciso mudar alguma coisa.
Acho que tem de haver
vontade, por parte de todos os colegas que forem
eleitos, de fazer com que a
Ordem possa fazer o trabalho que realmente lhe compete, o que, infelizmente,
não tem acontecido. Principalmente neste último
mandato, em particular no
último ano, as coisas têm
sido bastante complicadas,
porque se têm introduzido
na Ordem outros interesses que não os da própria
organização, ou dos médicos. Houve uma tentativa
deliberada de alguns colegas de não deixar a Ordem
funcionar e penso que isso
tem de mudar.

Pode especificar quais
foram as “tentativas deliberadas” que impediram a OM de funcionar?
Essencialmente, essas tentativas acabaram por afectar o funcionamento do Conselho Nacional Executivo (CNE). Passámos o tempo a discutir assuntos
sem importância e que não têm a ver com o papel
que a Ordem deve assumir na sociedade. Passámos
o tempo a discutir questões relacionadas com contas e factores laterais ao interesse da Ordem. São
situações que não podem acontecer.

Considero que o Dr. Pedro está a ser um bom presidente da OM. No último triénio teve muitas dificuldades em exercer as suas funções, devido a
situações de boicote sistemático, nomeadamente
da Secção Regional do Centro. Depois da Secção
Regional do Norte ter demitido a sua tesoureira por
falta de confiança, o Centro quis mantê-la como
tesoureira do CNE. Penso que houve uma estratégia deliberada, em termos eleitorais, e, com as
condições que foram criadas, dificilmente o Dr.
Pedro Nunes poderia ter ultrapassado essas questões de funcionamento. De facto, houve uma série
de atrasos relativamente a tomadas de posição que a
Ordem deveria ter assumido atempadamente, mas
que foram justificados por esta guerrilha institucional interna que impediu que a OM funcionasse de
maneira mais adequada.

QUEM ME CONHECE
MENOS BEM PODE PENSAR
QUE NÃO TEREI A FIRMEZA
NECESSÁRIA
Depois de seis anos como presidente do Conselho
Regional do Sul, o que a levou a dar o passo para
esta candidatura a bastonária da OM?
Achei que deveria colocar ao serviço dos colegas a
experiência que fui adquirindo. Acho que faz sentido que alguém que conhece bem os dossiers da
Ordem, que percebe as dificuldades que existem
em gerir uma organização desta dimensão, possa
ocupar o cargo de bastonário. É evidente que ninguém se candidata a bastonário obrigado. Eu quero
ser bastonária. Acho que é um desafio às minhas
capacidades.

Quem é que responsabiliza pelos problemas
criados?
A anterior tesoureira do CNE. Fez um trabalho de
desgaste nas últimas reuniões do CNE, em que boicotava, sistematicamente, qualquer tipo de intervenção. Houve um encarniçamento legalista em
relação às contas e à possibilidade de se realizarem
actividades normais, como deslocações dos representantes da OM às organizações médicas europeias. Houve um boicote relativamente a diversas
actividades.

«Firmeza, Independência e Modernidade» são algumas das palavras que utiliza na sua campanha.
Porquê?
Em relação à firmeza, achei que era importante colocar esta palavra de ordem. Sou uma pessoa calma,
de consensos, que não grita, e, por isso, quem me
conhece menos bem pode pensar que não terei a
firmeza necessária para um cargo deste tipo e que
não estarei à altura de tomar decisões mais duras.
Em relação à independência, é um valor que prezo
muito. Não sou filiada em nenhum partido político, não tenho interesses económicos e financeiros
ou outros que possam levar-me a pensar utilizar a
Ordem para fins pessoais. A modernidade surge
pelo facto de ser uma mulher e, possivelmente, a
primeira bastonária da OM. Penso que é um sinal
importante para a sociedade. Mas modernidade,
também, porque proponho uma série de alterações
no funcionamento da Ordem, de aproximação e
relação com os colegas.

Os seus adversários tecem duras críticas ao bastonário, pelo trabalho desenvolvido nos últimos três
anos. Considera, portanto, que o Dr. Pedro Nunes
não foi o responsável pela alegada falta de tomadas
de posição por parte da OM?

CANDIDATURA DE MANUEL
BRITO SURGE “PARA TENTAR
DIVIDIR VOTOS NO SUL”
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Acha que o aparecimento da candidatura do Dr. Manuel
Brito pode vir a prejudicar o seu resultado eleitoral?
Conheço o Dr. Manuel Brito há muitos anos. É uma pessoa que respeito, que
pensa sobre Saúde há muito tempo, mas não tem
o conhecimento da realidade nacional da Ordem.
Penso que esse é um grande handicap seu.

Mas acha que pode vir a confundir as contas, no
momento dos resultados eleitorais?
Pode confundir as contas e pode confundir alguns
colegas. Penso que a ideia que levou alguns colegas
a incentivarem a candidatura do Dr. Manuel Brito
foi, exactamente, tentar dividir os votos no Sul.
Ainda assim, acredita na vitória?
Sim. De acordo com os contactos que tenho estabelecido nos hospitais e nos centros de saúde, cada
vez estou mais convencida que tenho condições
para ganhar à primeira volta.
No seu programa de candidatura apresenta várias
propostas para a criação de diferentes grupos de
trabalho e comissões. Tendo estado seis anos à
frente do Conselho Regional do Sul e, consequentemente, tendo sido durante todo esse tempo
membro do CNE, porque não apresentou este tipo
de propostas mais cedo?
Estas propostas têm a ver com uma das minhas
palavras de ordem. A participação tem sido um
dos pontos marcantes do meu mandato como presidente da Secção Regional do Sul, porque desde o
início faço questão de apresentar a Ordem aos jovens, no dia do Juramento de Hipócrates. Normalmente termino desta forma: a partir do momento
em que vocês já sabem para que serve a Ordem, se
disserem que a Ordem não fez nada, vocês também
não fizeram. O que tem acontecido, e é transversal à
sociedade, é que se critica nos corredores, mas não
se avança com soluções. Esta ideia de participação é
muito importante e só se pode propor a criação de
grupos de trabalho e comissões se percebermos que
temos por detrás um exército. O que tenho sentido
quando falo com colegas mais jovens é essa vontade
de participar. Aliás, no meu programa de acção já
inclui algumas propostas que me foram feitas no
início da campanha.
Mas por que não avançou com algumas dessas propostas nos últimos anos?
Os dois últimos triénios foram complicados. No
primeiro, o Dr. Pedro Nunes foi eleito com duas
listas adversárias e foi necessário algum tempo para

que houvesse uma pacificação do CNE. Neste segundo
mandato jogaram-se outras
estratégias eleitorais e não
houve tempo para pensar em
relação ao que se poderia fazer. Está na altura de lançar as
propostas agora.

BASTONÁRIO DEVE SER ELEITO
COM UMA EQUIPA
Quais são os pontos essenciais, na sua perspectiva,
a mudar nos Estatutos da OM?
O bastonário eleito sozinho fica refém dos regionalismos e dos poderes dos conselhos regionais.
Será mais útil a eleição de um bastonário com uma
equipa, como se fosse um conselho de administração, que tenha representantes das diferentes regiões
e o respectivo tesoureiro. Em relação a propostas
que tenho ouvido, como criar uma Região dos Açores e da Madeira, penso que é um perfeito disparate.
É de quem não conhece a realidade, uma vez que
as regiões autónomas têm especificidades muito
próprias. Em termos de funcionamento dos outros
órgãos, também acho que tem de haver uma reformulação dos conselhos disciplinares. No fundo, o
facto dos estatutos terem 30 anos faz com que seja
necessário agilizá-los, para termos respostas mais
rápidas.
A revisão dos estatutos depende da Assembleia da
República. Será um processo fácil?
Eu sei que não é fácil e temos que ter em atenção
uma filosofia que corre na sociedade, contra as Ordens profissionais, porque são consideradas corporativas, no sentido pejorativo. Quando saiu a lei
das Ordens profissionais, houve algumas tentativas
de retirar poderes à Ordem. É um risco que temos
de correr, mas temos de ponderar muito bem as
soluções e perceber, dentro das forças políticas da
Assembleia da República, qual a melhor altura e
qual o melhor modelo, para conseguirmos fazer a
revisão dos estatutos.
De que forma é que podem ser dados mais poderes
aos colégios de especialidade?
Os colégios de especialidade necessitam de remodelar o seu regulamento geral. Precisam, basicamente, de ter uma estrutura que lhes permita funcionar de uma forma mais ágil e de um CNE que
tenha a capacidade de responder às suas propostas.
O que aconteceu nestes últimos dois ou três anos
foi fruto dos problemas internos vividos, uma vez
que as propostas, as decisões e os pareceres dos
colégios não eram, muitas vezes, atempadamente
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discutidos. O CNE tem de ter uma tarefa importante de harmonização dos colégios de especialidade, porque se não tiver esse papel corremos o
risco de ficar com uma Ordem super fragmentada.
Os colégios devem manter os seus poderes próprios,
que têm que ver com a sua mais-valia, enquanto
repositórios do conhecimento técnico da sua especialidade, mas depois tem de haver um papel de
uniformização e harmonização, que compete ao
CNE. Defendo que os colégios devem continuar
a ser eleitos pelos seus pares, porque só assim são
representativos. Espero que haja uma maior participação nas eleições para os colégios e, por isso,
também tenho como proposta a criação de núcleos
de internos em cada especialidade. Desta forma,
podem adquirir um novo poder de intervenção.

CORTAR NAS HORAS
EXTRAORDINÁRIAS NÃO FAZ
SENTIDO
No seu programa, também propõe um Pacto para
a Saúde aos partidos políticos com assento na Assembleia da República. Qual é o papel da Ordem
neste processo?
Na situação de crise económica que o país atravessa, temos de saber aproveitar esta oportunidade
de nos sentarmos à mesma mesa e tentarmos arranjar uma solução global. A conjuntura permite apresentar este tipo de proposta. O que temos assistido
nos últimos anos é que quando muda o ministro
da Saúde, mudam os projectos, ou seja, tem havido
um movimento de yo-yo: quem aparece de novo,
destrói o que foi feito antes. Chama-se a isto desperdício. Quando se define a construção de novos hospitais, não tem havido a preocupação de perceber
o que é melhor em
termos nacionais.
Tem-se assistido a
uma proliferação de
decisões particulares, dependentes
do poder político e,
nomeadamente, do
poder autárquico.
Está na altura de
olharmos para o
país como um todo
e percebermos de
que centros é que
precisamos, isto é,
centros especializados que não
se repliquem em
cada vila ou cidade. Daí a proposta do Pacto para a
Saúde, onde a OM deve ser um parceiro importante,
porque é na Ordem que estão os profissionais mais
qualificados na área técnica.
Como avalia os cortes financeiros que têm sido
anunciados na área da Saúde?

Estes cortes têm sido propostos de uma maneira
indiscriminada, porque não se tem analisado onde
é que se pode diminuir o desperdício. Falar, por
exemplo, em cortes de horas extraordinárias é algo
que não faz sentido. Grande parte do desperdício
corresponde a contratação de serviços, onde entra
a prestação de horas por empresas, onde entram
os vários outsourcings que foram feitos na área da
Saúde. Pode e deve haver uma avaliação, no sentido
de se perceber se algumas das horas extraordinárias
estão a ser mal classificadas, mas, na maioria das
vezes, as horas extraordinárias é que têm permitido
que os serviços continuem a funcionar. Quando se
aplicaram as reformas na administração pública
ninguém se lembrou que iriam ter implicações
enormes, numa área já por si carenciada. Outro
exemplo é o caso das reformas antecipadas. Ameaçados com a hipótese de perderem benefícios, para
os quais andaram a trabalhar uma vida inteira, os
médicos pensaram duas vezes e tomaram a decisão,
obviamente, mais segura. É por isso, também, que
é importante um Pacto para a Saúde, para definir
uma Carta Nacional de Saúde que servirá para que
não se pense apenas nos problemas das urgências
dos hospitais, mas que pense numa rede de funcionamento em termos de cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados e cuidados
paliativos. O défice na Saúde não se resolve com
cortes cegos, como o que aconteceu com a política
do medicamento, uma situação, aliás, que me preocupa muito, pelas repercussões que pode vir a ter
nos doentes.

A GOVERNAÇÃO CLÍNICA TEM
A VER COM O EXERCÍCIO DA
GESTÃO FEITA POR MÉDICOS
EXPERIENTES
O que entende por governação clínica?
Os médicos são as pessoas mais indicadas, por
exemplo, para decidir a tecnologia a utilizar em determinado serviço. A decisão médica será, sempre,
a mais adequada. A governação clínica é substituir
os princípios da gestão pura e dura que se utiliza
para gerir fábricas, por uma sensibilidade própria,
necessária para gerir uma instituição de saúde. Um
médico tem uma preocupação e uma capacidade
de perceber que o doente é mais do que um cliente.
O que acontece nos hospitais, neste momento, é
que temos jovens gestores, muitas vezes sem experiência de vida, a tomarem decisões das quais
não conhecem a razão e a pressionarem pessoas
muito mais diferenciadas e experientes. A governação clínica tem a ver com o exercício da gestão feita
por médicos experientes e com o conhecimento da
gestão.
Porquê a criação de uma Comissão para a Segurança do Doente?
A segurança do doente é uma área que tem estado na moda, mas não é por isso que falo nela.
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Normalmente, era ao médico que se atribuía a responsabilidade, para o bem e para o mal, de tudo
o que acontecia. Hoje em dia já não é tanto assim.
Cada vez mais, quando se avalia uma determinada situação, consegue-se perceber que não terá
sido um erro de determinada pessoa, mas sim um
mau funcionamento da organização. Esta comissão o
que pretende é que todas as
situações que corram mal
possam ser analisadas, para
serem prevenidas.
Não tem, portanto, nada a
ver com a proposta do Dr.
José Manuel Silva, de criar
a figura do Provedor do
Doente?
Eu penso que o provedor do
doente é o médico. A Comissão para a Segurança do Doente que proponho passa por
criar regras de segurança,
em todas as especialidades, e
enquadramentos de trabalho
na área médica que evitem
que determinados problemas aconteçam. Tem de haver, de uma maneira muito
sistematizada e muito treinada, a verificação de todos os passos, para que as coisas não corram mal.
Sabemos que a intervenção médica não é 100 por
cento garantida, pois temos de lidar com a diferença
individual dos doentes, e sabemos que há sempre
imprevistos. Mas temos de evitar o que é prevenível.

PETIÇÃO À ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA PARA EXTINGUIR
A ERS
Caso seja eleita bastonária, vai desafiar os médicos
a assinarem uma petição a reivindicar a extinção
da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). A Ordem
não conseguiu travar o seu aparecimento, acha que
vai conseguir fazer com que se extinga?
A Ordem preocupou-se o suficiente e fez o esforço
que era possível, na altura, para que a ERS não
fosse criada. Acredito que vale a pena retomar o assunto. Neste momento, a ERS não tendo capacidade
técnica para avaliar, não fez mais do que passar
multas, ver se havia livros de reclamação e multar
os hospitais públicos por não terem cumprido os
tempos de espera previstos, quando sabemos que
muitos deles não têm capacidade para dar resposta.
É no mínimo caricato que o Estado, através da ERS,

multe o próprio Estado e faça gastar dinheiro em
gabinetes jurídicos, para responder à nota de culpa.
Portanto, há aqui qualquer coisa de maquiavélico
e de desperdício, para que é importante chamar
a atenção. Com o número de médicos que existe,
acho que é possível essa petição, para voltarmos a
debater a utilidade da ERS.
Como avalia o papel que a
OM assumiu durante as primeiras negociações sobre as
carreiras médicas?
O processo, acho que correu
mal. É sempre difícil atribuir
culpas, mas costuma dizer-se que a culpa não morre
solteira... Houve culpas de
parte a parte. Há áreas específicas da responsabilidade
da OM, nomeadamente na
área da qualificação, e áreas
específicas, laborais, da alçada dos sindicatos. Acho
que houve uma incapacidade de juntar as duas partes
que são indispensáveis para
todos os médicos e, por isso,
será possível fazer melhor.
Que papel é que a OM deve ter, daqui para a frente?
Ainda faltam negociar várias questões. Estou preocupada, porque nesta situação de contenção económica acho que esta desculpa vai servir para muitas
situações. Penso que é obrigatório as carreiras serem desenvolvidas, sob o risco de matarmos o SNS,
independentemente da mudança ou não da Constituição. Se não houver um projecto de evolução
dentro do serviço público, transversal aos hospitais
privados, muito dificilmente conseguiremos manter
o nível de qualificação dos nossos profissionais e o
nível de formação dos médicos mais novos. Ordem
e sindicatos têm de se unir para criar carreiras que
funcionem e sejam aliciantes para os jovens. Por
isso, proponho que haja uma aproximação da Ordem a todas as organizações médicas.
Como viu a proposta do PSD e a polémica em torno
do “tendencialmente gratuito”?
Não concordo. Acho que o SNS é o serviço público
português que demonstrou mais eficácia nos últimos 30 anos de existência. Apesar das dificuldades,
é uma mais-valia para todos os cidadãos e é uma
estrutura que permite uma formação especializada,
reconhecida a nível internacional. Permite o acesso
de todos, quando precisamos. Não o podemos
perder.
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ACTUAL
MODELO DE
ENSINO TEM DE
SER ALTERADO
(nortemédico) – Quais são
as suas razões para colocar a “Ordem na ordem”,
como diz o slogan que utiliza nesta campanha?
(Jaime Mendes) – Sobretudo nos últimos nove
anos, a OM tem-se fechado
nela própria. O lema da
nossa candidatura surge
exactamente porque existe
uma certa desordem na
Ordem. E, de facto, do contacto que tenho mantido
com os colegas nas visitas
efectuadas a diferentes hospitais, este é um slogan que
agrada, porque existe um
descontentamento generalizado relativamente a esta
desordem. No entanto, este
slogan é mais profundo,
porque um dos aspectos
que consideramos ser fundamental na Ordem passa
pela revisão dos estatutos.
Este é um tema central
destas eleições a bastonário, uma vez que todos os
candidatos parecem estar
de acordo sobre esta matéria. Não deixa, contudo,
de ser curioso e irónico que a Dra. Isabel Caixeiro e
o Dr. José Manuel Silva, que integraram a OM nos
últimos seis anos, tenham demorado tanto tempo
a perceber que os estatutos estão desactualizados
e nada tenham feito para que a revisão avançasse.
Lembro-me de uma célebre Assembleia Geral da
OM, em Lisboa, onde me levantei a pedir a revisão dos estatutos e a resposta foi, inclusivamente,
violenta por parte de apoiantes da Dra. Isabel Caixeiro. Já o Dr. José Manuel Silva decidiu ler a Lei nº.
6/2008 do Regime das Associações Públicas Profissionais e apareceu com a ideia de criar o Provedor
do Doente, que está plasmada no Artigo 17º, n.º 7
da Lei e, por isso, não traz nada de novo.

JAIME MENDES

Que pontos, dentro dos estatutos da OM, é que
do seu ponto de vista estão obsoletos?
Um dos pontos que achamos que é importante mudar tem a ver com o tipo de eleições. Pugnamos por
uma maior representatividade. Na nossa opinião,
a democracia tem de ser representativa, participativa e deliberativa o que não acontece actualmente,
uma vez que todos os poderes estão reunidos no
bastonário. Estes estatutos têm cerca de 30 anos e
foram feitos à imagem do bastonário da altura, o Dr.

Gentil Martins. Tem de haver princípios de proporcionalidade na construção de órgãos plenários, que
permitam a representação das várias sensibilidades
médicas, bem como a constituição de executivos
resultantes destes. Este órgão deve ter poderes deliberativos gerais e deve eleger um pequeno órgão
executivo. Por outro lado, pensamos que deve haver
uma eleição directa, pelos médicos, do bastonário,
com introdução do voto electrónico presencial ou
no domicilio, por computador, por intermédio de
uma chave pessoal, à semelhança do que já se faz
em muitas sociedades científicas internacionais.
Mas defende um modelo de eleição pelo método
D’Hont?
Pelo método D’Hont, ou qualquer outro que permita uma maior justiça, em termos de representatividade. As propostas que temos vindo a apresentar não estão fechadas. E isso é um dos princípios
chave da nossa candidatura. Temos ideias, mas não
temos a sabedoria toda, por isso, os nossos projectos
são para ser discutidos por todos os médicos, de
forma a alcançar uma posição final.

MOVIMENTO ALTERNATIVO
TEM GANHO CADA VEZ MAIS
APOIANTES
Por que razão se decidiu candidatar?
Há várias coincidências. Reformei-me do SNS e
costumo dizer, na brincadeira, que quem já está
aposentado pode dizer o que lhe apetece, sem medo
de sofrer represálias. Por outro lado, integro o movimento alternativo para a OM, que surgiu há quatro
anos, e que tem ganho cada vez mais apoiantes
entre os médicos. Estávamos a aguardar que aparecesse alguma candidatura com a qual nos identificássemos e que estivesse fora da estrutura da OM,
como não aconteceu, avancei eu.
Disse que se reformou recentemente. Foi um dos
médicos que pediu a reforma antecipada do SNS?
(Sorrisos) Não, não fui. Mas essa é uma situação que
está a causar graves problemas à Saúde em Portugal.
As reformas antecipadas, mas também os pedidos
de licença sem vencimento, são uma sangria do
SNS. O Estado demora cinco ou sei anos a formar
um cirurgião e ao fim desse tempo não abre vagas
em número suficiente ou oferece-lhe um contrato
a prazo com piores condições do que faz o sector
privado. Com certeza que não está à espera que
ele fique no SNS. Penso que é grave os médicos
mais velhos saírem. Noto, nas visitas que tenho
feito aos hospitais, que não existe uma memória
histórica dos serviços. Mas também é desastroso
os mais novos estarem a ser formados nos hospitais
públicos e depois serem empurrados para os hospitais privados. Voltamos ao tempo dos hospitais
dos indigentes, onde os médicos escolhiam a sua
formação, como se de um grande hipermercado se
tratasse, para depois vender os seus conhecimentos
no exercício da clínica privada.
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E como é que se resolvem estes problemas?
Principalmente através de incentivos, entre os quais
um aumento da tabela salarial. Não vale a pena
esconder que um médico que está no topo da carreira e ganha 2 mil ou 2 500 euros tem razões para
se sentir desmotivado. E também, nomeadamente,
para fixar os mais novos no SNS. A existência de
carreiras médicas numa perspectiva técnica e científica é fundamental. Mas esta é uma matéria que
está em suspenso.

CARREIRAS MÉDICAS
JÁ PODERIAM ESTAR
RESOLVIDAS CASO A ORDEM
NÃO SE TIVESSE DEMITIDO DO
PROCESSO
As negociações não deveriam estar numa fase
mais avançada?
Deviam. Mas o problema passa, também, pelo facto
da Ordem se ter demitido de todo o processo negocial. O Fórum Médico é extremamente importante
e nunca funcionou. Penso que se a OM tivesse tido
um papel mais interventivo neste processo, as negociações em torno das carreiras médicas já poderiam
estar resolvidas. Para nós, a OM é um organismo
que deve trabalhar intimamente com o Ministério da Saúde e com outras instituições médicas,

designadamente os sindicatos. Mas esta
é uma posição que tem sido esquecida
pela Ordem desde o tempo do bastonário Germano de Sousa. Em contrapartida, aquilo a que temos vindo a assistir
é a uma Ordem reactiva, ou seja, só toma
uma posição após o aparecimento das
notícias. Veja-se o que aconteceu com o
caso da Clínica de Lagoa. Não há trabalho
feito, não há nenhuma estratégia e essa
é também uma das razões que me leva
a candidatar. Como é que é possível que
a Ordem e o seu bastonário venham dizer publicamente que não têm conhecimento da segunda
opinião clínica com consulta por via electrónica,
paga, quando um dos membros dessa sociedade é
dirigente da Ordem? Andam todos a pensar noutra
coisa…
Numa altura de crise e quando falta negociar,
por exemplo, as tabelas salariais, acha que o
acordo sobre as carreiras médicas está francamente ameaçado?
É bom que se diga que os salários dos médicos
não têm aumentado nos últimos anos e, portanto,
quando se vem com o discurso do desperdício na
Saúde, é certo que não é pela via dos vencimentos
dos médicos que tem havido desperdícios. Aquilo
a que temos vindo a assistir em Portugal é um paradoxo. Porque o que tem acontecido é que têm
aparecido cada vez mais gestores na administração
hospitalar que, em vez de fazerem diminuir os gastos, acabaram por os aumentar. É para esta situação
que o Ministério da Saúde tem de olhar. Quanto aos
salários dos médicos, penso que um bom acordo
sobre as carreiras remuneratórias é essencial para
motivar os médicos, mas admito que a situação
possa ser menos favorável em matéria negocial,
dada a situação que o país atravessa.
Como avalia, então, o modelo empresarial adoptado nos hospitais?
Não penso que seja um modelo falhado. Ainda recentemente tive a oportunidade de
visitar o Hospital de S. João e o seu
administrador afirmou que o modelo
é bom e que há hipóteses. Mas acho
que se devem estruturar os hospitais
e organizar o trabalho médico de outra maneira. Os médicos continuam
a trabalhar como há 60 anos, ou seja,
individualmente, sem hábitos de
trabalho em grupo, nomeadamente
com os outros profissionais da área
da saúde.
É um problema cultural?
Também, mas não só. É um problema
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de educação. Acho que as faculdades têm muitas
responsabilidades nesta matéria, uma vez que são
responsáveis pela formação dos médicos e acontece
que continuam a imitar o que se fazia há 20 anos.
Mais, em pleno século XXI estamos com uma organização de trabalho artesanal, como no século XIX.

ORDEM TEM
DE PROMOVER CURSOS
PARA TUTORES
Defende um novo modelo de ensino médico?
Sim. Penso que o actual modelo de ensino médico
tem de ser completamente alterado. A Medicina
afastou, durante muitos anos, as Ciências Humanas.
Está na altura de se voltar a aproximar. Uma das situações em que os jovens médicos mais problemas
apresentam é na forma como comunicam casos graves de saúde, aos doentes e aos seus familiares. Por
isso, defendem-se com altivez ou, simplesmente,
fogem. É um problema que tem de ser resolvido e se
algumas das questões podem ser melhoradas com
a experiência, muitas também podem ser evitadas
através do ensino.
Pode ser mais específico no modelo de ensino
que pretende que seja adoptado nas faculdades
portuguesas?
A Ordem dos Médicos tem interferência sobretudo
na formação pós-graduada e contínua do médico.
Segundo a minha perspectiva, deverá
também colaborar com as Faculdades
de Medicina dando a sua opinião, nomeadamente na aplicação dos numerus clausus. Seria petulância da minha
parte, e nem sequer sinto competência,
propor um modelo de ensino e tentar
intervir numa instituição que desde o
tempo de D. Dinis sempre fez o que
quis. Contudo, está no meu programa a constituição de uma comissão de membros da OM e das
faculdades destinada a reflectir sobre o ensino médico ministrado em Portugal. Sei que as minhas
preocupações, que exprimi na “Carta aos Jovens
Médicos”, são corroboradas por muitos professores
das Escolas Médicas e que algumas medidas, no
sentido da humanização, já estão a ser introduzidas
no curso de Medicina. Tal como refiro nessa carta,
no que diz respeito ao ensino pré-graduado, a pedagogia constatou, com espanto, que os melhores
alunos não vão ser obrigatoriamente os melhores
clínicos. Muitos pedagogos apontam para a introdução de novos temas durante a formação médica,
como o saber ouvir e comunicar, fornecendo aos
estudantes conhecimentos sobre dinâmicas de interacção social e aquisição de competências em matéria de gestão. Abreviando, o ensino da medicina
não pode restringir-se às ciências exactas, mas deve
incluir outros conhecimentos da área das ciências
humanas, como sociologia, economia e direito.
No seu manifesto eleitoral assume o compromisso de “defender os jovens em formação de

toda a prepotência dos directores de serviço”.
Que tipo de prepotência é que está a falar e que
ferramentas defende para travar essa prepotência de que fala?
Constatei, nas minhas visitas aos hospitais, algumas queixas dos jovens médicos em formação sobre
uma cultura organizacional autoritária que há muitos anos domina os hospitais. A minha candidatura
propõe, para obviar a estes fenómenos – já referidos em revistas científicas internacionais, como
o fenómeno de bullying – a regulamentação pela
OM das funções e da acreditação dos tutores, que
constituem um dos pilares fundamentais do processo formativo. A relação criada entre os tutores
e os formadores, sobre a égide da Ordem, é muito
importante, qualquer deles pode cortar o contrato
estabelecido de formador e formando.
A sua candidatura dedica especial relevo aos
jovens médicos. O que é que propõe, objectivamente, para os jovens médicos, nomeadamente
ao nível do internato?
Para além do que referi na pergunta anterior, hoje
em dia, os tutores são escolhidos pelo director de
serviço entre os assistentes graduados, muitos dos
quais nunca frequentaram cursos para formadores.
Defendo que a Ordem deve promover e ministrar
estes cursos. O perfil do tutor deve ser estatuído
e uniforme a nível nacional. É desejável, como já
acontece noutros países, a realização de encontros
nacionais de tutores por áreas de formação.

TEM HAVIDO MÁ
GOVERNAÇÃO
AO NÍVEL
DAS ESTRUTURAS
HOSPITALARES
Como é que avalia o discurso que tem sido feito
pela Ministra da Saúde sobre as restrições orçamentais e a necessidade, por exemplo, de cortar
em exames complementares de diagnóstico?
Não é por imposição que a ministra vai poupar dinheiro na Saúde. Aliás, os doentes podem ficar prejudicados, porque algumas medidas são cegas. Mas,
mais uma vez, esta questão prende-se com o ensino
nas faculdades. Muitas vezes existe excesso de exames, porque não há organização do trabalho médico. Portanto, é preciso dizer que tem havido uma
má governação ao nível das estruturas hospitalares.
Que medidas de fundo deveriam, então, ser tomadas pelo Ministério da Saúde?
Obviamente que as opções de fundo não são da
competência dos médicos, nem dos trabalhadores
da Saúde em si. Definem-se em sede política onde
estes, valha a verdade, têm tido uma influência por
vezes determinante, mas de uma forma inorgânica.
Eleito bastonário, a minha equipa fará uma proposta e exigirá, como parte integrante do SNS, estar
presente em todo o planeamento e desenvolvimento
da política de Saúde.
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O que pensa da proposta do
PSD sobre eliminar o “tendencialmente gratuito”, a propósito
do SNS, na Constituição?
Não concordo. Estamos a candidatar-nos à OM pela defesa do
SNS, introduzindo as alterações
necessárias ao seu melhoramento
e à sua sustentabilidade.

TESTAMENTO
VITAL É TEMA PARA
DEBATE AMPLO
ENTRE MÉDICOS
O que pensa da proposta de regulamentação do Testamento
Vital, que recentemente foi de
novo abordado na Assembleia
da República?
Quando se fez a revisão do Código Deontológico da Ordem,
tudo ficou centrado na discussão da Interrupção Voluntária da
Gravidez e assuntos tão importantes como este não foram abordados. Aliás, convém sublinhar
que o único debate sobre a IVG
foi promovido pelo nosso Movimento Alternativo à OM, na sede
da Ordem, com peritos convidados para um debate mais esclarecedor. O Testamento Vital é um
tema que exige uma discussão
ampla por todos os médicos. A
minha opinião pessoal é irrelevante. O que criticamos neste e
noutros bastonários é o facto de
darem opinião sobre tudo, subvalorizando quer o contributo dos
médicos individualmente quer
o das direcções dos Colégios de
Especialidade. Quando falo de
Democracia participativa e deliberativa é exactamente isto. No
caso em análise, proceder-se-ia à
nomeação de uma comissão de
peritos – e temos muitos e bons –,
que iriam expor a questão em reuniões plenárias de médicos, para
mais tarde poderem decidir.

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA
DE JAIME MENDES NA SRNOM
“AUDITORIA PARA BAIXAR
QUOTIZAÇÕES”
O candidato pelo Movimento Alternativo à Ordem dos Médicos
(MAOM) vai avançar com uma
auditoria externa, caso vença as
eleições do dia 15 de Dezembro.
Durante a apresentação da sua
candidatura na Secção Regional do
Norte, que decorreu no dia 21 de
Setembro, Jaime Mendes considerou que os médicos têm a ideia de
que a Ordem “só serve para pagar
quotas”. “Uma das primeiras medidas que tomarei, caso seja eleito,
será fazer uma auditoria externa e
perceber se é possível baixar o valor
das quotas, que são cada vez mais
caras”, revelou.
Sobre as eleições, o candidato assumiu que um dos seus principais
objectivos passa por derrotar Isabel Caixeiro. Acreditando que terá
de haver uma segunda volta, Jaime
Mendes assinalou que a presidente
do Conselho Regional do Sul “representa a continuidade do actual
bastonário”. Quanto à candidatura
de José Manuel Silva, e numa altura
em que ainda não era conhecida a
intenção de Manuel Brito se posicionar na corrida à liderança da Ordem,

o candidato do MAOM considerou que o presidente do Conselho
Regional do Centro poderá ter “o
benefício da dúvida numa evolução
eleitoral”, dado que “tomou algumas posições contrárias às do actual bastonário”. De qualquer das
formas, apontou, ambos “colaboraram em muita coisa durante estes
últimos seis anos, sem resolverem
nada”.
Na cerimónia de apresentação da
candidatura de Jaime Mendes, onde
foi também dado a conhecer o mandatário para a Região Norte – o cardiologista e professor da Faculdade
de Medicina da Universidade do
Porto, Cassiano Abreu Lima –, esteve também o antigo candidato a
bastonário pelo movimento e actual
candidato a presidente do Conselho
Regional Sul. “Temos vindo a marcar território e é uma alegria para
NØS VERIlCAR QUE AS NOSSAS PROPOStas aparecem nos programas dos
outros candidatos”, congratulou-se
Carlos Silva Santos, concluindo: “Há
três anos optámos por um candiDATO DE AlRMAÎÍO E AGORA APOSTAmos num candidato de vitória”.
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CORTES NA
SAÚDE “TÊM
SIDO MEDIDAS
CEGAS DE
MERCEARIA”
(nortemédico) – O que o
levou a candidatar-se a
bastonário da Ordem dos
Médicos (OM)?
(José Manuel Silva) – Considero que a OM necessita
de uma nova liderança,
porque “um rei fraco faz
fraca a forte gente”. A OM
deve mudar o seu paradigma de organização, de
postura e de intervenção,
para poder reassumir o
papel relevante na sociedade que desejamos que
tenha e que nunca deveria
ter perdido. A OM não é,
actualmente, respeitada
por políticos, por cidadãos, por doentes, nem
pelos próprios médicos e,
por isso, a sua capacidade
de intervenção, em termos
de influência nas decisões
políticas da saúde, está reduzida à sua expressão mínima. É necessário inflectir
a condução da Ordem em
180 graus e recolocar a OM
no centro das decisões políticas na saúde. A OM
conhece os problemas da saúde melhor do que ninguém, pode colaborar proactivamente na sua resolução, de forma construtiva, independente e crítica,
e deve ser um bastião inexpugnável na defesa da
qualidade da saúde e da formação dos médicos.

JOSÉ MANUEL SILVA

Sendo actualmente o presidente do Conselho
Regional do Centro e, por isso, membro do Conselho Nacional Executivo, não tem responsabilidades nas críticas que faz?
É uma pergunta pertinente. Mas, enquanto presidente da secção regional mais pequena do país,
face a estatutos que concentram a direcção de todos os órgãos da OM no bastonário e perante um
bastonário que dirige a OM do mesmo andar onde
cohabita com a sua aliada de sempre, a presidente a
secção regional mais poderosa do país, a Dra. Isabel
Caixeiro, é muito difícil que a secção regional mais
pequena do país consiga influenciar decisivamente
os destinos da OM. Além disso, normalmente, a
intervenção da Ordem é veiculada pela posição pessoal do bastonário em resposta a factos consumados. A minha capacidade de intervenção é mínima
e divergi publicamente do bastonário em diferentes
situações, por isso sinto-me com legitimidade para
me apresentar como o candidato da renovação, até

porque também proponho uma reforma profunda
da OM, a começar pela revisão dos seus estatutos e
regulamentos. No entanto, ter estado estes anos na
Ordem dá-me a vantagem de conhecer a estrutura
por dentro, saber o que está mal e saber o que é preciso mudar e onde mudar.
Há três anos apoiou o Dr. Pedro Nunes? Porquê
a ruptura?
Apoiei o Dr. Pedro Nunes na segunda volta das últimas eleições, é um facto. Fi-lo perante determinadas circunstâncias da época, mas reconheço agora
que foi um erro.
Mas também esteve ao lado do Dr. Pedro Nunes
no primeiro mandato. O que mudou no segundo?
Gostaria de recordar que há seis anos, conjuntamente com o Dr. Miguel Leão, fui apoiante do Dr.
José Miguel Boquinhas. De qualquer forma, no
primeiro triénio produziu-se alguma coisa. Fez-se
o regulamento do internato médico, alterou-se o
código deontológico e enfrentou-se um ministro
que era adversário dos médicos. Tivemos diversos
temas importantes que foram trabalhados com alguma qualidade. No segundo triénio, a postura do
bastonário mudou radicalmente; por exemplo, ele e
a Dra. Isabel Caixeiro opuseram-se ao diálogo com
os Sindicatos na questão das Carreiras Médicas,
prejudicando e atrasando a sua concretização. Além
disso, não se produziu nada.
Mas o que motivou esta mudança abrupta de
relações com o Dr. Pedro Nunes? Recordo que no
período antes das últimas eleições, o Dr. Pedro
Nunes delegou em si o cargo de bastonário interino. Foi um sinal de confiança?
Nessa altura, o Dr. Pedro Nunes considerou-me
com melhor perfil de bastonário, pelo menos de
bastonário interino. Mas as posições começaram
a divergir principalmente na questão das carreiras
médicas. Eu defendi o diálogo com os Sindicatos
enquanto o Dr. Pedro Nunes e a Dra. Isabel Caixeiro se opuseram activamente a esse diálogo. Tudo
piorou quando assumi internamente que tencionava candidatar-me. A partir daí passei a ser um homem a “abater” e as relações deterioraram-se muito
rapidamente.

BASTONÁRIO “DEVE EXERCER
LIDERANÇA E NÃO CHEFIA PURA
E DURA”
A revisão dos estatutos é um dos pontos centrais
do seu programa eleitoral, porquê?
Para operacionalizar, democratizar e descentralizar
a OM. São poucos os médicos que não têm alguma
razão de queixa sobre a insuficiência de resposta da
Ordem, entre os quais os próprios elementos dos
colégios de especialidade. Como bastonário, caso
seja eleito, nunca admitirei presidir ao órgão que me
irá fiscalizar e, por isso, enquanto os estatutos não
forem revistos, delegarei essas funções. Comigo, a
OM passará a ser mais transparente. Entre outras
medidas, o CNE passará a publicar o seu relatório

21
JOSÉ MAN
UEL

SILVA

POR QUE
DECIDIU
SER MÉD
questão
ICO

de vocação

MAIOR Q

UALIDAD
E: Persistê
MAIOR D
ncia
EFEITO :
Acho qu

nenhum de
les “m

:

Não “decid
i”, foi uma

e só tenho

aior”
CIDADE D
E ELEIÇÃ
O : Coim
LI V RO D
bra
E CA BE CE
IR A : “D
mundo”
is cu

pequenos

defeitos,

de contas na revista da
Ordem. Os médicos não
nh
fazem
a mínima ideia
o
tempo para
mente, po
hobbies. Q
sso vou ao
uando, rara
ginásio.
NOTA À M
que
o
orçamento
anual
INISTR A
DA SAÚD
E: 3
do CNE (sem contar com
as Secções Regionais)
são três milhões de euros
e não sabem, mas têm o
direito de saber, como as
suas quotas são gastas. A Ordem é um gigante económico mas tem sido apenas um mero anão político, técnico, científico e auto-regulador. Chegou
a altura de mudar este estado de coisas. Uma instituição, como a OM, que concentra todo o Poder
numa única pessoa é uma instituição asfixiada e
paralisada. Portanto, a revisão dos estatutos é uma
questão essencial. É evidente que a personalidade
do seu líder também é importante, porque o máximo dignitário da OM deve ser um líder, mas não
um chefe.
rs os qu e
m ud ar am

FÉRIAS D
E SONHO
: #OM OS
HOBBIES:
MEUS lLHO
Não te
S

o

Mas acha que se tem vivido um período de ditadura na OM?
Como candidato, penso que não devo fazer essa
avaliação. Todavia, reafirmo que não quero deter
todo o Poder da OM, porque sou democrata e acho
que o bastonário deve ser o líder do Conselho Nacional Executivo, mas não deve envolver-se directamente em questões disciplinares, até para preservar
a sua imagem pública. Mas também porque não é
ético presidir a um conselho fiscal que tem exactamente como funções fiscalizar o bastonário. Quem
quer mandar em tudo e controlar tudo acaba por
paralisar a instituição. Se questionarmos qual a
posição da Ordem sobre alguns dos grandes temas
da Saúde ou sobre os grandes problemas dos médicos, não sei responder. Não existem documentos de
trabalho na OM que nos permitam mostrar, dizer
e transmitir aos nossos colegas qual a posição da
Ordem em determinadas matérias. A OM tem de
ter grupos de reflexão e trabalho, tem de produzir
propostas e projectos assentes em posições técnicas
e cientificamente sustentadas.
Acha que é fácil chamar à Ordem esses
especialistas?
Penso que não é difícil. O que é necessário é que
as pessoas tenham a convicção de que o seu trabalho serve para alguma coisa. Por isso, é necessário
recuperar a credibilidade interna, para depois nos
virarmos para fora e recuperarmos a credibilidade
externa.
Tem alguma comissão de trabalho já preparada, que possa assumir funções caso seja eleito
bastonário?
Neste momento da entrevista [29 de Setembro], sou
o único candidato que já anunciou publicamente

e tem o programa completo da sua candidatura
disponível na internet. Isso resulta de um grupo
de trabalho. Tenho muitas pessoas empenhadas
em trabalhar comigo e capazes de chamar outros
colegas para formarmos grupos de reflexão, sobre
os grandes temas da saúde.

PROPONHO A CRIAÇÃO DE
UM CONSELHO NACIONAL DE
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM
MEDICINA
Apesar da revisão dos estatutos ser uma das suas
bandeiras eleitorais, a verdade é que a sua aprovação está dependente da Assembleia da República. Vai ser um processo fácil de gerir?
A Ordem dos Enfermeiros ainda há um ano mudou os seus estatutos. Não posso acreditar que a
OM possa alegar incapacidade para apresentar uma
proposta à Assembleia da República. Primeiro tem
de apresentar uma proposta e discuti-la interpares
e depois chegar a um consenso com os deputados,
de forma a que o novo estatuto seja publicado. Acredito que a vontade move montanhas, mas é preciso
haver vontade.
Que outras prioridades elege para «Defender os
médicos, os doentes e a saúde»?
São muitas. Entre as quais o diálogo com as outras organizações médicas, designadamente com
os sindicatos, com as sociedades científicas, com
as faculdades. É necessário concretizar as carreiras
médicas. Em boa hora, os sindicatos alcançaram o
acordo conhecido. Agora, é preciso colocá-lo no terreno e a OM deve liderar os processos de avaliação e
desempenho médico. Devemos avaliar a qualidade
e, neste sentido, proponho a criação de um Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade em Medicina que, caso existisse, teria, seguramente, evitado
a questão da cegueira dos doentes de Lagoa. A Ordem não tem, actualmente, mecanismos que permitam avaliar, no terreno, a questão da qualidade.
Defende que os colégios de especialidade devem
ter mais poder?
Não há nenhum colégio de especialidade que não
se queixe do silêncio da Ordem. Dou como exemplo o Colégio de Medicina Geral e Familiar. O seu
presidente, que é meu mandatário para a respectiva
especialidade, quis intervir em diversas situações e
problemas, mas nunca lhe foi permitido. Este tipo
de atitudes acaba por desincentivar os colegas e
criar um paredão entre os colégios e os problemas
práticos que vão surgindo. O Conselho Nacional
Executivo não pode ser um travão ao trabalho dos
colégios, tem de ser um estímulo. Com excepção de
questões com grandes implicações políticas e que
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APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA DE JOSÉ
MANUEL SILVA NA SRNOM
PRESCRIÇÃO POR DCI IMPLICARÁ “RISCOS INDISCUTÍVEIS”
Ainda o projecto de lei para generalizar a prescrição
de medicamentos por princípio activo não tinha sido
aprovado pela Assembleia da República e já José
Manuel Silva reclamava, no dia 29 de Setembro,
que a OM não podia ser “surpreendida por novas
propostas de receita”. Durante a apresentação da
sua candidatura no Porto, nas instalações da Secção
Regional do Norte, o candidato a bastonário criticou
a prescrição por DCI, salientando que implicará “riscos indiscutíveis”, nomeadamente a “diminuição da
qualidade”. Lembrando que os genéricos, de forma
sistemática, apresentam diferenças na sua bioequivalência, José Manuel Silva advogou que embora
POSSAM CUSTAR MUITO MENOS NÍO lCAM MAIS BARAtos, porque os doentes são “menos bem tratados e
controlados”.
Em alternativa, o candidato considera essencial que
a OM “exija que o Infarmed divulgue todos os resultados dos testes de controlo de qualidade que
efectua aos medicamentos comercializados em Portugal”. “Se eu for eleito bastonário, esta será uma
exigência permanente e pública da OM”, prometeu,
sustentado: “Enquanto os resultados do controlo de

qualidade do Infarmed constituírem um inexplicável
segredo de Estado, os médicos e os doentes têm
LEGITIMIDADE PARA DESCONlAR DA QUALIDADE DE ALGUNS
medicamentos genéricos vendidos no país”.
De acordo com José Manuel Silva, “são frequentes os relatos de duvidosa bioequivalência e de
distintos efeitos adversos”. Além disso, considerou
importante questionar o Governo por “autorizar
medicamentos genéricos da mesma molécula com
preços díspares e depois não querer que os médicos
os prescrevam”. “Caso se assista a uma corrida desenfreada a uma baixa de preços entre as dezenas
de medicamentos genéricos do mesmo princípio activo, que marca vai conseguir diminuir mais o preço?
Naturalmente aquela que tiver menos preocupações
com a qualidade”, advertiu.
Na apresentação da sua candidatura, José Manuel
Silva apresentou o seu mandatário para a região
Norte, o neurologista e presidente da Sociedade
Portuguesa do AVC, Prof. Castro Lopes, e ainda os
médicos Alberto Costa e Inês Rosendo como mandatários, respectivamente, para o distrito do Porto e
para a Juventude.

devem ser consensualizadas, os colégios devem ter
mais liberdade de intervenção e devem ser chamados na elaboração de normas de orientação clínica.
A OM tem-se demitido gravosamente de intervir em
termos técnicos e científicos naquilo que é a qualidade do exercício da medicina. Os presidentes dos
Colégios passarão a fazer parte do Conselho redactorial da Revista da Ordem dos Médicos.
Uma das suas propostas passa por criar a figura
do provedor do doente. O Dr. Jaime Mendes diz
que não é nada de novo.
A minha ideia é que a Ordem tenha relações privilegiadas com as associações de doentes e que haja
uma pessoa, independente da OM, que seja o interlocutor e que assuma as funções de provedor do
doente. Deve ser alguém eleito e respeitado pelas
associações de doentes, porque há uma questão estratégica básica que a OM nunca compreendeu. Enquanto os doentes estiverem do lado do Governo,
enquanto cada medida anti-médico for aplaudida
por 99 por cento da população, a OM e os médicos
estão altamente fragilizados. Temos de chamar os
doentes para o nosso lado, porque ambos queremos

a mesma coisa, ou seja, a qualidade
total da medicina. Os médicos e
os doentes têm de defender exactamente a mesma coisa, contra o
Poder político que, muitas vezes,
compromete a qualidade do exercício da medicina.
Já tem algum nome que gostaria
de ver no papel de provedor do
doente?
Tenho. Naturalmente, só o poderei
revelar depois das eleições e depois
de falar com a pessoa em causa.
Já abordou há pouco a questão
das carreiras médicas. Já não deveria ter saído a portaria de extensão, relativa ao acordo alcançado pelos sindicatos?
A OM não esteve lado a lado com
os sindicatos, na altura das negociações sobre as carreiras médicas.
Corrijo. Não foi a OM, mas sim o
núcleo duro de apoiantes do Dr.
Pedro Nunes. Infelizmente, o bastonário utilizou a revista da Ordem
para atacar os projectos de lei que
acabaram, em boa hora, por ser
promulgados. Esta posição prejudicou alguns aspectos negociais.
Mesmo assim, o acordo alcançado pelos sindicatos é excelente.
Agora, é preciso operacionalizá-lo e a Ordem ainda tem um papel fundamental a desempenhar,
nomeadamente sobre a avaliação
de desempenho e a progressão na
carreira.

Mas a portaria de extensão já não deveria ter
sido publicada?
Essa é uma questão entre os sindicatos e o Ministério da Saúde. Todos os médicos têm o direito a
sindicalizar-se e, portanto, se querem usufruir do
trabalho dos sindicatos, devem procurar integrar-se. Acredito que o que é preciso, até para fortalecer
o associativismo médico, é que todos os médicos se
sindicalizem e que Ordem e sindicatos trabalhem
em conjunto.

SNS NÃO PRECISA DE NEM MAIS
UM CÊNTIMO
Como é que se pode travar a reforma antecipada
dos médicos?
Criar condições atractivas para os médicos permanecerem no SNS. Há alguns anos, a maioria dos médicos gostava de trabalhar até aos 70 anos. Naturalmente, com as condições para que a maximização
das suas capacidades fosse aproveitada em benefício
do sistema. Hoje, os médicos são penalizados se
continuarem a trabalhar no SNS e, logicamente,
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vão-se embora. Foram empurrados pelas medidas
erróneas e gravosas que foram tomadas pelos sucessivos Governos. Os Governos é que nunca compreenderam que essas medidas iriam empurrar os
médicos para fora do SNS. Se existir uma inversão
na forma como o Ministério da Saúde tem vindo
a dialogar, podem criar-se condições para que os
médicos fiquem mais tempo no sistema e evitar o
descalabro no SNS que se acaba por reflectir em
mais custos para o próprio SNS.
Como vê o discurso que tem sido feito sobre os
cortes orçamentais na Saúde?
Têm sido medidas cegas de mercearia, de quem
não consegue e não sabe resolver os problemas do
SNS. Quando ouço falar que o SNS não tem sustentabilidade sorrio. Quem não tem sustentabilidade
é o país. O país é que não tem sustentabilidade
se continuar a ser governado da forma como tem
sido, pelos sucessivos Governos. Se há uns anos o
país estava de tanga, agora
está sem tanga. No entanto,
não vemos serem tomadas
medidas de fundo, para
resolver os problemas de
fundo do país e que impedem o desenvolvimento e
progresso de Portugal. Eu
defendo que o SNS não precisa de nem mais um cêntimo do que tem recebido
e que tem uma enorme capacidade de auto-financiamento. O que é preciso é
que o SNS seja gerido com
competência e por quem
sabe. Os administradores
das instituições públicas de
saúde não podem continuar
a ser nomeados em número crescente e por critérios
de nepotismo político. É uma situação dramática,
porque sabem que nem precisam de administrar
bem, porque se mudar o ciclo político eles também
mudam, quer façam bem ou mal. E se fizerem mal
sabem que nunca serão penalizados. Por que razão
nunca avançou a avaliação de desempenho das administrações hospitalares e das ARS? Não é com
mais gestores que se resolvem os problemas do SNS.
É com meritocracia, com competência, exigência,
premiando quem está a fazer bem.
Mas não é necessário diminuir os custos?
Costumo repetir frequentemente a frase de um
guru da economia da saúde, William Deming, que
diz que se apostarmos na qualidade das instituições, os custos diminuem. Se apostarmos no corte
directo dos custos, a qualidade diminui e os custos

aumentam. É isso que está a acontecer no SNS.
Medidas cosméticas, para resolver problemas de
imediato, com custos gravosos para o futuro.
Mas que avaliação é que faz ao modelo EPE?
As avaliações que têm sido feitas têm demonstrado
que não existem grandes diferenças nos sucessivos
métodos de gestão experimentados a nível hospitalar. O que falta na gestão hospitalar é meritocracia.
Não sou contra as regras empresariais na gestão das
instituições públicas de saúde, mas essas regras têm
de ter como objectivo a qualidade de funcionamento
e dos cuidados de saúde prestados aos doentes, não
exclusivamente números, muitas vezes manipulados. Têm de ter como objectivo o valor produzido
na prestação de cuidados de saúde e não apenas
o “lucro”, porque isso é viciar todo o sistema. Por
exemplo, quando não se contrata um enfermeiro
para uma enfermaria e não se proporciona aos doentes internados, principalmente aos acamados,
boas condições, o que acontece é que surgem mais
escaras e mais infecções hospitalares, mais custos e
mais prolongamentos do internamento hospitalar.
Isso acontece repetidamente.

SOU FAVORÁVEL AO
TESTAMENTO VITAL, COM
REGRAS
Como vê a proposta do PSD de eliminar da Constituição o “tendencialmente gratuito”?
Vejo mal. Mas é um assunto que merece análise, até
porque toda a discussão tem estado inquinada, porque não há nada gratuito no SNS. De uma vez por
todas temos de acabar com a discussão do gratuito
ou do tendencialmente gratuito. Eu propunha uma
revisão da Constituição em que se explicitasse que
o SNS deve ser tendencialmente gratuito no acto
da prestação dos cuidados. Como tudo é pago no
SNS, é um eufemismo centrar-se a questão apenas
no acto da prestação dos cuidados. Aparentemente,
a proposta do PSD revelará uma profunda insensibilidade para os problemas da saúde e do doente.
Recentemente o Parlamento voltou ao tema do
Testamento Vital. Qual a sua posição?
Sou favorável a que cada cidadão possa fazer o seu
testamento vital. É um acto de liberdade individual. É evidente que um testamento vital feito aos
30 anos pode ter um significado completamente
diferente aos 70. Obviamente, a sua vontade a cada
momento deve permitir que exista uma alteração
do testamento vital. Quando as pessoas já não têm
capacidade de demonstrar essa capacidade e de
alguma forma o fizeram quando ainda tinham o
mínimo de capacidades cognitivas, é uma vontade
que, tanto quanto possível, deve ser respeitada.
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GOVERNAÇÃO
CLÍNICA DEVE
TER AUTONOMIA
(nortemédico) – Anunciou
a sua candidatura a apenas três meses das eleições. Foi uma decisão de
última hora?
(Manuel Brito) – Posso
dizer que sim, porque
não estava no horizonte
da minha vida pessoal ou
profissional, uma candidatura a bastonário da OM.
Já tivera, na década de 80,
uma passagem pela Ordem, como presidente do
Conselho Médico da Madeira, durante dois mandatos. Foi então um trabalho muito gratificante mas
também muito exigente,
que retirou tempo e espaço
à minha vida familiar e
profissional. Foi uma experiência que guardo nas
boas memórias e na qual
hoje me revejo, embora a
decisão de me candidatar
nessa altura também tenha sido tardia e exigido
alguma ponderação. Lembro-me que alguns colegas
amigos – e outros menos
amigos – aconselharam-me a desistir da ideia, pois não era madeirense e era
politicamente demasiado independente. Embora os
avisos fossem de peso e condicionassem à partida a
minha eleição, entendi que as ideias e propostas que
sustentavam a minha candidatura podiam ser úteis
à minha Ordem e deveria partilhá-las com os meus
colegas, para além dos votos antecipadamente já
comprometidos. Mantive a minha candidatura e os
meus colegas, contrariando o “bom senso”, deram-me então a sua confiança.

MANUEL BRITO

Ou seja, essa experiência faz com que, agora,
também considere que é possível ganhar, mesmo
tendo apresentado a candidatura a tão pouco
tempo das eleições?
O contexto é diferente e bem mais exigente. Também a dimensão nacional traz uma dificuldade
acrescida e muito pesada a quem viveu, como eu,
fora da “capital”. De comum com o passado, apenas
o facto de entender que as convicções estão para
além das condições e devem pesar nas nossas decisões. Há que assumir o nosso compromisso perante
os valores que defendemos. Gostaria de conseguir,
neste curto espaço de tempo, chegar até junto dos
meus colegas, para lhes falar das minhas ideias e
propostas. Irei fazer todo o possível para que tal

aconteça, pois só assim a escolha entre os diversos
candidatos, seja qual for a opção, fará então, para
mim, todo o sentido. Reconheço que o facto de ter
apenas um grupo de colegas empenhados neste
projecto e não ter qualquer estrutura ou instituição
a apoiar a organização da minha candidatura, pode
condicionar esta minha disponibilidade actual.
Não olha para a Ordem como uma entidade
política?
Não, no sentido de ser uma entidade com uma intervenção política directa. Quem governo é o Governo e não a OM. Há, porém, na OM uma massa
crítica na área da saúde francamente consistente e,
como tal, deve ter, junto do Poder político, o peso
suficiente para ser respeitada e ouvida nas opções e
decisões de qualquer governo.
Discorda, então, que o cargo de bastonário da
OM é eminentemente político?
Depende do que se entende por político. Numa
lógica político-partidário seguramente que nunca
deverá ser. Seria redutor e alimentaria certamente
equívocos e suspeições. O bastonário, enquanto
principal referência da classe médica, pode e deve
conquistar um espaço importante e credível na sociedade portuguesa e a partir desse seu estatuto de
figura pública, influenciar as decisões políticas, nomeadamente nas “políticas” de saúde. Por exemplo,
na defesa do SNS e na regulação de um Sistema de
Saúde envolvendo o sector público e privado. O SNS
ao representar a justiça social na doença, justifica e
pode exigir por parte do presidente da OM uma intervenção “política”, no sentido de pressionar quem
governa, a garantir a sua qualidade.
Afinal, o que o motivou a avançar para estas
eleições?
A causa próxima prende-se com o facto de não me
rever na intervenção da OM, particularmente nestes últimos tempos. Penso que a OM precisa de uma
mudança, um novo ciclo e não uma continuidade
que se projecta nos actuais presidentes dos Conselhos Regionais do Sul e do Centro, candidatos a
esta eleição.

OM NÃO PODE
PERMITIR CORTES CEGOS
Não se revê na OM actual, mas a verdade é que
apoiou o Dr. Pedro Nunes há três anos. O que
aconteceu?
Tenho o Dr. Pedro Nunes por uma pessoa séria,
inteligente, culta e que deu muito à OM. No contexto das últimas eleições, fez todo o sentido apoiá-lo. Mas particularmente neste último mandato, e
por diversas vezes, não estive de acordo com a sua
gestão. De forma institucional ou num registo informal que a nossa amizade sempre permitiu, manifestei-lhe o meu desagrado. Senti nestes últimos
tempos uma Ordem ausente, distante das questões
que atravessavam o quotidiano de muitos médicos.
Uma Ordem apenas reactiva.
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A revisão dos estatutos é
um tema transversal a todas
as candidaturas. Também
considera que é uma questão
prioritária?
Sim. Penso que é um assunto
consensual pois os estatutos
estão desajustados à realidade
actual. O diagnóstico está feito,
mas agora é urgente chamar os
médicos à discussão e definir
uma proposta.

Quais são as suas ideias neste
ponto?
Tenho linhas de referência que
devem ser traduzidas num articulado que terá de ser claro, aberto e permitir uma
operacionalidade, sobretudo na decisão. O funcionamento do CNE é pouco operacional, pouco selectivo na sua agenda e não facilita a decisão atempada.
Os conselhos regionais poderão traduzir maior diversidade de opiniões, não na estrutura executiva
mas ao nível de assembleia, ao admitir elementos da
lista derrotada. Noutro plano, ao nível de algumas
estruturas sensíveis, como a que garante a competência reguladora da profissão, nomeadamente na
dimensão disciplinar, é extremamente grave que
esta competência não esteja a ser exercida pela OM,
de forma eficaz e transparente. Não podemos assumir uma competência que foi, e bem, delegada na
OM, para depois não a podermos exercer.

ORDEM NÃO PODE PERDER
CAPACIDADE DE REGULAÇÃO
Quais são então as suas prioridades, caso seja
eleito bastonário?
Uma das questões que mais me preocupa prende-se
com o actual momento de grandes restrições económicas e financeiras que atravessa o nosso país.
Acredito que, brevemente, se começarão a sentir repercussões que poderão pôr em causa os cuidados
de saúde. A Ordem tem de ser firme ao não permitir
que cortes “cegos” possam colocar em causa as boas
práticas, nem estrangulem o acesso dos doentes
aos cuidados de saúde. A OM terá, então, de estar
disponível para, através de linhas de orientação técnica, estabelecer uma racionalização dos meios de
diagnóstico e das terapêuticas, cujo custo/benefício
deverá ser considerado. Os médicos já estão a ser
confrontados com a necessidade de definir prioridades, quer nos meios complementares de diagnóstico, quer nas terapêuticas. A Ordem tem de,
rapidamente, criar condições para os acompanhar
neste processo, intervir se necessário e estar ao lado

dos médicos no interior das instituições de saúde.
Concorda, então, com os últimos discursos da
ministra da Saúde, nomeadamente no que se
refere à política do medicamento e aos cortes nos
exames complementares de diagnóstico?
Actualmente, estamos perante uma situação clara:
os custos têm de ser controlados. Os médicos têm
de liderar o processo e definir com rigor técnico
onde e como é que os custos podem ser contidos. É
urgente que a OM desenvolva um projecto consolidado nesta área, baseado em linhas de orientação
técnicas e científicas. Mas há muitas outras preocupações, tais como a capacidade de regulação que eu
já referi e que a Ordem não pode perder.
E que corre um sério risco de perder com a existência da Entidade Reguladora da Saúde (ERS),
concorda?
É realmente uma ameaça que tem de ser claramente
entendida e deverá preocupar seriamente a Ordem.
Se a OM não assumir a capacidade de regulação,
alguém vai ter de assumir. Infelizmente, foi necessário acontecer o caso de Lagoa para reavivar esta
questão. Um episódio que, infelizmente, acabou por
fragilizar a OM junto da opinião pública. Por isso, a
Ordem tem de assumir esta competência de regulação, de uma forma eficaz e transparente.
E na sua opinião qual deve ser o papel dos colégios de especialidade dentro da Ordem?
Os colégios de especialidade são estruturas da Ordem que têm prestígio e eficácia, embora nem sempre com carácter muito uniforme. A OM deve criar
as melhores condições para que façam o seu trabalho e, de certa forma, promover uma articulação e
uma referência de alguma coerência, entre os diferentes colégios. Nessa linha de coerência, é necessário considerar como especialidades estruturantes a
Medicina Interna, a Pediatria, a Cirurgia Geral e a
Medicina Geral e Familiar.

É PRECISO AVANÇAR COM
UMA REFORMA CLÍNICA NOS
HOSPITAIS
O Dr. Manuel Brito integra o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa
Central. Acredita, portanto, que o modelo EPE
funciona?
A empresarialização dos hospitais surge numa lógica que procura aproximar a gestão da administração pública da gestão privada. Entendo que este
tipo de gestão trouxe algumas ferramentas úteis,
mas não trouxe a autonomia de gestão que inicialmente fazia prever. A gestão que está a ser adoptada
no âmbito das EPE é, por vezes, estimuladora de
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uma visão que valoriza demasiado os números da
produção e tem dificuldade em integrar como referência essencial os indicadores de qualidade. Outro
problema prende-se com a estrutura da direcção
clínica que ficou parada, criando um desequilíbrio na estrutura hospitalar. Hoje, a necessidade de
existir uma reforma clínica dentro dos hospitais é
um assunto prioritário. Há algumas ideias que têm
surgido e apontam para algumas rupturas que parecem necessárias.
Mas quais são as suas ideias?
Acho que a estrutura orgânica e funcional dos hospitais tem de ser diferente. A lógica dos serviços
“fechados”, das “minhas camas”, não faz sentido. Os
hospitais tem de ser uma estrutura mais aberta e,
sobretudo, a sua organização tem de estar centrada
no doente e não apenas na conveniência dos profissionais. Têm de procurar a valorização do ambulatório e dimensionar a sua estrutura, têm de reforçar
e actualizar as plataformas tecnológicas e têm de
humanizar o contacto tantas vezes impessoal de
que o doente se ressente. A criação do médico gestor do doente, vindo preferencialmente da área da
Medicina Interna, pode ser uma das medidas a implementar. Volto a insistir que a reforma hospitalar
deverá passar, essencialmente, por uma profunda
mudança da estrutura clínica, quer no plano funcional quer na sua própria orgânica.

MÉDICO DE MEDICINA INTERNA
DEVE ASSUMIR PAPEL DE
COORDENAÇÃO NAS URGÊNCIAS
E GESTOR DO DOENTE
Defende que devem
ser os médicos a estar à frente da gestão hospitalar?
Parto sempre do
princípio que a gestão em saúde é essencialmente um
exercício de gestão
clínica. Não tenho
qualquer dúv ida
que a identidade
de um hospital reside na sua actividade clínica, pese
embora haver à sua
volta uma organização cada vez mais
complexa e que necessita de novos actores, para
além dos médicos e outros profissionais de saúde.
É, seguramente, consensual que a gestão clínica
deverá estar entregue aos médicos, mas no modelo
actual de gestão hospitalar, a sua pergunta refere-se
obviamente ao Conselho de Administração. Não
parece ser uma condicionante absoluta o presidente do CA ser ou não médico. Importante é que
seja alguém com experiência e que conheça bem a

área hospitalar e não, como ainda há pouco tempo
aconteceu, um administrador de uma fábrica de
bolachas. A questão importante reside, para mim,
na autonomia e poder de decisão que a gestão ou
governação clínica deve exigir em qualquer modelo
de gestão. É que enquanto o CA parte de um compromisso assumido perante o Governo em executar
um programa, definido pela política de saúde desse
Governo, gerindo o melhor possível os recursos
financeiros colocados à sua disposição, a gestão
clínica parte de um outro compromisso e que é
o de garantir as boas práticas em todo o hospital
com os recursos que o CA disponibiliza. Embora
o objectivo final seja o mesmo, isto é, obter os melhores resultados, o compromisso de onde partem é
diferente e pode (será bom que tal aconteça) condicionar por vezes uma dialéctica de contraditório ou
mesmo “conflito”.
A ligação entre o CA e uma governação clínica
não poderia ser complicada?
Defender autonomia não é a mesma coisa que exigir
a independência. Autonomia é ter um poder de decisão compatível com as responsabilidades que lhe
são exigidas. Como médico, não posso aceitar assumir a máxima responsabilidade perante o meu doente se não tiver o máximo poder de decisão dentro
dos recursos que tenho no momento. A articulação
entre o CA e a Gestão Clínica deverá ser contratualizada, tal como o CA faz com o ministério. Se as
regas forem claras, o modelo de contratualização
correcto e a monitorização/auditoria bem conduzida, não haverá espaço para qualquer conflito que
ponha em causa o objectivo comum de prestigiar
o hospital, tratando bem os doentes, motivando os
profissionais e controlando os custos.
E de que forma é que a Ordem se pode posicionar, em termos de apresentação deste tipo de
propostas?
A criação urgente de um Gabinete de Estudos que,
do meu ponto de vista, deveria obrigatoriamente
existir na OM. Só assim a Ordem pode ter condições para, de forma sustentada e tecnicamente
credível, lançar novos projectos e, sobretudo, definir uma linha de pensamento, em relação a diversas questões que se colocam na área da saúde ou
que envolvam directamente os médicos. O que tem
acontecido é que a OM tem adoptado uma cultura
apenas de reacção.
Se fosse ministro da Saúde que medidas tomaria
para travar a reforma antecipada dos médicos?
Como calcula, nos tempos difíceis que hoje vivemos, ser ministro será tudo menos entusiasmante
e até para curriculum já foi mais valorizado (risos). Há duas questões que são distintas e eu, como
ministro, procuraria isolá-las. Uma, de carácter
conjuntural, prende-se com a situação económica
e social que vivemos e que terá levado a opções
políticas por parte do actual Governo e que ultrapassam o Ministério da Saúde. É compreensível que
os médicos considerem procurar uma reforma antecipada, mesmo sendo penalizados, pois receiam,
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como qualquer outro cidadão, verem as suas reformas reduzidas e, ao limite, até postas em causa.
Neste contexto, tentaria pressionar o Governo a
ponderar um regime de excepção para os médicos,
para não correr o risco de uma ruptura de recursos
humanos, grave e perigosa. A outra questão, e essa
sim responsabiliza o Ministério da Saúde, prende-se com um evidente sentimento de desencanto
que, compreensivelmente, tomou conta de muitos
médicos. A desarticulação das carreiras médicas,
um modelo de gestão empresarial que muitas vezes
parece não respeitar a cultura hospitalar, constrangimentos cada vez mais frequentes à autonomia
e poder de decisão do médico, uma remuneração
pouco atractiva… São alguns dos factores que justificam a reforma antecipada. Temos também de
reconhecer que o sector privado fez um forte investimento, introduzindo uma lógica de “mercado” na
contratação dos médicos, nomeadamente ao nível
de novas propostas de organização de trabalho e
diferentes níveis remuneratórios por vezes muito
tentadores, mas nem sempre lineares. Só uma política que estivesse disponível para alterar as razões
que, hoje, condicionam o desencanto de muitos
médicos pode inverter esta tendência para a reforma antecipada, que poderá crescer nos próximos
tempos. Não posso deixar de referir um efeito colateral extremamente grave deste fenómeno e que se
prende com a formação dos médicos mais novos,
que dificilmente irão encontrar nos hospitais e centros de saúde colegas mais velhos, cuja experiência
e saber são indispensáveis para a sua formação ou
diferenciação.

Prof. Machado Macedo e ministra da Saúde a Dra.
Leonor Beleza. Houve um confronto duro e o Prof.
Machado Macedo teve, então, e de forma exemplar,
uma posição firme, sem perder nunca a sua elegância, sustentado por uma boa articulação com os
sindicatos.

MÉDICOS VÃO TER
DIFICULDADE EM REIVINDICAR
UM VALOR JUSTO

Acha, então, que a polémica que se instalou não
faz sentido?
Penso que não. Repare que as taxas moderadoras
surgiram apesar deste artigo da actual constituição.
E a propósito das taxas moderadoras todos nós nos
apercebemos que, excluindo as pagas na urgência,
nas outras situações, como por exemplo as intervenções cirúrgicas, não se pretende moderar nada e
é claramente um pagamento disfarçado com outro
nome.

O que pensa do acordo até agora alcançado pelos
sindicatos e o Ministério da Saúde, em termos de
carreiras médicas?
Foi um acordo globalmente positivo e que só pecou por ser tardio. Há ainda algumas questões
em aberto, como o caso da avaliação e das tabelas remuneratórias. Lamento que, em determinado
momento da negociação, se tenha rompido a articulação da Ordem com os sindicatos, o que seguramente prejudicou e fragilizou a posição dos
médicos. Penso que caso não tivesse surgido este incidente, ter-se-ia conseguido, provavelmente, uma
melhor negociação. Não tenho qualquer dúvida em
defender, com toda a convicção, a necessidade de
haver uma boa articulação entre sindicatos e OM.
Temos exemplos na história recente da Saúde em
Portugal de situações destas. Era então bastonário o

O que quer dizer é que numa altura em que o
país está em crise e em que falta negociar, por
exemplo, as tabelas remuneratórias, as perspectivas não são boas?
É óbvio que a conjuntura nacional vai reflectir-se
nas tabelas remuneratórias. O contexto actual não
será, seguramente, o momento mais oportuno para
qualquer profissão reivindicar um valor justo para o
seu trabalho. Mais uma razão para olhar a desarticulação que existiu entre a OM e os sindicatos com
bastante preocupação. Seguramente, faria os possíveis, como bastonário, para reatar esta articulação.
O interesse institucional da OM e dos sindicatos
tem que estar para além de reservas pessoais ou
estados de alma.
Qual a sua posição sobre a proposta do PSD e
a omissão do “tendencialmente gratuito” da
Constituição?
Parece não ser este articulado que poderá comprometer a sustentabilidade económica do SNS, nem
tão pouco garantir o futuro do SNS. Tudo dependerá da vontade política de quem nos governar.
Com este, ou qualquer outro texto semelhante, a
posição da OM só poderá ser uma, inflexível, definitiva e categórica: ninguém deixará de ter acesso
aos melhores cuidados de saúde por não ter capacidade económica.

Qual é a sua posição sobre a regulamentação do
Testamento Vital?
Há um consenso bastante alargado em relação a
esta questão. Todos os partidos na Assembleia da
Republica assumem que faz sentido respeitar a vontade expressa de um cidadão, desde que perfeitamente consciente, livre e informada. Há algumas
diferenças que me parecem possíveis de ultrapassar.
Uma das propostas de que, pessoalmente, estou
mais próximo considera e valoriza a intervenção do
médico como obrigatória e decisiva. n
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A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA
PORTUENSE NA PRIMEIRA METADE
DO SÉCULO XX (conclusão)
Por António Coimbra
A segunda foi a Pneumologia. De facto, a Faculdade
instituíra em 1956 o Curso de Pneumotisiologia,
entregue ao Prof. Esteves Pinto, tendo a Santa Casa
autorizado a ministração das aulas no Semide4. Em
63 passa a Serviço no Hospital de S. João, e em 79,
já praticamente extinta a parte tisiológica, divide-se
em Cirurgia Torácica e Pneumologia, disciplina de
medicina interna, ambas entregues à regência do
Prof. Rodrigues Gomes. Contudo a direcção hospitalar do serviço pertencia ao Dr. Martins Coelho.
A cadeira passou a ser regida em 1987 pelo recentemente doutorado Prof. Agostinho Marques, que
em 1993 acumulou com a direcção5. No mesmo
ano o Hospital de S. João abriu um serviço independente de Imunoalergologia da chefia da Dra.
Marianela Azevedo.
Professor jubilado de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina
do Porto

XIV – O FUTURO
B – NOVAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
A primeira a usufruir de um serviço hospitalar foi
a Endocrinologia. Ela tinha uma longa história
com a utilização de extractos de tiróide no hipotiroidismo em 1891, o emprego do iodo no bócio por
David Marine em 1910, o isolamento da insulina
por Banting e Best em 1921, e a descoberta dos
contraceptivos orais por Pincus em 19501. Em 1953
abriu no Hospital de S. António uma Consulta e
em 1959 uma Secção autónoma, com o Doutor
Ignacio de Salcedo como 1.º assistente e o Dr. Filomeno Borges como 2.º assistente, ambos tendo
trabalhado em Madrid com Gregório Marañon. A
Secção adquiriu um laboratório anexo em 1963 e
tornou-se Departamento sob a direcção de Salcedo
em 19642. Entretanto, desde 1950, trabalhava como
endocrinologista na Enfermaria de Clínica Médica
da Faculdade e fazia as resprectivas análises no Laboratório Nobre o futuro Prof. Manuel Hargreaves, que estagiara na Royal Infirmary de Manchester em 19483. A partir de 1977, Hargreaves, então
catedrático de Propedêutica no S. João, abriu no
Serviço uma Unidade independente de 12 camas,
da responsabilidade do Prof. José Luís Medina,
que passou a Serviço autónomo em 1993.

Em terceiro lugar apareceu a Cardiologia, que vinha a germinar há décadas dentro da clínica médica, adquirindo métodos invasivos próprios6. Assim, iniciara-se à roda de 1930 a cateterização dos
grandes vasos e do próprio coração por Forssmann e
Klein, de tal forma que em 1958 Mason-Stones conseguia levar a cabo a primeira angiografia coronária
selectiva no adulto6. Vinte anos depois Grüntzig
efectua a cateterização percutânea da coronária com
dilatação do vaso e implantação de stents e balões.
O primeiro desfibrilhador eléctrico foi introduzido
por Zoll em 1952, assim como a ecocardiografia
devida a Edler e Herz que além de dados sobre a
anatomia do coração informava sobre os fluxos sanguíneos graças ao efeito Doppler. Em 1958 Elmqvist
apresentou o primeiro marca-passo implantável.
No Porto a autonomia hospitalar da Cardiologia
cedo se sentiu com a criação pela Santa Casa do respectivo serviço no Hospital de S. António em 1958,
sob a direcção do Prof. Francisco Pereira Viana,
catedrático de Patologia Médica4. Com a saída da
Faculdade, a Cardiologia ficou entregue ao Dr. José
Silva Meireles. Curiosamente ela experimentou no
S. João assinaláveis inovações, mas sempre dentro
de Serviços de Medicina Interna. Assim sucedeu
com os discípulos de Pereira Viana, Manuel Gonçalves Moreira e Falcão de Freitas, que além dos
aperfeiçoamentos do ECG clássico, estudaram a
balistocardiografia7. E com Mário Cerqueira Gomes, sobrinho e assistente de Manuel Cerqueira
Gomes na Propedêutica e a partir de 1977 catedrático da Patologia Médica. Além de cultivar a ECG
clássica e a vectocardiografia, introduziu no Porto
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Andreas Grüntzig
(1939 - 1985)

Werner Forssmann
(1904 - 1979)

Rune Elmqvist
(1906 - 1996)

Willem Kolff
(1911 - 2009)

muitas das inovações
técnicas que citámos
acima através da diferenciação lá fora de
vários discípulos, entre os quais Damião
Cunha na hemodinâmica (cateterização) e
na cardiologia pediátrica, Pedro Vanzeller na ecocardiografia
e Carlos Ramalhão
Gregory Pincus
(1903 - 1967)
na fonocardiografia.
Estas facilidades tornaram-se acessíveis nas situações de urgência com
a abertura da Unidade Coronária em 1979, dirigida
por Mário Cerqueira Gomes e Correia dos Santos.
Um serviço formalmente designado de Cardiologia
abriu no mesmo ano dirigido pelo primeiro. No S.
António, a velha e pioneira unidade actualizou-se
notavelmente com a entrada de Álvaro Pimenta
em 1973, que trabalhara em Lisboa com Eduardo
Coelho8.

A Gastrenterologia beneficiara desde o início do
século dos avanços da endoscopia, utilizada no século XIX principalmente em Urologia. Em 1958
apareceu o primeiro tubo de biopsia intestinal, devido a Margot Shiner1. Pouco depois o colonoscópio, que significou uma abordagem
bomba de
heparina
diagnóstica e terapêutica (ablação de
pólipos) fundamental numa das patologias neoplásicas mais frequentes
no homem de meia-idade. A nova
dialisador
especialidade rapidamente adquiriu,
monitor de
bomba de
pressão arterial
sangue
tal como a Cardiologia, inúmeras técnicas de diagnóstico e terapêutica9,
em situações anteriormente só acessíveis à Cirurgia10. Em 1972 abriu no S.
detector
João uma unidade de Gastrenterolode ar
clamp do
detector de ar
gia belamente apetrechada, chefiada
pelo Prof. Tomé Ribeiro, internista
que já trabalhava na especialidade há
Esquema de sistema de hemodiálise

Jean Hamburger
(1909 - 1992)

Jean Dausset
(1916 - 2009)

alguns anos na Propedêutica Médica9. No S. António assume a direcção, em 1978, do novo Serviço
de Gastrenterologia o Dr. Amílcar Mascarenhas
Saraiva que desde 1962 se dedicava a esta valência
no Serviço de Cirurgia do Dr. Araújo Teixeira10.
A Nefrologia sempre constituiu uma parte fundamental da Medicina Interna. A sua importância
avolumou-se com a hemodiálise, ou filtragem do
sangue heparinisado através de membranas de celofane, no homem, no chamado rim artificial descoberto por Kollf em 194511. Desde 1968 o Prof.
Levi Guerra que estagiara em Paris em 1960-61
com Jean Hamburger e de 1964 a 67 nos Estados
Unidos com Neil Bricker, começou a efectuar a hemodiálise na Enfermaria de Medicina 1 do Dr. João
de Melo no Hospital de S. António. Um Serviço
autónomo de Nefrologia, impulsionado por Levi
Guerra, a Dra. Eva Xavier e o Dr. Serafim Santos
Guimarães, abriu em 1972. No Hospital de S. João
autonomizou-se em 1975 uma Secção de Nefrologia
no Serviço de Clínica Médica dirigida pelo Prof.
Cerqueira Magro. O Serviço de Nefrologia abriu
em 1993 sob a direcção do Prof. Levi Guerra. A
Nefrologia tem estado associada à preparação dos
doentes para a transplantação renal, a propósito da
qual completaremos o referido no artigo anterior.
A Transplantação de órgãos e medula óssea só se
tornou possível depois de Jean Dausset ter descoberto em 1963 o complexo de histocompatibilidade
principal HLA que conjugado com antigénios fagocitados estranhos ao indivíduo é reconhecido à superfície dos macrófagos pelos linfócitos T que operam a rejeição dos tecidos transplantados, o que só
não acontecia entre gémeos monozigóticos. Por isso
o primeiro transplante renal foi feito com sucesso
nestas circunstâncias por Joseph Murray e John
Merrill nos Estados Unidos. A breve trecho desencadeou-se a tipagem dos linfócitos para determinar
a proximidade imunológica dos indivíduos entre
si que, seguida do aparecimento das drogas imunossupressoras na década de 70, veio finalmente
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viabilizar os transplantes. No
auto-imunológicos das artrites
Porto essa metodologia imunoiam sendo elucidados. Desta
lógica tornou-se acessível com a
forma surgiu no Hospital de S.
abertura, em 1983, do Centro de
João, em 1976, a primeira uniHistocompatibilidade da Zona
dade hospitalar existente no país
Norte na cerca do Hospital de S.
de Reumatologia, fundada pelo
João, mas directamente depenprofessor de Medicina Interna,
dente do Ministério da Saúde,
António Lopes Vaz, que iniciara
dirigido pelo Dr. Armando Menpoucos anos antes o ensino prédes. No mesmo ano iniciaram-graduado da especialidade na
-se os transplantes renais, não
Faculdade.
só no S. António como já vimos,
mas também no S. João, com a
Deveras extraordinária foi a irimplantação do rim na pelve
rupção no pós-guerra dos fármapelo grupo de urologistas do Dr.
cos anti-cancerosos que começaAntero Carvalho em doentes
ram pela mostarda nitrogenada
Participantes no primeiro transplante com
estudados pelo nefrologista Dr. sucesso. Sentados (da esquerda para a
contra os linfomas (Goodman
José Fernandes. No Hospital de direita) estão Richard Herrick (o receptor
e Gilman), os antagonistas do
S. António as transplantações es- original do transplante) e o seu irmão
ácido fólico (aminopterina, megémeo, Ronald (o doador do rim). Em pé
tenderam-se ao fígado em 1995, e da esquerda para a direita, Doutores Joseph
totrexato e 6-HP) no córiocarciao pâncreas em 2001, neste caso Murray (1919), John P. Merrill (1917 - 1984) noma e nas leucemias linfóides
com uma equipa chefiada pelo e J. Hartwell Harrison (1909 - 1984).
agudas (Farber) em que os alcaDr. Manuel Teixeira. Desde essa data existe no S.
lóides da Vinca (vincristina) também actuavam.
António uma unidade de simultâneo transplante de
Seguiu-se até hoje uma miríade de outros agentes,
rim e pâncreas12.
entre os quais os alquilantes anti-ADN, o taxol, as
anti-hormonas no cancro do seio (tamoxifeno), os
que actuam sobre os mecanismos genéticos das
O transplante de medula óssea rege-se pelos mescélulas tumorais (imatinib) e os anticorpos monomos princípios fundamentais mas está directaclonais (rituximab)16,17. Isto implicou a existência
mente relacionado com outra especialidade médica,
a Hematologia. Em 1960 abriu no S. João o Serviço
de serviços autónomos de Oncologia Médica. Esta
de Sangue dirigido pelo Dr. António Rosa Araújo
terapêutica começou a ser aplicada no IPO desde 74,
onde se estudavam principalmente as doenças da
assim como nos serviços de Medicina Interna dos
coagulação, nomeadamente a hemofilia, além de ser
hospitais, mas a breve trecho abriram Serviços de
responsável pelas transfusões de sangue. Em 1989
Oncologia Médica no IPO, em 1984 (Dr. Eduardo
subdividiu-se numa Unidade de Imunohemoterapia
Pinto Ferreira), no S. João, em 1998 (Dr. José Silva
com o mesmo director e outra de Hematologia ClíFerreira), e no S. António, em 2003 (Dr. P. Graça
nica a cargo da Dra. Manuela Mendes Ribeiro que
Moura).
desde 1978 se vinha interessando pelas leucemias,
linfomas e doenças de plasmócitos. Este serviço
Outra especialidade de grande importância foi a
sofreu notável ampliação em 1994 e recebeu uma
Genética Médica que começou no Porto, em 1958,
máquina de aférese e outra de crio-preservação que
quando o Prof. Amândio Sampaio Tavares obteve
vieram propiciar o primeiro transplante autólogo de
o primeiro cariótipo no laboratório de Patologia
células estaminais do próprio doente. Esta técnica
Geral da Faculdade que, em 71, se dividiu numa
tem sido aplicada a pacientes aos quais o transSecção de Genética e noutra de Imunologia, a priplante heterólogo de medula está contra-indicado
meira transformada em serviço autónomo em 77.
por serem idosos ou não terem dadores13. O heteNos anos 60, na esteira da descoberta da trissomia
21 por Jérôme Lejeune em 59, a nova Secção iniciou
rólogo é amplamente utilizado em doentes sem tais
o diagnóstico laboratorial das anomalias cromóssolimitações, sobretudo nas leucemias agudas, e na
micas e a actividade de
anemia aplástica. Foi pela primeira vez praticado no
aconselhamento genéInstituto Português de Oncologia (IPO) do Porto em
tico. Em 1990 iniciará
1988 por uma equipa formada pela hematologista
a prática da Genética
clínica Dra. Alzira Carvalhais e os internistas Drs.
Molecular e desde 91
Artur Osório e António Campos14. A transplantatem trabalhado em ínção medular continua a ser levada a cabo no IPO.
tima colaboração com
a Unidade de MediRegistemos que numerosas drogas anti-inflamacina de Reprodução,
tórias12 se foram adicionando à aspirina utilizada
sedeada no Serviço
desde 1899 (Dreser), tais como as fenilbutazonas
de Ginecologia do
em 49, a cortisona (Hench) e os fenamatos em 50,
Hospital, onde se tem
a indometacina e o metotrexato nos anos 60, o
praticado a fertilizaibuprofeno e o alopurinol dez anos depois, o diJérôme Lejeune
ção in vitro. Em 1997 (1926 - 1994)
clofenac em 198015, à medida que os mecanismos
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passou à direcção do Prof. Alberto Barros que,
em 2008, fundou o Serviço de Genética Humana
compartilhado pela Faculdade e o Hospital de S.
João.

Raymond Damadian
(1936)

Sir Godfrey Newbold
(OUNSlELD  

Sigmund Freud
(1856 - 1939)

Os contributos da Física Médica para o diagnóstico foram enormes na segunda metade do século.
A tomografia axial computorizada (TAC), inventada por Hounsfield em 1972 foi pela primeira
vez usada no Centro Médico de Diagnóstico do
Hospital da Lapa em 1979 pelo Dr. Adolfo Pinto
Leite. O primeiro TAC craniano foi aí efectuado
pelo Dr. Joaquim Cruz em 197918. A Ecografia entra no Porto em 1976 no Instituto de Radiologia
do Dr. Pinto Leite pela mão do Dr. Carlos Pinto
Leite. A Ressonância Magnética (MRI) inventada
por Bloch e Purcell em 1946 adquire aplicação clínica em 1971 com Damadian. A primeira MRI foi
efectuada no IPO em 1 de Abril de 1989 pela Dra.
Margarida Gouveia. O Eco-doppler, a que já nos
referimos a propósito da ecocardiografia, terá também aplicação no estudo do fluxo sanguíneo nos
vasos cerebrais (carótidas) e nos vasos arteriais e
venosos dos membros inferiores. Foi introduzido na
Cardiologia Pediátrica do Hospital de S. João pelo
Prof. José Carlos Areias em 1982. Finalmente, os
radio-isótopos, indispensáveis ao estudo do metabolismo de numerosos órgãos, deveram-se à iniciativa da Faculdade de Medicina que no Conselho Escolar de 10 de Abril de 1957 decidiu a sua criação4.
Abriu nos anos 60 com o Prof. Elísio Milheiro como
director (ao qual sucedeu o Prof. Joaquim Bastos), o
Dr. Amadeu Campos Costa como preparador, e a
bolseira do Instituto de Alta Cultura, licenciada em
Física, Izolett Amaral. Em 1981 a Unidade passou
para o Hospital de S. João com a designação de
Serviço de Medicina Nuclear (director Dr. Macedo
Pinto, sucedido em 1997 pelo Dr. Jorge Pereira).
O Pet-Scann foi introduzido no Porto em 2002 no
HPP Medicina Molecular SA, à Boavista, pelo Dr.
Durval Campos Costa.
A terminar esta longa digressão pela actual medicina portuense, cumpre-nos aludir a um campo
em que de facto o Porto experimentou um atraso
enorme, a Psicanálise. Nascida em Viena em 1895,
esta importante técnica psico-terapêutica só chegou ao Porto em 1963 por intermédio do Dr. Albano Moreira da Silva que estagiara em Genebra
e Lisboa e a exerceu no seu consultório privado até
198919. Os primórdios da especialidade no aspecto
oficial e hospitalar foram assinalados pelo envio
regular a Lisboa dos Drs. Jaime Milheiro e Celeste
Malpique entre 1967 e 1975 para se adestrarem
em Psicanálise junto dos Drs. Francisco Alvim,
João dos Santos e Pedro Luzes, por iniciativa do Dr.

Pimentel das Neves director do Instituto de Assistência Psiquiátrica no Norte. O Dr. Jaime Milheiro
que pouco depois obteve o diploma da Associação
Psicanalítica Internacional e em 1983 se tornou
membro didacta da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, tem desempenhado uma vasta acção de
formação psicanalítica de psiquiatras e psicólogos
na região norte, através de seminários, regência de
uma cadeira na nova Faculdade de Psicologia e co-fundação em 1999 do Instituto de Formação Psicanalítica do Porto.
Terminamos aqui a perspectiva histórica que nos
propusemos limitar à primeira metade do século
XX, e acabámos por estender aos 175 anos que
compendiam a evolução da medicina moderna no
Porto, 1825-2000. Deparámos com alguns lapsos
involuntários, de que destacamos, no primeiro artigo da série, a menção de Cândido da Cunha em
vez de Cândido de Pinho e da data de 1925 que era
evidentemente 1825. Da mesma forma, no penúltimo artigo a propósito de Ricardo Jorge apareceu a
data de 1983 em vez de 1883. n
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VALORES
ÉTICOS NA
EPOPEIA E NA
TRAGÉDIA
GREGA
MARIA HELENA DA ROCHA PEREIRA
(Professora catedrática jubilada da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra).

Quando falamos de epopeia grega em geral, estamos a
referir-nos aos Poemas Homéricos, a Ilíada e a Odisseia,
pois de muitos outros que se compuseram nos seus primórdios só temos notícia por fragmentos ou alusões.
E vamos aceitar a teoria, actualmente corrente, de que
podem datar dos finais do séc. VIII a. C. Procuraremos
discernir neles os valores éticos que nortearam a sociedade à qual se destinavam.
Sendo a Ilíada um poema guerreiro, que decorre no
décimo ano da guerra de Troia, compreende-se que o
modelo de comportamento que nos é proposto seja o
do herói, aquele que se distingue pela sua indomável
valentia, que lhe granjeia honra e fama, embora nem
sempre felicidade.
São muitos os que se destacam pela sua força, pela sua
resistência no combate, pelos duelos que travam com
os opositores. Mas acima de todos está Aquiles “de pés
velozes” ou “de pés velozes como o vento” (seus epítetos distintivos), aquele que fora educado para “saber
fazer discursos e praticar nobres feitos”, o filho mortal de uma deusa, que coloca acima de tudo a honra
devida à sua valentia e por isso, quando ofendido por
Agamémnon, que exige ficar com Briseida, a sua cativa
de guerra, em troca da restituição da filha do sacerdote

de Apolo ao pai, dirige uma súplica a Tétis, em que se
definem esses valores:
Mãe, já que me criaste para uma curta vida,
devia Zeus Olímpico, senhor do trovão, conceder-me
alguma honra; mas agora em nada me dignificou,
pois acaba de me desconsiderar o Atrida Agamémnon,
de vasto poder; levou-me e arrebatou-me o meu presente
de honra.
(Ilíada I. 352-356)

Que estamos perante aquilo a que em antropologia cultural se chama uma cultura de vergonha, demonstra-o
também um passo célebre do recontro entre Glauco,
príncipe da Lícia e aliado dos Troianos, e Diomedes, rei
de Tirinto, em que o primeiro recorda as directrizes que
recebera da educação paterna:
Mandou-me para Troia, recomendando-me com insistência
que fosse sempre valente e superior aos outros,
a fim de não envergonhar a linhagem paterna,
a mais conceituada em Éfira e na vasta Lícia.
(Ilíada VI. 207-210)

Este episódio do Canto VI, em que os dois guerreiros se
preparam para encetar uma monomaquia, não nos interessa menos por outro motivo. É que, antes de principiar o duelo, referem a sua linhagem, e então se revela
que entre as duas famílias existia o vínculo da hospitalidade, um vínculo que era tido como sagrado e passava
de geração em geração. Por isso Diomedes proclama:
“Afastemos as lanças um do outro no ardor da refrega.
Há muitos Troianos ilustres para eu matar,
se o deus mo conceder e eu os atingir na corrida,
e muitos são os Aqueus para tu aniquilares, se puderes.
Troquemos, pois, as armas, a fim de que estes saibam
que nos sentimos honrados com a hospitalidade dos
nossos maiores.”
Depois de assim falarem, saltaram dos seus cavalos,
apertaram as mãos e juraram lealdade.
(Ilíada VI. 226-233)

Lealdade, hospitalidade, juramento – uma série de
conceitos que se interligam. Ora, dos juramentos são
garante os deuses, como se lê no Canto III, quando vai
principiar um duelo entre Páris e Menelau, destinado a
pôr termo ao conflito, e Agamémnon, o chefe supremo,
proclama em nome de todos:
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Zeus pai, Senhor do Ida, muito alto e glorioso!
Hélios, que tudo vês e tudo escutas!
Rios e Terra! E vós que, debaixo do solo,
castigais os mortos que juraram falso!
Sede nossas testemunhas, guardai o juramento leal.
(Ilíada III. 276-280)

Porém, no começo do Canto IV, um arqueiro troiano
dispara, invalidando assim o pacto, que fica sem efeito.
O exemplo que acabamos de ver esboça um valor ético
ainda limitado: o castigo, no caso concreto, do perjúrio.
Porque temor dos deuses é uma noção que só aparecerá
na Odisseia, onde é importante ser temente aos deuses
(theoudes) e onde os deuses são justiceiros, pelo que castigam os pretendentes de Penélope, que dilapidavam os
bens de Ulisses e chegaram a tentar assassinar Telémaco.
De resto, logo no Canto I, Zeus declarara que, embora
os homens atribuam aos deuses os males que lhes sucedem, estes é que são os culpados, devido aos seus desvarios. Tal afirmação, a que outras se poderiam juntar,
documentam a passagem de uma cultura de vergonha a
uma cultura de culpa, como é já a da Odisseia.
Importante é também o valor da amizade, que exerce
um papel central na Ilíada. Aquiles, que se mantivera
apartado da luta por ter sido desonrado por Agamémnon, regressa ao combate – mesmo sabendo que a sua
decisão de vingar a morte de Pátroclo às mãos de Heitor
será em breve seguida da sua própria – devido à dedicação que sempre dedicou ao seu companheiro de armas.
Também é grande a aflição de Agamémnon, quando
vê gravemente ferido seu irmão Menelau, no Canto IV.
Manda logo chamar Macáon que, tal como Podalírio,
era um dos Asclepíades que combatiam em Troia, e que
logo o trata com eficácia ( e note-se que a precisão com
que se descrevem cenas destas tem sido objecto de estudo e admiração pelos médicos que as têm analisado).
Que “um médico vale por muitos homens” é, aliás, o
que se lê noutro passo da epopeia (Ilíada XI. 514).
Outro valor afectivo que cumpre apontar é o amor à
terra pátria. Para um guerreiro que tomba em combate
existe mesmo uma fórmula própria, para sublinhar a
sua triste situação de ficar “longe da terra pátria”. E isso,
porque tal significava que não teria sequer quem lhe
prestasse as honras fúnebres, sem as quais a sua psyche
nem sequer poderia transpor as portas do Hades, ou
seja, do além. Um exemplo mais que todos significativo é o da morte de Sarpédon, que, apesar de filho de
Zeus, está destinado a “perecer na fértil Troia, longe da
pátria”. Tal destino não pode sequer o deus supremo
alterá-lo, mas concede-lhe um privilégio: que o Sono e
a Morte (Hypnos e Thanatos, dois deuses menores), o
transportem para a Lícia, seu país natal.
A saudade da terra pátria, essa, é predominante na
Odisseia, que é um poema de regresso. A primeira visão
que temos de Ulisses é precisamente a do exilado na
ilha de Calipso:
… sentado sobre um promontório.
Não se lhe enxugavam os olhos de lágrimas. Consumia
a doce vida a suspirar pelo regresso…
(Odisseia V. 151-153)

Note-se, a este propósito, que a Ninfa oferecera a Ulisses a imortalidade, se ele quisesse permanecer junto
dela. Ele, porém, prefere regressar para junto de Pe-

nélope, o modelo insuperável de fidelidade conjugal.
Repare-se que o amor entre esposos já estava também
simbolizado numa cena inesquecível da Ilíada: a despedida de Heitor e Andrómaca.
Um valor de grande alcance nas relações sociais, e muitas vezes ligado ao da hospitalidade, de que já falámos,
é o da súplica. Numa atitude ritual, o suplicante implora protecção a alguém, tocando-lhe com a dextra
na barba e a esquerda nos joelhos. Presenciamos uma
cena destas logo no Canto I da Ilíada, quando Tétis
toma essa atitude para obter de Zeus a anuência ao seu
pedido de desagravo a seu filho Aquiles. Na Odisseia,
Ulisses abraça os joelhos da rainha dos Feaces, suplicando-lhe que lhe proporcione meios para regressar à
sua terra, e depois senta-se na cinza, à espera. É então
que o mais velho dos nobres Feaces se dirige ao rei com
estas palavras:
Alcínoo, não é bonito nem te fica bem
deixar um hóspede sentado no chão.
Todos estes se contêm, à espera que tu fales.
Vamos! Levanta o estrangeiro, senta-o numa cadeira
de pregos argênteos; diz aos arautos
que misturem o vinho, para fazerem libações
a Zeus tonitruante, que acompanha os suplicantes com
respeito.
E que a tua despenseira dê ao hóspede uma ceia do que
houver.
(Odisseia VII.159-166)

Um banquete em sua honra, a oferta dos chamados
presentes de hospitalidade, a recondução a Ítaca num
navio – tudo isso são os privilégios de que gozará Ulisses. O mesmo Alcínoo, de resto, proclamará esta máxima:
Um hóspede e um suplicante valem como um irmão
para qualquer, por minguado que seja o seu entendimento.
(Odisseia VIII.546-547)

É ocasião de recordar que é no último canto da Ilíada
que figura a mais emocionante das cenas de súplica.
É aquela em que Príamo, o velho rei de Troia, vai de
noite acompanhado somente por um arauto, à tenda de
Aquiles, lhe abraça os joelhos e beija as mãos, “terríveis,
assassinas, que lhe mataram tantos dos seus filhos”, suplicando-lhe que lhe restitua o cadáver de Heitor, mediante um avultado resgate. Aquiles, ao ver os cabelos
brancos do ancião ajoelhado a seus pés, lembra-se do
seu próprio pai, que sabe não tornará a ver. Comovido,
ele também, manda que lhe entreguem o cadáver do
príncipe troiano ao rei suplicante, oferece-lhe de comer
e concede-lhe doze dias de tréguas para celebrar devidamente os seus funerais. Esta humanização do guerreiro máximo perante a dor e a impotência de Príamo
anuncia um abrandamento de costumes que não é de
mais salientar.
Da influência que exerceram os Poemas Homéricos será
supérfluo falar. Uma tradição refere que, no séc. VI a.
C., um filho de Pisístrato, tirano de Atenas, deu ordem
de recitar a totalidade dos dois poemas, por rapsodos
que se revezavam, no festival das Panateneias. Por essa
altura, o filósofo Xenófanes refere que era aprendido
por todos:
Uma vez que desde início todos aprenderam por Homero…
(frg. 10 Diels-Kranz)

34

ARTIGO
Ao chegarmos ao séc. IV a. C., Platão dá como corrente
no seu tempo a opinião de que Homero era o educador
da Grécia. Tal sucede no celebrado passo de A República (606e-607a) em que se afirma que “em matéria de
poesia só se devem admitir na cidade hinos aos deuses e encómios aos varões honestos”. Não será, porém,
esta limitação da poesia a única função paradigmática
que irá prevalecer. Aristóteles, o primeiro que haveria
de escrever um tratado de moral (a Ética a Nicómaco)
encontra na Ilíada e na Odisseia o embrião da tragédia.
É precisamente na tragédia que agora nos vamos fixar,
tendo presentes, no entanto, as muitas alterações políticas e sociais entretanto ocorridas, como a codificação
de leis em várias cidades gregas, o grave conflito armado das Guerras Medo-Persas, com as grandes vitórias
de Maratona (490 a.C.), de Salamina (480 a. C.) e de
Plateias (no ano seguinte); depois, o Século de Péricles,
a guerra do Peloponeso, que terminou com o triunfo de
Esparta. Ora é precisamente no decurso do séc. V a.C.,
o do esplendor da polis, que a tragédia, que haveria de
ser cultivada durante séculos, conhece os seus maiores
cultores.
Das muitas que foram representadas nos festivais dionisíacos, apenas dispomos de um número limitado: sete
de Ésquilo, sete de Sófocles, dezoito de Eurípides, além
de um drama satírico.
É desse conjunto que vamos seleccionar algumas, principiando pela trilogia da Oresteia de Ésquilo, premiada
em 458 a. C. Trilogia, entenda-se, era o conjunto de
três peças, seguidas de um drama satírico, com que um
poeta concorria ao festival, e que podiam ou não ser
ligadas pelo tema. Precisamente esta é a única, das que
se conservam, que apresenta essa característica.
As figuras são já conhecidas, em parte, dos Poemas Homéricos. Agamémnon é o protagonista da primeira, a
qual ostenta precisamente o seu nome. A acção principia quando se anuncia a chegada do rei ao palácio,
regressado da sua vitória em Troia. Porém, a parte principal para o entendimento da acção que vai desenrolar-se está contida na longa ode coral – a mais admirada
de toda a tragédia grega – em que os anciãos de Argos,
depois de recordarem como, antes da partida da expedição, a fim de desagravar Zeus, patrono da hospitalidade (Páris raptara Helena, abusando da hospitalidade
de Menelau), se assistira a um prodígio – duas águias a
devorar uma lebre prenhe (símbolo dos dois Atridas a
destruir Troia e os seus habitantes); e como, enquanto
vingador da ofensa, ele era “o grande exactor da justiça”, mas deixará de o ser, se for insolente na revindicta, ofendendo assim o preceito do “nada em excesso”.
Peça fundamental dessa longa ode é o chamado Hino a
Zeus, em que se insere uma máxima que consubstancia
o significado da obra:
Foi ele que guiou os mortais
no caminho da reflexão, dando-lhes por norma
que se aprende sofrendo.
(Agamémnon 176-178)

para logo a seguir se recordar uma decisão fundamental, tomada quando, ao fim de uma longa espera por
ventos propícios, o Rei de Micenas sabe que tem de sacrificar a filha para conseguir enfim que a armada possa
partir. É então que
O mais velho dos príncipes proferiu estas palavras:
“Duro é o meu destino, se não obedecer,
e duro também,
se sacrifico a minha filha, ornamento da minha casa,
e se vou poluir as minhas mãos de pai
nas golfadas de sangue de uma virgem degolada
ao pé do altar. Como escapar a estes males?

Como hei-de abandonar a armada,
faltando às minhas alianças?
(Agamémnon 205-212)

O Coro proclama que ele se dobrou “ao jugo da necessidade”, mas qualifica a decisão de sacrificar Ifigénia
de “ímpia, impura e sacrílega”. Mais adiante, explicita
ainda melhor o desfecho que prevê:
Não há defesa
para o homem saturado de riqueza
que derrubou da Justiça
o magno altar: será destruído.
(Agamémnon 381-384)

Repare-se nos valores éticos aqui invocados, que se reflectem na própria concepção da divindade, e repare-se
também como o rei é visto como primeiro culpado do
que vai suceder. Efectivamente, quando, dez anos depois, o cortejo real regressa ao palácio, a rainha aguarda-o como um longo discurso e convence-o a fazer a
sua entrada pisando uma tapeçaria de púrpura, honra
que só aos deuses convinha. (Pelo arauto se soubera,
além disso, que o general vitorioso consentira no saque
dos templos e no massacre da população inocente da
cidade.) Perante a insistência da rainha, Agamémnon
cede, e com isso comete novamente hybris (insolência
perante os deuses). Dentro do palácio, Clitemnestra
tem tudo preparado para assassinar o marido, e, na
sombra, actua Egisto, aquele que lhe usurpara o lugar.
No cortejo do vencedor figurava também, convocativa,
a profetisa Cassandra, filha de Príamo, que vai revelando, de forma cada vez mais clara, o sentido do drama
como uma sucessão de crimes nefandos, que principiara quando Atreu dera a comer a Triestes a carne dos
seus próprios filhos. No final da peça, Egisto, o único
que escapara a esse canibalismo, regozija-se com a sua
vingança e Clitemnestra afirma que quisera castigar o
culpado do sacrifício de Ifigénia. Mas o Coro espera
um justiceiro.
É o que vai suceder na segunda tragédia, As Coéforas. Chega Orestes, o filho dos reis de Micenas, a quem incumbia vingar a morte do pai, tal como lhe ordenara Apolo.
Numa extensa lamentação entre ele, sua irmã Electra e
o Coro, o jovem príncipe identifica o seu querer com o
do deus, tornando-se assim responsável. Porém, depois
de matar Egisto, outra tarefa o aguarda, terrível: a de
punir também a mãe. Num momento de hesitação, o
alter ego que representa o seu amigo Pílades lembra-lhe
o oráculo do deus de Delfos. Cometido o acto, Orestes
avista as Erínias ou Fúrias, deusas terríveis da vingança.
A terceira tragédia, As Euménides, principia no templo
de Apolo, onde Orestes se apresentara como suplicante, e as Erínias que o perseguiam tinham adormecido.
Apolo promete-lhe protecção e retira-se, enquanto
Hermes, deus dos viajantes, o conduz. O fantasma de
Clitemnestra desperta as Erínias, que vão ameaçar o
culpado a Atenas, onde ele abraça, suplicante, a estátua
da deusa protectora da cidade. Atena interroga ambas
as partes e convoca um júri especial para o caso – o futuro tribunal do Areópago. Feita a votação, os sufrágios
são iguais. É a própria Atena que desempata a favor do
réu – uma prática que ainda hoje é conhecida como o
“voto de Minerva”. O acto de Orestes, escreveu Dodds,
não pode ser condenado como um crime, nem simplesmente justificado como um dever, pois é ambas as
coisas1. Mostrou ainda o mesmo famoso helenista que
esta tragédia tem fortes implicações políticas (a distinção entre política e moral ainda não tinha sido estabelecida no tempo de Ésquilo) e que tais implicações
1 The Ancient Concept of Progress and Other Essays (Oxford 1973), p. 59.
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principiam quando a cena muda para Atenas2. Além de
que, prossegue, é este o único drama grego onde não
existe um rei: a dona da casa é Atena3.
Mas a deusa tem ainda de apaziguar as Erínias, concedendo-lhes honrarias e prerrogativas que as tornem benevolentes para a cidade (donde a mudança do nome
para Euménides, “As Benevolentes”). O caminho para
a paz deve alcançar-se pela persuasão, não pela força –
era essa a mensagem de Ésquilo para a sua cidade, que
acabava de atravessar um período revolucionário grave.
A própria Atena proclama a nova lei:
Nem anarquia nem despotismo eu quero
que os meus cidadãos cultivem com devoção.
E que não se lance o temor fora da cidade.
Sem nada recear, qual dos mortais seria justo?
(Euménides 696-699)

Alguns anos depois, o segundo dos grandes trágicos
gregos, Sófocles, leva à cena outra das maiores tragédias de todos os tempos, Antígona, aquela que, segundo
a tradição, lhe valeu um cargo político de relevo, ser
estratego na Guerra de Samos, e que viria a servir de
modelo a autores modernos vezes sem conta, pois a
problemática que lhe subjaz nunca perde actualidade.
E contudo, tal como sucede geralmente com as obras-primas, também esta tem dado lugar a muitas interpretações:
Um conflito entre lei natural e lei positiva, foi como
a entendeu Hegel; ou a questão do verdadeiro fundamento da polis, que é também a da fundamentação da
vida comunitária dos homens, como a viu o teólogo
Bultmann; ou o combate, não de atitude contra atitude, mas de vontade contra vontade, segundo Reinhardt; ou, para Knox, a oposição entre a vida particular
e a pública. Com esta enumeração, apontamos apenas
algumas das principais exegeses.
Acrescentemos ainda que a peça de Sófocles tem inspirado não só obras de teatro, como narrativas, músicas,
danças, filmes, a ponto de a autora de um livro sobre
o tema ter podido escrever: “No mundo ocidental, a
interpretação do seu acto é inseparável da história política dos dois últimos séculos” 4.
Que se passa, afinal, neste drama?
Tinham caído mortos, lutando um contra o outro pela
realeza, os dois filhos varões de Édipo, Etéocles e Polinices. Creonte, o tio de ambos, ascendera ao trono e
acabava de dar ordens severas para que se prestassem
honras fúnebres ao que defendera a cidade e se deixasse insepulto, à mercê das feras e das aves de rapina, o que a atacara. Porém Antígona, irmã de ambos,
não respeita tal decisão e cumpre os rituais para com
o cadáver de Polinices. A oposição entre o rei e a princesa é irredutível e assume a sua expressão mais alta
no segundo episódio, em que a jovem, apanhada em
flagrante pelo guarda, é trazida à presença de Creonte
e principia assim a resposta à acusação de que ousara
tripudiar sobre as leis:
É que essas não foi Zeus que as promulgou, nem a Justiça,
que coabita com os deuses infernais, estabeleceu tais
leis para os homens. E eu entendo que os teus éditos não
tinham tal poder que um mortal pudesse sobrelevar os
2 Ibidem, p. 45.
3 Ibidem, p. 46-47.
4 Simone Fraisse, Le mythe d’Antigone (Paris 1974), p. 167.

preceitos, não escritos, mas imutáveis, dos deuses. Porque
esses não são de agora, nem de ontem, mas vigoram
sempre, e ninguém sabe quando surgiram.
(Antígona 450-457)

A argumentação de Antígona culminará num verso não
menos célebre:
Não nasci para odiar, mas sim para amar.
(Antígona 523)

A princesa é condenada à morte mas ainda vai haver
uma tentativa de defesa por parte de Hémon, filho de
Creonte, que vem, em nome da razão, defender a conduta de Antígona, sua noiva, cujo acto toda a cidade
de Tebas aprova. Neste ponto, o diálogo transforma-se
numa defesa da democracia:
Creonte – É portanto a outro, e não a mim, que compete
governar o país?
Hémon – Não há Estado algum que seja pertença de um
só homem.
Creonte – Acaso não se deve entender que o Estado é de
quem manda?
Hémon – Mandarias muito bem sozinho, numa terra que
fosse deserta.
(Antígona 736-739)

Sem nada obter, o príncipe parte, desesperado. Creonte
apenas decide atenuar a pena de Antígona, encerrando-a numa caverna escavada na rocha, só com o alimento
indispensável. Apenas quando é advertido pelo adivinho Tirésias, em nome dos deuses, é que o rei se convence a libertar a jovem e a sepultar Polinices.
É aqui que surge o segundo erro trágico. O rei de Tebas sepulta primeiro Polinices e só depois se dirige à
caverna – demasiado tarde. Antígona suicidara-se e Hémon, depois de ameaçar o pai, voltara contra si mesmo
a espada. Ao ouvir o relato do que se passara, a rainha
Eurídice, que chegara à porta do palácio, regressa em
silêncio ao interior e põe termo à vida. O castigo de
Creonte será ter de viver.
Muitas noções de grande relevância foram debatidas ao
longo da peça. Mas não se pode esquecer que o coro
dos cidadãos de Tebas, que, ao entrar em cena, celebrara, jubiloso, a libertação da cidade, entoa depois, no
primeiro estásimo, aquele cântico que ficou conhecido
como “a ode ao Homem”. Aí, ao contrário do que se
repetiu durante séculos – ou seja, que, para os Gregos,
a história da humanidade consistia numa degradação
progressiva, desde a Idade do Ouro à do Ferro – exalta-se o progresso do ser humano. Depois de afirmar este
princípio geral
Muitos prodígios há; porém nenhum
Maior do que o homem.
(Antígona 333-334)

sucedem-se as invenções: a navegação, a agricultura, a
caça, a pesca, a domesticação dos animais, a fala, o pensamento, a política, a construção de casas, a medicina,
até advertir, na última antístrofe, para a necessidade
imperiosa da observância das leis:
Da sua arte o engenho subtil
pr’a além do que se espera, ora o leva
ao bem, ora ao mal:
se da terra preza as leis e dos deuses
na justiça faz fé, grande é a cidade;
mas logo a perde
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quem por audácia incorre no erro.
Longe do meu lar
o que assim for!
E longe esteja dos meus pensamentos
o homem que tal crime perpetrar!
(Antígona 365-377)

Outra das mais célebres tragédias de todos os tempos,
o Rei Édipo de Sófocles, decorre também em Tebas, na
mesma família dos Labdácidas. Todos conhecem os
acontecimentos principais: como Édipo crescera no
palácio dos reis de Corinto, e, ouvindo um dia dizer
que não era filho deles, mas apenas por eles adoptado,
se dirige ao oráculo de Delfos, para saber da verdade
de tal acusação. A resposta do deus é apenas que ele
há-de matar o pai e cometer incesto com a mãe. Para
evitar que tal horror se realize, Édipo não mais regressa
a Corinto. No caminho, encontra um homem com o
seu cortejo, que o provoca e o agride, pelo que ele ataca
e mata o grupo. Prosseguindo, chega a Tebas na ocasião
em que um monstro, a Esfinge, causa a morte de todos
os que não são capazes de resolver os seus enigmas. A
pronta resposta de Édipo à sua pergunta liberta a cidade de tal terror, pelo que ela o elege para seu rei, dando-lhe como esposa a rainha Jocasta.
Passam-se os anos. Quando o drama começa, a cidade
está a ser devastada pela peste. Às súplicas das crianças
tebanas, conduzidas pelo sacerdote de Zeus, para que
as liberte do flagelo, Édipo responde que já mandou
Creonte, seu cunhado, a Delfos, consultar o oráculo.
A resposta deste é que é preciso purificar a cidade da
mancha em que incorreu. É essa inquirição que vai
prosseguindo ao longo da peça, até se revelar a verdadeira identidade do protagonista: aos poucos, o rei
sabe que o crime em causa fora a morte de Laio e do
seu séquito, e que desse atentado só escapara um pastor. O coro aconselha o monarca a consultar o adivinho
Tirésias, que, relutante, acaba por revelar a identidade
de Édipo. Este convence-se de que está perante uma
conjura de Creonte para o derrubar do trono. Jocasta
vem tentar, em vão, pacificar o rei e Creonte, contando
o que sabe e desvalorizando os oráculos: Laio fora abatido por assaltantes numa encruzilhada; e, quanto ao
filho que tivera, mandara que se expusesse, ainda não
completara três dias, numa montanha deserta… É a
palavra “encruzilhada” que desperta os temores de Édipo. Entretanto, um mensageiro de Corinto vem anunciar que Políbio falecera de morte natural, pelo que os
cidadãos do Istmo haviam escolhido Édipo como seu
sucessor. Aos poucos, revela-se que aquele mensageiro
era o mesmo homem que, havia muitos anos antes, recebera de um pastor tebano uma criança exposta e a levara consigo. Este é chamado, e acaba por confirmar o
passado até aí oculto. Jocasta, desesperada, suspende-se de uma corda. Édipo cega-se.
Que significado tem esta terrível história? As tentativas
de exegese têm-se acumulado desde que Aristóteles,
na Política se referiu a Édipo como exemplo de “um
homem que é tal que não se distingue nem pela sua
virtude, nem pela justiça; tão-pouco cai no infortúnio
devido à sua maldade e perversidade, mas por efeito de
qualquer hamartia, e pertence ao número daqueles que
gozam de grande fama e prosperidade, como Édipo”
(Poética 1453a).
Mantivemos propositadamente a palavra original hamartia, que pode significar “erro de juízo” ou “falha”.
Mas as interpretações têm-se sucedido, oscilando sobretudo entre as classificações de Rei Édipo como tragédia de culpa e tragédia de destino, dando-a como
exemplo de distinção entre livre vontade ou determi-

nismo. Sucede, porém, que a noção de determinismo não é anterior à época helenística, como lembrou
o Prof. E.R. Dodds, em artigo que fez época5. E nem
este, nem outros grandes helenistas, aceitam a interpretação psicanalítica da tragédia de Sófocles, que vê
no comportamento da figura mítica o que ainda hoje,
entre nós, muitos consideram a última palavra sobre
o assunto, o “complexo de Édipo” (e seja-me permitido aqui um aparte: o médico de Viena, por sua vez,
não aceitou a transposição que Jung fez deste exemplo,
para o caso feminino, de “complexo de Electra”, nem a
teoria dos arquétipos; ao que se pode acrescentar que
não há muitos anos, um estudioso suíço proclamou
que Freud, no seu afastamento do criador da psicologia
analítica, se revelou, por sua vez, possuído do “complexo de Laio”). Por outro lado, as grelhas que para este
mito estabeleceu a antropologia estruturalista de LéviStrauss causaram tal celeuma entre os especialistas da
Antiguidade que o autor transferiu os seus estudos para
outros povos, como os Índios sul-americanos.
Voltando à interpretação de Dodds, permito-me citar
algumas das palavras finais do seu já referido artigo:
“Certamente que Rei Édipo é uma peça sobre a cegueira
do homem e a desesperada insegurança da condição
humana (…). Mas é certamente (…) também uma
peça sobre a grandeza humana. Édipo é grande, não
em virtude da sua força interior: força para procurar a
verdade a qualquer custo pessoal, e força para a aceitar
e suportar, uma vez encontrada (…). Para mim, pessoalmente, Édipo é uma espécie de símbolo da natureza
humana, que não pode descansar até ter resolvido todos os enigmas – mesmo o último enigma, cuja resposta é que a felicidade humana assenta numa ilusão”6.
Do terceiro grande trágico grego, escolheremos como
exemplo a Medeia, outro dos dramas que mais peças
inspiraram ao longo dos séculos, até à contemporaneidade. Quando, em 1991, organizámos na Faculdade de
Letras de Coimbra um congresso intitulado “Medeia no
drama antigo e moderno”7, o elenco das comunicações
relativas à época moderna começava em Corneille, passava por Grillparzer e Alvaro e terminava em Anouilh
e Chico Buarque – para só falar de alguns exemplos, o
último dos quais fora a realidade brasileira.
Que tem de especial a história de uma feiticeira bárbara, que acaba por matar os filhos, para assim se aplicar
a tão variadas épocas e contextos sociais? Diremos que
tem muito e que infelizmente encarna uma situação
que se repete em qualquer época.
Medeia é uma feiticeira, descendente do Sol, como
Circe, e que, nessa qualidade, constitui um caso à parte na religião grega; e as suas artes mágicas não estão
ausentes da tragédia de Eurípides. Vinda da Cólquida,
quando chega a Corinto é uma estranha, uma princesa
bárbara. E esta antinomia bárbaro / heleno vai ressoar
de maneira diferente ao longo da tragédia. Além disso, os grandes valores civilizacionais que aqui entram
em jogo, e por vezes colidem com essoutra questão,
são o da súplica, da hospitalidade e da fidelidade aos
juramentos, que já encontrámos bem claros desde os
Poemas Homéricos.
Vejamos o texto mais de perto. A origem de Medeia,
o seu amor por Jasão, que a levara a aportar com ele
e os filhos a Corinto, são motivos que aparecem logo
no prólogo, recitado pela Ama. Mas é também ela que
prevê, a traços largos, o desenlace da tragédia: as consequências da quebra dos juramentos de fidelidade de
5 “On misunderstanding the Oedipus Rex”, Greece and Rome 13 (1966) = The Ancient
Concept of Progress and Other Essays Greek Literature and Belief (Oxford 1973) p. 64-77.
6 Op. cit., p. 76-77 passim.
7 Actas publicadas em Coimbra, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 1991.
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Jasão, visto que ele acabara de desposar a filha do rei de
Corinto; a crescente aversão pelos filhos. Na sequência
do prólogo, ficamos a saber pelo Pedagogo que impende sobre ela e as crianças uma ordem de expulsão. É
então que Medeia entra em cena, onde permanecerá
quase até ao final do drama.
No primeiro episódio, depois de ter patenteado ao
Coro o seu desespero e de se assegurar da cumplicidade deste, chega o rei de Corinto. Perante ele, a protagonista apresenta-se submissa e até suplicante, acabando
por conseguir de Creonte licença para ficar mais um
dia apenas. É então que Medeia profere o seu primeiro grande monólogo, aquele em que examina os vários
planos possíveis de vingança, um dos quais é aguardar
que lhe apareça um refúgio noutra terra.
Segue-se a violenta altercação entre marido e mulher,
em que Jasão pretende demonstrar as vantagens das
suas novas núpcias, contra a argumentação de Medeia,
baseada na enumeração dos riscos que por ele correu:
domar os touros ignispirantes, abater a serpente que
guardava o velo de ouro, matar o próprio irmão e o
rei Pélias.
A vinda de Egeu, rei de Atenas, no episódio seguinte, fornece-lhe o apoio de que Medeia precisava. E aí
se cruzam três motivos fundamentais do drama: a fidelidade aos juramentos (Egeu promete solenemente
acolhê-la em Atenas); o valor da hospitalidade (mas
será a própria Medeia que encontrará os meios de lá
chegar, porquanto Egeu está no país de Creonte, e não
pode ser desleal para com o seu hospedeiro); o desejo
de perpetuação através dos filhos (o amor pela família).
No segundo grande monólogo da protagonista, ouvimo-la gizar o seu plano de vingança: mandar à noiva, por intermédio dos filhos, presentes envenenados;
proceder ao subsequente morticínio das crianças, que
privará Jasão de descendência.
É nessa altura que o Coro entoa o hino a Atenas, um dos
mais belos trechos de exaltação da cidade de Palas, para
logo, por contraste, se voltar para Medeia, suplicando-lhe que não cometa o hediondo crime de aniquilar os
seus próprios filhos com a sua “mão homicida”.
Em novo encontro com Jasão, a princesa da Cólquida
simula arrependimento e subserviência. Ela só deseja
que as crianças não sejam expulsas do país; para isso
deverão levar à noiva um manto e uma coroa de ouro
lavrada.
Executada esta diligência, Medeia profere o mais célebre de todos os seus monólogos, aquele em que o seu
coração alterna entre o ódio e o amor. Dos três últimos
versos, que diversos estudiosos têm por espúrios, disse
o filósofo estóico Crisipo que eram a expressão do conflito entre a paixão e a razão. Seriam um exemplo do
que se viria a designar por akrasia, ou seja, o excesso, a
intemperança. É quando a protagonista conclui:
E compreendo bem o crime que vou perpetrar,
mas mais potente que as minhas deliberações é a paixão,
que é a causa dos maiores males para os mortais.
(Medeia 1078-1080)

A narrativa da morte horrorosa da filha de Creonte, envenenada pelas prendas de Medeia, e a do próprio pai,
ao tentar socorrê-la, é seguida pelo filicídio, executado
sem piedade no interior da casa. Jasão acorre, julgando

poder ainda salvar as crianças. É agora que emerge de
novo a antinomia grego /bárbaro. Jasão, que no começo
da tragédia exaltara as vantagens de que usufruía Medeia, ao vir para Corinto, com estas afirmações:
Em primeiro lugar, habitas na terra dos helenos, em vez da
dos bárbaros,
conheces a justiça e sabes usar das leis,
sem recorrer à força.
(Medeia 536-538)

agora acusa-o violentamente do assassínio dos filhos:
Não há mulher alguma na Grécia que queira jamais fazer
tal,
essas às quais eu te dei preferência como esposa,
contraindo uma aliança odiosa e funesta para mim,
tu, que és leoa, não mulher,
dotada de uma natureza mais selvagem do que a Cila
Tirrénica.
(Medeia 1339-1343)

Depois desta violenta altercação, Medeia sai no carro
do Sol, qual deus ex machina, levando os cadáveres dos
filhos.
Vale a pena lembrar que a oposição grego/bárbaro, livre/escravo, tinha sido posta em causa pelos Sofistas,
designadamente por Antifonte, ao escrever: “Somos
por natureza iguais em tudo, tanto os bárbaros como
os helenos” (frg. 44. A7B2 Diels-Kranz). O mesmo Eurípides glosou este princípio noutras tragédias suas.
A Medeia foi, como já dissemos, uma das peças mais
imitadas ao longo dos tempos, não só na literatura
dramática, como noutras artes (lembre-se a ópera de
Cherubini). Ela retrata, entre muitas outras questões,
a situação da mulher, as dificuldades da aculturação,
a veemência da paixão, que é levada aos extremos do
filicídio. O gosto pelo drama psicológico é geralmente
considerado uma característica de Eurípides, embora
não seja a única, porquanto também o chamado teatro
de ideias, bem como a exploração do elemento irracional, têm nele lugar bem marcado.
De resto, uma verdadeira obra de arte tem sempre
muitas leituras possíveis. Tentámos, nestas breves
considerações, traçar algumas perspectivas, através da
análise de alguns dos modelos mais célebres. A análise
completa, essa será sempre, como dizem os psicólogos,
uma tarefa aberta. n
*Texto da Conferência proferida na Casa do Médico, em 24 de Fevereiro
de 2010, no âmbito da primeira edição da «Quinzena Literária».
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E SAÚDE PÚBLICA

NO TEMPO DA REP
ÚBLICA:
o Congresso de 191
2
MARIA RITA LINO GARNEL
Cesnova – Universidade Nova de Lisboa

XV Congresso Internacional de
Medicina. Sessão solene de inauguração.

Associação dos Médicos do Norte
de Portugal.

Em 1884, na década que assistia à vitória da revolução bacteriológica, Teófilo Braga recordava uma das
lições de Augusto Comte: os congressos haveriam de
ter um papel de primordial importância na construção de uma sociedade moderna, livre de contradições1.
Eles eram afinal a demonstração pública de saber e de
racionalidade e, os que neles participavam, constituíam
a elite destinada a presidir à reorganização científica
do social. Comte foi ainda contemporâneo do início da
explosão de congressos e conferências internacionais:
entre 1835 e 1850 reuniram-se cerca de vinte congressos internacionais para tratar dos mais variados temas:
político-diplomáticos, literários e de ciência. A partir
da década de 1850 acelerou-se vertiginosamente esta
nova forma de circulação do conhecimento: na segunda
metade do século XIX, realizaram-se 1390 Conferên-

cias ou Congressos Internacionais2. No campo
científico, estas reuniões inauguravam uma
nova modalidade de intercâmbio, até aí confinado às Academias e Sociedades de Ciência e
às trocas epistolares e de publicações entre os
seus membros. O movimento de congressos
nacionais seguiu de perto esta nova dinâmica
de transferência e actualização de saber, que
eram, também e não menos importante, momentos de sociabilidade, de construção e reforço de laços pessoais e científicos.
Ora, em Fevereiro de 1912 realizou-se no
Porto o I Congresso Nacional de Deontologia Médica e
Interesses Profissionais, convocado pela Associação de
Classe dos Médicos do Norte de Portugal, grémio que
em 1914 tomaria o nome de Associação Médica Lusitana (e que, com ambas as designações, integrou desde
a sua fundação em 1898, a Associação de Médicos Portugueses).
Não era a primeira vez que os médicos se congregavam.
Recorde-se que em 1898 se reunira o I Congresso Nacional de Medicina, em Lisboa; três Congressos sobre a
Tuberculose já tinham tido lugar (1895, 1905 e 1907);
e, claro está, em 1906 realizara-se em Lisboa o XV
Congresso Internacional de Medicina, que reuniu dois
mil congressistas vindos de todos os cantos do mundo.
Mas em 1912 os médicos portugueses reuniam-se, pela
primeira vez, para debater os problemas da sua activi-
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revolução republicana ainda não tinham esmorecido,
o professor julgava oportuno lembrar aos poderes públicos que as reformas do sector, já acontecidas ou planeadas, teriam de ter o acordo prévio dos membros da
profissão.
Sem dúvida a obra legislativa do Governo Provisório
foi estrutural. De interesse para os médicos e para a
saúde pública destaquem-se: a criação das Faculdades
de Medicina de Lisboa e Porto, e a sua equiparação à Faculdade de Coimbra; a reorganização dos estudos médicos, a reestruturação dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, a obrigatoriedade da vacinação antivariólica e
a legislação reformadora dos Manicómios.
Mas, como sublinhava Cândido de Pinho, se a República sonhava com uma sociedade justa, fraterna e solidária, ela só seria uma realidade com o apoio dos
médicos “familiarizados com as ciências da vida” e
“admiravelmente preparados para fornecer ao espírito
de solidariedade o apoio de um conjunto científico”.
Maneira outra de dizer que à ciência, e particularmente
à medicina, estava reservada um papel de direcção do
conjunto orgânico que era a sociedade.
A mesma ideia será acentuada por Alberto de Aguiar,
secretário-geral do Congresso. Lamentando a crise que
a classe médica atravessava, fruto do aumento do número de médicos, o que conduzira à correlativa desvalorização dos seus serviços e que obrigava à dependência de muitas das suas funções, Aguiar enfatizava
o “lugar de destaque e de primacial importância” do
médico “nos organismo sociais”; porque a classe médica
era a única que detinha o “íntimo conhecimento da
natureza humana”.
Compreende-se. Os médicos esperavam uma outra actuação dos poderes públicos, contavam ser ouvidos e
ver as suas reivindicações atendidas. Tanto mais que,
por um lado, eles constituíam o segundo grupo profissional mais representado no Parlamento e, por outro
lado, ganhava força a ideia de que o Estado devia chamar a si maiores responsabilidades e uma actuação mais firme no campo
da Saúde Pública. Estas
expectativas eram contraditórias. A convicção
da necessidade do alargamento da intervenção
do Estado em matéria de
saúde pública colidia não
só com a índole liberal do
Destes temas destacareEstado, mas sobretudo
mos, sobretudo, os dois
com a concepção de que
primeiros.
Executiva do 1.º Congresso Nacional de Deontologia e Interesses Profissionais
a saúde devia ser uma resNo seu discurso inaugu- Comissão
(Porto, Fevereiro de 1912). Da esquerda para a direita, de pé: Almeida Garrett, Ferreira de
ponsabilidade individual.
ral, Cândido de Pinho, Castro, Araújo e Castro, Joaquim Silveira, Oliveira Lima, Teixeira Ribas, Pacheco de Miranda,
Abeillard Teixeira, Carteado Mena. Sentados: Alberto de Aguiar, Mendes Corrêa, Cândido de
O exercício da medicina
professor na recém- Pinho, Cândido da Cruz, Ramos Magalhães. Foto reproduzida de O Tripeiro.
enquanto profissão liberal
-criada Faculdade de Meassentava, justamente, neste último pressuposto. Mas, à
dicina do Porto, admitia que dos congressos anteriores
luz do estado sanitário de Portugal, como as estatísticas
não resultara “um pensamento dominador que procomeçavam a demonstrar, nenhum médico questionapulsionasse uma reforma da Assistência ou da Mediria a enfermidade do corpo nacional, depauperado siscina Pública”3. E reconhecendo que as colectividades
tematicamente por epidemias e endemias – diagnóstico
não possuíam capacidade criadora, sublinhava, consubstancialmente legitimado e fundado em opiniões e
tudo, que só elas podiam pôr em acção as novas ideias,
estatísticas médicas – e a necessidade imperativa de lhe
convertendo-as em progresso. Por outras palavras, e
aplicar terapêuticas adequadas.
num momento em que as esperanças suscitadas pela
dade, sinal de consolidação de uma verdadeira consciência profissional, não isenta, contudo, de forças centrífugas que começavam a ser bem evidentes. A explosão
de especialidades médicas, consequência da evolução
científica e bem visível desde a década de 1880, foi
numa certa perspectiva uma resposta à saturação do
mercado; mas na perspectiva dos organizadores do congresso, a fragmentação da ciência médica não deveria
contribuir para a desunião profissional. E, mais preocupante, em 1910, realizara-se um congresso dos médicos
que prestavam serviço nas associações de socorros mútuos – movimento em franca expansão desde os finais
do século XIX – e, em 1911, reunira-se em Lisboa um
congresso de médicos municipais. Um e outro deram
conta de situações profissionais específicas e de problemas bem diversos daqueles que afligiam os médicos
que exerciam a clínica privada. Daí que o congresso do
Porto se destinasse também a conter esta dispersão de
forças reunindo numa só voz e sob uma única bandeira
as diferentes reivindicações. O propósito de união e de
fortalecimento da consciência profissional é claramente
estabelecido na circular-convite enviada aos clínicos a 1
de Setembro de 1911, propósito que será reforçado no
decorrer do congresso.
O programa geral enviado aos médicos portugueses,
em Novembro de 1911, delineia claramente os seis temas gerais da discussão: 1) a Medicina Pública, que trataria da situação dos médicos municipais, sanitários e
legistas; 2) a Medicina dos Estabelecimentos de Assistência,
que se debruçaria sobre o provimento dos cargos e da
organização dos serviços médicos; 3) Médicos de Associação dos Socorros Mútuos, debatendo as condições de
exercício, fixação das áreas e remuneração; 4) Regulamentação do exercício da Medicina; 5) as Indústrias Para-Médicas, tema e discussão que deveriam clarificar as
relações entre vários profissionais e delimitar o campo
de actividade próprio a médicos, farmacêuticos, analistas, massagistas e à exploração comercial de processos
terapêuticos; 6) e, finalmente, um último tema, a
Deontologia que almejava
o estabelecimento de um
código de boas práticas
mas também discutir o
modelo de associativismo
profissional, que mais
conviria aos médicos.
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Miguel Bombarda (1851-1910).

ARTIGO
paga pela administração central, enquanto
que os municípios se deveriam encarregar
da gratificação devida aos subdelegados de
saúde.
Sintetizando, o diploma construía os seus serviços externos numa hierarquia que na base
assentava em todos os médicos e ia subindo
pelos subdelegados de saúde e administradores do concelho, ao delegado de saúde e ao
governador civil, cobrindo todo o território
e articulando as dimensões estatísticas, proRicardo Jorge (1858-1939).
Américo Pires de Lima (1886-1966).
José Almeida Garrett (1919-1996).
filácticas, de vigilância, de inspecção e terapêutica.
Na perspectiva dos congressistas reunidos no Porto
O Regulamento Geral de Saúde e Beneficência Pública
em 1912 tratava-se, por isso, de conseguir um equilífoi documento que, aprovado em 1901, perdurou dubrio conflitual; ou dito de outra forma, queria-se delirante o regime republicano e só será modificado em
mitar as fronteiras fluidas entre o público e o privado
1926, pela mão de Ricardo Jorge, Director Geral de
de modo assegurar, por um lado, uma esfera de livreSaúde desde 1906. O diploma ainda hesitava entre a
-exercício do médico e de livre-escolha do doente e, por
centralização e a descentralização dos serviços; um
outro lado, circunscrever e intensificar a intervenção
certo grau de autonomia concelhia em matéria de
estatal na saúde pública.
saúde pública era, além de ser tradicional, necessário.
O conceito de saúde pública não estava demarcado com
O Estado tardava em dispor da vontade e dos meios
precisão e sofria constantes modificações. O problema
para chamar a si todas as tarefas e, grande parte dos
não era novo. Ele atravessou o século XIX e intensificuidados de saúde, desde a prevenção ao tratamento,
cou-se na viragem do século com a profunda reestrucontinuaram a depender do poder local e da iniciativa
turação da administração de saúde, consequência da
particular, individual, familiar e associativa e, com óbepidemia de peste no Porto. É uma história épica e bem
vio destaque, a depender das Misericórdias. De facto,
conhecida a do diagnóstico, intervenção e contenção do
o equilíbrio estabelecido em 1901 entre as liberdades
surto epidémico cujas consequências felizes foram, no
individuais e os deveres sociais começava, em 1910, a
mesmo ano, a criação da Direcção Geral de Saúde e Beser questionado.
neficência Pública (17 de Agosto de 1899) e do Instituto
Os médicos, sobretudo higienistas como Ricardo Jorge,
Central de Higiene (28 de Dezembro de 1899), a automas também personalidades como Miguel Bombarda,
nomização de ensino da Higiene Pública (5 de Abril de
não tinham dúvidas sobre a necessidade de alarga1900) e, em 1901, a publicação do novo Regulamento
mento da intervenção estatal. Os médicos deviam
Geral dos Serviços de Saude e Beneficencia Publica4.
transpor os limites estreitos do tratamento individual.
O diploma visava “reconsertar o mecanismo sanitário
Ou dito por outras palavras, a medicina assumia uma
nas suas rodagens activas” e, tendo em conta a realidade
vocação social e totalizadora e a higiene tornava-se um
higiénica do país, desejava realizar o difícil equilíbrio
biopoder5. O saber médico-higienista construiria a vientre o respeito das exigências científicas e um quadro
são panóptica das diversas patologias e orientaria o
de restrição orçamental. Daí que se era clara a orgânica
poder na regeneração do corpo social.
dos serviços centrais – a Inspecção-Geral dos ServiMas se as leis e regulamentos desejavam criar realidaços Sanitários, a Repartição de Saúde e o Conselho de
des novas era necessário olhar a situação sanitária do
Saúde, órgão consultivo integrado por especialistas –,
país de um outro modo. O panorama, higienista e sanitambém resultava evidente que a cobertura eficaz da
tário, do país, tal como foi traçado pelos congressistas
vigilância sanitária do país teria de contar com outras
de 1912, era desolador. Por exemplo, Aguiar Cardoso
instâncias, para o efeito integrados nos chamados serrecordava que “a imensa maioria da população” habiviços externos.
tava o meio rural e que aí a situação “é positivamente
Os médicos, pela natureza da sua prática, pelo contacto
misérrima”6. Faltavam médicos e hospitais, o tifo, a
com as populações na visita domiciliária e na consulta
tifóide, a varíola, a sífilis, o paludismo e, sobretudo, a
privada ou hospitalar, eram chamados a desempenhar
tuberculose, devastavam as populações; a vacinação
o papel de primeiros funcionários de saúde pública, isto
quase não se fazia e cerca de 38% dos óbitos eram de
é, pressupunha-se que todo o médico, na assistência
causa ignorada.
individual que prestava, devia olhar também pela saúde
Os médicos de partido, os tais que constituíam a pedra
colectiva; os párocos, além do “registo estatístico e da
angular do sistema da saúde pública, debatiam-se com
polícia mortuária”, ficavam incumbidos da divulgainúmeros problemas; as Câmaras Municipais tinham
ção dos conselhos de higiene. As Câmaras municipais
a liberdade de criar ou extinguir partidos, alterar os
continuavam com obrigações relevantes para a saúde
vencimentos e modificar as áreas de exercício7; os mépública.
dicos municipais eram em número insuficiente, mal
O médico de partido – verdadeira pedra angular do
remunerados e deviam atender a inúmeros habitantes
sistema – acumularia as suas funções concelhias com
dispersos num território, por vezes tornado vasto pela
o cargo de subdelegado de saúde (decreto de 22 de
falta de caminhos e estradas. Os municípios, “em geral “
Dezembro de 1900), enquanto que o médico de partido
mostravam o maior desinteresse por estes importantes
do concelho cabeça de distrito assumiria as funções
serviços”8, desdenhando reformas sanitárias, não prode delegado de saúde. Assim, eles teriam de responder
vendo o saneamento do concelho e adiando quaisquer
perante duas autoridades: como médicos do concelho,
iniciativas que visassem a salubridade. “A regulamentaperante a autarquia e como subdelegados ou delegados
ção dos serviços” de saúde pública até podia ser óptima,
de saúde, por intermédio do governador civil, perante
mas as municipalidades “longe de se interessar por
a Inspecção-Geral de Saúde. Os encargos financeiros
essas questões antes as tinham por impertinentes”. E,
seriam, também, repartidos: o delegado de saúde, enAguiar Cardoso sublinhava este paradoxo: nas cidades,
quanto tal, receberia uma gratificação directamente
onde a probabilidade de encontrar vereadores mais
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sensíveis aos problemas de saúde colectiva era maior,
o Estado tomava a seu cargo os serviços sanitários; nos
meios rurais, onde a ilustração das vereações era um
bem escasso, o Estado delegava nas autarquias os serviços. Reivindicava, por isso e com a maior veemência,
e também por razões de estratégia epidemiológica, a
necessidade de centralização dos serviços de saúde, a
formação de um corpo médico “extra-municipal, subordinado às superiores entidades técnicas, mas com
independência local” e o fim das disparidades das situações.
Sabe-se como, nos anos finais da Monarquia, a propaganda republicana insistiu na necessária descentralização administrativa. O municipalismo foi uma das
bandeiras recorrentes de todos os projectos que desde
os meados do século XIX se propunham regenerar Portugal. Parte das elites médicas – e Ricardo Jorge foi um
bom exemplo – não duvidava da necessidade ou da
importância do papel sanitário das câmaras municipais. Uma e outra posição, invocando o organicidade
do social, buscavam a fundamentação em argumentos naturalistas e históricos. É verdade que, como Fernando Catroga sublinhou, a mesma invocação podia
suportar interpretações diversas9. Mas esse não parece
ser o sentimento dos médicos municipais que por intermédio dos congressistas, ou nos artigos dos periódicos
médicos – Medicina Contemporânea, Medicina Moderna
e A União Médica –, entendiam que a saúde dos portugueses devia ser um encargo directo e permanente da
administração central. Na perspectiva destes clínicos os
problemas de saúde pública não podiam ser resolvidos
no quadro estreito do município.
Um outro tema também largamente abordado foi a situação dos médicos nos estabelecimentos de assistência.
Como se sabe, a República reconheceu o direito à Assistência. Mas este conceito, que laicamente traduzia a
monárquica Benemerência, não pode ser confundido
com o direito à saúde. A Assistência devia ser prestada
aos que dela carecessem, situação que deveria ser comprovada burocraticamente. Recorde-se que as instituições assistenciais eram na sua larga maioria privadas
(particulares, associativistas, da Misericórdia) e /ou
concelhias (exceptuavam-se, em Lisboa, o Hospital de
S. José e Anexos que, em 1914, receberiam a designação
de Hospitais Civis de Lisboa) pelo que muitos problemas surgiam entre as administrações e os clínicos que
se encontravam ao serviço destes estabelecimentos. E,
naturalmente, a cobertura assistencial do território era
muitíssimo díspar, como desiguais eram as dotações e
o âmbito da intervenção das muitas instituições: umas
dirigiam-se à infância desvalida, outras aos indigentes
e velhos, poucas aos alienados, outras, ainda, geriam
pequenos hospitais, regra geral, com poucos meios técnicos e terapêuticos. As situações dos médicos que aí
trabalhavam eram por sua vez muitíssimo diversas.
Frequentemente diferenças de opinião técnicas e de
gestão, a acumulação de cargos em diferentes estabelecimentos, ou o provimento dos médicos nos cargos
hospitalares opunham os médicos e as administrações
ou os clínicos às autarquias, como sublinhava Américo
Pires de Lima10. Também este médico do Hospital de
Santo António pedia maior intervenção reguladora e
regulamentadora por parte do Estado.

Almeida Garrett11, por seu lado, questionava o sistema
hospitalar. Em primeiro lugar exigia maiores restrições no acesso aos hospitais. Indignava-se o médico
portuense com o facto dos indivíduos não indigentes
recorrerem a serviços gratuitos prestados pelo hospital,
com isso prejudicando a clínica privada. Reivindicava,
igualmente, a proibição absoluta dos estabelecimentos
de assistência prestarem serviços médicos pagos pois
isso constituía “concorrência deslealíssima”, muito lesiva dos interesses profissionais dos médicos. Concluía
afirmando que “a tendência do público a aproveitar-se
dos serviços gratuitos criados para os indigentes e a extensão dos serviços remunerados nos hospitais vão-se
tornando dia a dia tão evidentes que, se não tratarmos
quanto antes de as aniquilar, prometem ser amanhã,
só de per si, a causa de uma terrível crise profissional”.
Em suma, e como se vê, o conceito de saúde pública era
bem diferente daquele que hoje temos. Alguns problemas discutidos em 1912, e embora num contexto diferente e com outra formulação, ressoam com uma estranha actualidade. E nem todos estavam de acordo com
o rumo que a administração pública de saúde deveria
seguir: os médicos de partido já englobados num incipiente sistema de Saúde Pública ambicionavam maior
centralização, tal como aqueles que se encontravam
ao serviço de instituições privadas contavam com uma
intervenção estatal mais incisiva; mas os que exerciam
a clínica privada, em acumulação ou não com cargos
hospitalares, desejavam ver circunscrito o acesso ao
hospital, e não subscreviam o alargamento dos serviços
gratuitos.
Para terminar, não é possível deixar de sublinhar a importância das sociabilidades informais. Nas sessões do
congresso de 1912 debateram-se linhas de orientação
da saúde pública e discutiram-se problemas profissionais. Mas muito continua a escapar aos historiadores: os
consensos conseguidos, as redes de conhecimento que
se esboçaram, as estratégias futuras e, seguramente,
os conflitos que também ocorreram, tiveram lugar na
informalidade das pausas e no programa social que
terminou, brilhantemente, com um banquete, oferecido
pelos organizadores, no grande salão do Jardim Passos
Manuel, ao som da música tocada pelo sexteto de cordas do sr. Görner e, depois do jantar, os congressistas
e acompanhantes ainda puderam assistir a uma sessão
cinematográfica e científica, bem ilustrativa da modernidade que a medicina representava. n
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CIRURGIÕES
PEDIATRAS

JOSÉ MANUEL PAVÃO
Ex-Presidente da
Sociedade Portuguesa
de Cirurgia Pediátrica
Céd. Prof. 12654

Venho apresentar-vos um menino que nasceu no
“reino maravilhoso”… Não, não é esse! Essoutro
em que pensais foi já anunciado há muitos anos por um colega nosso de
pseudónimo Miguel Torga,
quando num dos seus inúmeros rasgos de talento
deu a conhecer ao mundo
a região de Trás-os-Montes.
Este chama-se Leonardo, e é uma
criança encantadora. De tez morena a dar
para o âmbar, cabelinho preto e liso e dois enormes olhos castanhos, que no dizer do bom povo
têm encantos tamanhos e nós desejamos não venham a ser pecados seus… Aos três meses já levantava a cabeça, aos seis sentava-se direito e comia de
quase tudo para alegria de todos!
Festejou há dias o primeiro ano de vida, mas os pais
não escondem o seu temor por ainda não ter dado
os primeiros passos. Diz a mãe, naquela sábia intuição de todas as mães, que o seu menino caiu e agora
tem medo de experimentar!
Nasceu no Portugal hemiplégico, no interior norte
onde não há auto-estradas e os poucos investimentos determinam uma quase paralisia a que não é
alheia a injustiça do Estado e a incompetência política, e onde o acesso ao emprego, à saúde e à educação registam muitas carências, e por isso mesmo
dificuldades.
Há uns meses atrás, a sua avó e minha comadre,
telefonou inquieta e chorosa dizendo, entre dois
soluços, que o seu menino era rendido da virilha, o
que no singular vocabulário da região significa ter
uma hérnia inguinal.
E aqui começa o seu fadário, que às vezes me parece
rimar demasiado bem com calvário! Primeiro a
consulta privada, claro… que o público demora!
Depois a marcação no hospital a duas centenas de
quilómetros, peregrinação que se saldou por quatro
idas e vindas, incómodas, dispendiosas e com riscos, deixando pelo meio uma noite mal dormida no
cadeirão à beira do inocente.
Foi esta prática que a Assembleia Geral dos Cirurgiões Pediatras, reunida em Coimbra no passado dia
16 de Janeiro, recusou alterar reprovando a moção
cujo destinatário final seria o Ministério da Saúde.
Nove votos não, oito votos sim, e quatro votos nim,
que como se sabe, sendo confortável, não é não,
nem sim!

A verdade é que exceptuando o Hospital de Guimarães, ora chamado Alto Ave, os hospitais de Aveiro,
Feira, Matosinhos, Famalicão, Póvoa do Varzim,
Viana do Castelo, Braga, Vila-Real, Penafiel, só na
Região Norte, não têm ainda colaboração da especialidade de Cirurgia Pediátrica junto dos seus
Serviços de Pediatria, alguns já com significativa
dimensão. E contam-se por muitas centenas as
crianças operadas anualmente nestes hospitais,
sem o concurso da competente especialidade, além
de que, casos há, em que realizando cirurgias em
crianças, nem sequer existe apoio da Especialidade
de Pediatria Médica, não obstante haver convenções
com o Ministério da Saúde!... E tudo isto sob a suave
complacência de quem já devia ter agido!
É mais um testemunho de umas tantas bizarrias
que ainda existem no panorama da nossa saúde, e
de como o Portugal das grandes metrópoles do litoral desconhece e não é solidário com o Portugal do
interior. E enquanto o País envelhece e a natalidade
decresce, este Portugal do Séc. XXI segue ainda a
“vol d´oiseau”, como dizia Madame Ratazi.
Não sabemos ainda o que decidirá Sua Excelência,
a titular da pasta da saúde, o que sabemos é que os
proponentes da referida moção não irão desistir da
luta em defesa das crianças. A ver vamos, como diz
o cego! n
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PREPARAR
MÉDICOS
PARA A ERA DA
INFORMATIZAÇÃO
GLOBAL
ESTAMOS EM 2010.
PROFETIZO QUE ESTE MILÉNIO SERÁ MARCADO
POR UMA PROFUNDA MUDANÇA NO DESEMPENHO DA CAPACIDADE SINGULAR QUE É A INTELIGÊNCIA REFLEXIVA E SIMBOLIZADORA DOS SERES HUMANOS. NO HORIZONTE DO TEMPO ESTÁ
A NASCER UM OUTRO HOMEM QUE VAI SUBSTITUIR O ACTUAL.

DANIEL SERRÃO

Argumento assim:
Sendo a inteligência reflexiva e simbolizadora uma
capacidade recente no desenvolvimento evolutivo do
Homo Sapiens, está ainda na sua infância e muito longe
de ter atingido a maturidade e de ter já revelado todas as
suas potencialidades. À evolução adaptativa do corpo,
que logrou, com a emergência e desenvolvimento da
rede neuronal do córtex cerebral, na sua porção mais
frontal e supraorbitária, tornar possível o exercício de
uma capacidade nova, de representação e simbolização
do não-eu, da alteridade, a esta evolução adaptativa,
dizia, vai suceder-se a contínua maximização desta
nova capacidade, com imprevisíveis novas formas de
ser e de estar dos humanos no mundo terrestre e, previsivelmente, no mundo extra-terrestre, em estações
planetárias habitadas.
Porque, repare-se, mesmo neste mundo terrestre actual
em que vivemos, a inteligência – que é, na sua essência,
uma estrutura de conhecimento perceptivo e de representação –, manifesta-se, em todos os humanos, sim,

mas de formas bem diversas. O aborígene australiano que vê com os olhos
até ao limite do horizonte, o cientista
que vê com o microscópio electrónico ou o astrónomo que vê por um
telescópio, conhecem e representam,
cada um, mundos diferentes e vivem
de formas diferentes. E o filósofo que
reflecte sobre tais e tão diversas representações vai poder construir, ainda,
uma outra representação própria,
abstracta, puramente conceptual, teleonómica, alheia às representações
do aborígene, do cientista e do astrónomo. Por fim o teólogo – seja ele um
professor de Tubingen ou um simples
sacerdote de uma paróquia rural – vai
propor uma teleologia, um sentido
transcendental, metafísico, para a sua
concepção representadora do mundo,
da vida e do homem, nas suas origens
e nos seus destinos.
A inteligência humana manifesta-se,
de facto, de muito diferentes modos
no mundo actual e a mesma capacidade, que é o exercício de uma inteligência, perceptiva, reflexiva e simbolizadora, vai depois possibilitar
desempenhos tão diversos como os
dos aborígenes, em muitas partes do
mundo, do homem comum das civilizações modernas e pós-modernas
actuais, do cientista, do filósofo, do
teólogo. Cada um capta a informação
pelos meios que lhe são disponibilizados, e constrói um conhecimento
novo, seguindo um processo individual de elaboração e de significação.
Quero dizer, nesta introdução ao tema
das relações entre as tecnologias da
informação e o exercício da medicina,
que há formas muito diversas de gerar e de difundir a informação e de
construir, com a informação recebida,
conhecimento.
Ao longo da longa evolução dos humanos, informação foi o gesto mimético, foi a narrativa oral mítica, foi a
palavra, foi a simbolização alfabética
gravada, copiada, impressa, reproduzida. Foi e continua a ser, porque
nenhum dos novos patamares evolutivos destrói o anterior mas, em verdade, constrói-se sobre ele e com ele.
É porque eu quero comunicar informação a um tu,
que eu gesticulo, que eu falo, que eu escrevo; que eu
faço reproduzir a escrita, por impressão, em milhares
de exemplares de um livro ou de um jornal. E quando
assim procedo, o acto primordial de comunicar, que era
entre um emissor e um receptor, vai ser modificado: há
um emissor e há um número incalculável de receptores,
no presente e no futuro. O exemplo mais referido é o
dos livros da tradição hebraica, que registaram uma
muito anterior narrativa oral e que, ao longo de milénios, antes e depois de Cristo, têm transmitido a mesma
informação para um número incalculável de milhares
de milhões de receptores.
Com a invenção dos meios de transmitir informação
à distância a evolução foi idêntica; primeiro a palavra,
pelo telefone, depois a escrita (direi hieroglífica) com o
sistema Morse e alfabética, com o telegrama; o cinema
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foi, também, mimético, mudo, depois mítico-oral, sonoro, e depois simbólico, combinando todas as formas
de exprimir informação – imagem, cor, movimento,
palavra, música; até à invenção de um real fantástico,
à desconstrução do espaço e à anulação ou perversão
do tempo; categorias estas, espaço e tempo, que tinham
sido bem construídas e eram muito úteis para a arrumação da informação e sua vivência como conhecimento,
dito, racional.
Tudo isto que escrevi são reflexões triviais, é mero comentário ao que foi a evolução do tratamento da informação comunicada, dentro da diversidade das sociedades humanas.
Mas sob esta evolução, pulsa, desde há alguns anos,
uma profunda revolução que aflora, aqui e ali, e que vai
ter uma influência radical no exercício da Medicina e,
obrigatoriamente, no processo de formação dos médicos. É sobre tal pulsação do futuro que quero escrever
para os leitores médicos e não só.
Concordo com Claude Allègre quando reconhece
Claude Shannon, professor do MIT, falecido no final do
Século XX, já com 84 anos, como o verdadeiro causador
da revolução que anunciei.
Para Shannon a questão era:
como transmitir uma mensagem a grande distância, sem
grandes custos e sem que a
mensagem seja alterada ou
deformada.
Para resolver esta questão,
Shannon começa a construir
uma teoria geral da comunicação procurando definir a
“quantidade” de informação
contida numa mensagem
como sendo a que faz cair
ou até desaparecer o grau da
indeterminação que é provocada pela recepção da mensagem. Não tendo como referência o conteúdo, como um
significante, mas sim a sua
dimensão e os seus elementos estruturais de suporte.
Há aqui uma semelhança
com o conceito de entropia,
aplicado ao sistema comunicacional. E, por isso, Shannon interessou-se pelo “ruído” como perturbação da
mensagem e que é uma redundância geradora de entropia; para acabar com tal ruído – por exemplo os floreados de linguagem que eu estou a usar nesta mensagem
– propôs a codificação e adaptou um código binário
para codificar e descodificar mensagens. Casualmente,
ou talvez não, é descoberto nesta altura o transístor que
veio a constituir o suporte físico, o elemento básico, de
toda a tecnologia de informação binária. A revolução
informática tem aqui verdadeiramente o seu início.
Logo se compreendeu que também o conteúdo da mensagem tem a função de fazer desaparecer a indeterminação que exista no receptor e, portanto, em termos
conjuntivos, o conceito de informação pode ser usado
como “a medida da indeterminação”.

Falar sem dizer nada é uma inutilidade, não contribui
para fazer desaparecer uma indeterminação e para colocar no lugar da indeterminação um conhecimento.
Toda a produção de expressões faladas ou escritas tem
uma ambiguidade intrínseca que se torna criadora, ou
não, na cognição de quem a recebe.
Esta teoria geral da informação e os conceitos que criou
são hoje de uso comum; a “informação” genética é um
“código” que usa a quantidade de sub-informações depositadas nas “sequências” nucleotídicas ou num cromossoma; as mensagens nucleares são “transcritas” e
depois “descriptadas” e revelam-se como conhecimento
na proteína sintetizada. E se pensarmos na investigação
no campo das neuro-ciências, aí temos transmissores,
mensagens, códigos de sinais “ruído” (informativo),
descodificação, até à emergência do conhecimento biológico, como memória arquivada electronicamente.
Não é nenhuma especulação afirmar, hoje, a informação e as múltiplas modalidades da sua circulação, como
mensagem e como conteúdo; a informação é a grandeza
fundamental que regula a organização do mundo físico,
biológico, psicológico; e também, nos tempos mais modernos, do mundo económico (a informação das cotações bolsistas on-line, em tempo
real, em todo o Globo, acabou com
muitas formas de especulação baseada nos fusos horários...).
Temos assim que uma nova forma
de gerar e fazer circular a informação altera o conteúdo significante
da mensagem e, necessariamente,
produz um novo e diferente tipo de
conhecimento, no receptor.
O que impõe uma nova forma de
aprendizagem.
O princípio da nova aprendizagem é assim enunciado – ninguém
ensina nada, directamente, a ninguém e todos aprendem, com todos, quando imersos em informação contextualizada.
Falar de informação contextualizada é falar de sistemas complexos,
caóticos ou não caóticos, que são
os únicos que verdadeiramente
existem.
Séculos de ciência geradora de informação fragmentada, reducionista, elaborada a partir de um modelo analítico de
pensamento, são postos em causa, e, por isso, provocam o desafio da nova aprendizagem.
Afirma-se muitas vezes que a sociedade do futuro é a
sociedade de informação. Mas não o será e ainda bem.
A informação é como uma avalanche que desce das
montanhas inovadas e vai submergir tudo e todos.
A sociedade do futuro será a sociedade do conhecimento; mas do novo conhecimento que o tratamento
informático da informação irá permitir que surja e se
desenvolva em muitos campos da actividade humana
Nomeadamente no exercício da Medicina como uma
actividade humana.
Quero dizer que as novas tecnologias para o tratamento
e difusão da informação estão a mudar a forma como
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o cérebro humano
recebe a informação
e com ela elabora
conhecimento, para
orientar decisões e
comportamentos.
Esta mudança tem riscos, potencialmente
ameaçadores, e benefícios, potencialmente
extraordinários.
Vamos tomar como
exemplo clarificador do que pretendo
comunicar o tópico
essencial do conhecimento do ser humano, porque é
neste conhecimento do ser humano que se baseia todo
o exercício da profissão médica.
Se olharmos para o curriculum pedagógico e científico
de uma Faculdade de Medicina verificamos que ele se
apresenta, geralmente, dividido em dois ciclos de três
anos, o básico e o clínico, e que, em ambos os ciclos, o
curso está estruturado em disciplinas.
Um curriculum proposto para uma nova Escola de
medicina, que tive oportunidade de conhecer há algum
tempo, apresentava quarenta disciplinas no ciclo básico. No ciclo clínico, com uma carga horária de 3.000
horas lectivas, propõe mais setenta disciplinas individualizadas, anuais, semestrais e modulares.
O modelo de aprendizagem subjacente a este projecto é
o de submeter a inteligência do aluno a umas seis a sete
mil horas de transmissão oral de informação parcelar,
segmentada em disciplinas, considerando a disciplina
como, e cito, “uma unidade curricular individualizada
por conteúdos e objectivos” e eu acrescentaria e pela
metodologia usada para gerar informação.
Como a geração de informação é permanente e as metodologias são constantemente diversificadas, poderá
afirmar-se que não haverá limites e que a informação a
transmitir, mesmo considerando apenas o ciclo básico,
poderá ter, sei lá, 100 disciplinas em vez de quarenta,
tudo dependendo da disponibilidade de investigadores
especialistas. Por exemplo, no primeiro ano é proposto
ensinar Bioquímica I e Bioquímica II, Biologia Celular,
Biologia Molecular; mas, nestas áreas, a investigação
especializada pode propor muito mais disciplinas com
“conteúdos e objectivos próprios”, mesmo que a finalidade seja apenas compreender a genómica e a protéomica actuais.
O modelo de ensino por transmissão oral de informação segmentar baseia-se na convicção de que o receptor
desta mensagem segmentar e parcelar vai transformá-la
em conhecimento.
Esta convicção, porém, está hoje posta em causa pelos
especialistas da cognição humana.
Vejamos como.
O nosso exemplo era o conhecimento do ser humano
pelo candidato a médico porque o ser humano será o
objecto das suas decisões e intervenções como médico.
Sou candidato a ser Médico.
A questão que se põe é, por exemplo, averiguar se a
informação relativa à forma dos ossos limpos e descarnados que eu observei e decorei no 1.º ano, ou a morfologia ultra-estrutural do aparelho de Golgi, ou a acção
do enzima conversor da angiotensina, ou a activação do
oncogene, ou a inibição da apoptose e sua relação com
os factores de crescimento, e mil outras minudências de
morfologia, fisiologia, bioquímica, biologia molecular
que me foram comunicadas durante três anos, ou que
eu fui ler em livros e revistas, me habilitaram para co-

nhecer o ser humano e para o compreender quando ele
se declara doente.
Nenhum professor de bioquímica ou de biologia molecular ou de imunologia ou de genética, que falou para
mim numa aula teórica, ou escreveu para mim num
livro de texto, pode ter a mais pequena ideia de qual foi
o conhecimento que se gerou na minha inteligência em
consequência da informação que me disponibilizou.
Porque toda essa informação só faz sentido, só é conhecimento, no contexto em que foi gerada e como resposta
a uma pergunta que nesse contexto foi formulada.
A investigação científica nas ciências da vida é, por
natureza e necessidade, reducionista e vai ter de sê-lo
cada vez mais; o seu objecto não é o conhecimento do
ser humano global, são ou doente. E sem este conhecimento a intervenção do médico é impossível ou é puro
charlatanismo.
Mas então, perguntarão: como é que trabalham os médicos, como é que eles tratam da nossa saúde, se não
sabem quem somos como seres humanos?
A resposta a esta questão é hoje conhecida a partir de
investigações antropológicas, sociológicas e cognitivas
efectuadas sobre a prática médica.
Cada médico segrega do ser humano total, o órgão, o
sistema ou a função em que vai especializar-se e constrói um paradigma e um contexto, no qual a informação
pertinente, embora segmentar e parcelar, faz sentido; e
coloca entra parêntesis (ou esquece) toda a informação
das sete mil horas de aulas que recebeu e que foram,
portanto, puro desperdício, pura dissipação de informação. Sabe tudo de fígado, da sua estrutura e função,
das suas patologias, do mecanismo de hibridação do
genoma do vírus B com o genoma nuclear do hepatócito, mas pouco ou nada sabe do ser humano que lhe
aparece no ambulatório e que, num contexto complexo,
pessoal, social, profissional, familiar, relacional, etc.,
etc., ficou infectado pelo vírus B.
Encerrado no espaço que segregou para si, o médico
especialista sente-se seguro, domina as técnicas e as decisões e constrói à volta do seu território a muralha que
o defende e o protege; mas que também o condiciona.
A lógica deste paradigma é a pulverização dos territórios fechados, habitados por médicos micro-especializados, e o desaparecimento do médico com capacidade
para compreender o ser humano e o seu adoecer global,
e para se responsabilizar por ele numa base de confiança mútua.
Esta evolução aconteceu em todos os países desenvolvidos e com alta tecnologia de diagnóstico e de terapêutica e em todos, como também em Portugal, se sente a
falta de um tipo de médico que pode ser descrito como
médico assistente ou Internista Global.
As tecnologias de informação e a inteligência artificial
foram recrutadas para resolver esta dificuldade tentando criar um padrão de intervenção médica apoiado
em resultados da investigação terapêutica e diagnóstica
que, submetidos a meta-análise, gerassem regras de
conduta de aplicação universal – a chamada evidence-based medicina, ou seja decisões médicas baseadas
nas melhores comprovações científicas disponíveis em
cada momento.
Os sistemas informáticos de inteligência artificial executam duas importantes funções do trabalho médico,
até aqui baseadas na memória pessoal ou na consulta,
demorada e difícil, a fontes de informação escrita.
São elas:
– propor uma lista de diagnósticos prováveis a partir da
introdução no computador dos sintomas observados
pelo médico na pessoa doente.
– orientar o uso dos meios complementares de diag-

47

nóstico para descer, ao longo da árvore de diagnóstico
até ao caule que será o diagnóstico exacto ou mais provável e à intervenção terapêutica, médica ou cirúrgica,
evidence-based.
Para os observadores mais timoratos o desenvolvimento de um software de diagnóstico e tratamento
veio destruir a profissão médica e a sua autonomia; veio
destruir o persistente mito do olho clínico ou do faro
diagnóstico – cheira-me que ele tem tuberculose! – e
veio reduzir o médico a um autómato dependente dos
conteúdos armazenados no seu computador pessoal
e produzidos pelas multinacionais que controlam a
informação médica.
Com todo o respeito por estas vozes críticas e pessimistas, eu creio que as tecnologias de informação, ao
facilitar, ao médico, um trabalho penoso, baseado na
memória humana falível e, algumas vezes, enganadora,
vieram libertá-lo para que ele possa exercer, em pleno,
o essencial e o mais nobre comportamento da sua actividade profissional. Refiro-me, como é óbvio, à capacidade semiótica e à capacidade semântica que são
anteriores ao uso das tecnologias informáticas e que são
a garantia de fiabilidade e da eficácia dessas tecnologias.
A capacidade semiótica é a que
permite ao médico recolher do
doente tudo o que ele tem para
lhe comunicar, quer o doente
saiba ou não, quer possa ou não,
exprimir-se na linguagem convencional.
Uma das melhores consequências da investigação antropológica do acto médico foi a valorização da chamada história
clínica – tão desprezada na prática da medicina especializada
– na perspectiva de a considerar
como uma narrativa humana,
com a sua semiótica e a sua semântica próprias.
Na perspectiva antropológica a
medicina clínica e também a ciência médica aparecem apoiadas
em narrativas produzidas pelos
doentes; e também pelos médicos e pelos investigadores.
A análise filosófica da narrativa
com a qual a pessoa se declara doente, elucida o seu
carácter biográfico, o seu entrosamento na auto identificação, no self, e no entendimento pessoal do que é
adoecer e do que é morrer.
A sagacidade semiótica do médico vai revelar-se e exercer-se na desconstrução da narrativa da pessoa que se
declara doente e na extracção do que, nessa narrativa,
tem valor semiótico e pode ser complementado com os
sinais físicos obtidos do corpo da pessoa observada.
A esta capacidade semiótica vai ter de se juntar a capacidade semântica que consiste na atribuição de um
sentido à palavra que representa a observação semiótica. Dou um exemplo: o médico examinou os olhos e a
pele da pessoa e viu que estavam amarelos; e traduziu
esta semiose por uma palavra – icterícia. Mas esta palavra é polissémica e para elucidar, semanticamente, a

palavra há um vasto universo de informações, que o
computador lhe pode dar, mas que para nada servirão
se o médico não conhecer toda a linguagem médica –
estrutural e funcional, normal e patológica – porque
é este conhecimento que lhe vai permitir navegar pelo
programa do computador; esta navegação será sempre
mais fácil do que percorrer o mar da memória pessoal
ou o labirinto da prolixa e amontoada informação escrita actual.
O refinamento destas duas capacidades deverá ser o
objectivo da formação dos médicos que irão praticar
medicina neste novo século.
Os computadores não dominarão o médico, nem orientarão o seu pensamento e as suas decisões, escravizando-o ao processamento da inteligência artificial,
desde que, na sua formação eles aprendam a pensar da
mesma forma que o computador usa, o Compu - Think
como lhe chama Pierre Layman.
O Compu - Think, ou pensamento computacional, é,
afinal, a nova forma de gerar conhecimento a partir
de informação apresentada por técnicas de tratamento
informático que exigem uma nova literacia, a literacia
computacional.
Thymothy Koschmann, o mais respeitado defensor do conceito da literacia
computacional na educação médica,
define-a, num artigo já publicado em
1995, na revista Academic Medicine,
como aprendizagem sobre computadores, através de computadores e com os
computadores.
O estudante, para adquirir a necessária
literacia computacional, deve dominar
completamente esta ferramenta pessoal como um meio; depois deve usá-la
para ir procurar a informação de que
necessita nas fontes internas e externas
disponíveis – vai aprender através do
computador.
Mas o mais importante passo – e este
é já um salto qualitativo na formação
dos futuros médicos – é aprender com
o computador; esta aprendizagem com
significa a imersão no seu computador
pessoal como meio quase exclusivo de
acesso às tecnologias de comunicação,
como e-mail, vídeo, Internet, e principalmente, à Intranet onde a estrutura de formação
colocou os conteúdos necessários à formação e desenvolvimento da capacidade semântica do estudante.
O estudante não tira um curso de medicina.
O estudante adquire um método de aprendizagem contínua e permanente que lhe permitirá compreender,
diagnosticar e tratar o problema que lhe é apresentado
ou que ele apreende na narrativa da pessoa que o procura.
Porque esta aprendizagem é da sua responsabilidade e
está integrada no contexto do problema da pessoa, ela
é singularmente facilitada pela apresentação de conteúdos contextualizados; e, se ocorrer em conjuntos de
4 ou 5 estudantes que, em grupo, interactuam com a
informação para construírem os seus próprios saberes
e gerarem um sentimento de pertença a um ambiente
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de aprendizagem electrónica, o novo conhecimento vai
acontecendo de forma segura e integrada.
A aprendizagem médica do futuro terá, assim, dois
componentes principais, um de proximidade e outro
a distância.
O de proximidade é o que permite a aprendizagem do
método de observação clínica para a aquisição de uma
capacidade semiótica de alto nível; é uma aprendizagem
tutorizada de gestos, de capacidade de diálogo e escuta
e de codificação linguística.
O de distância vai usar o que Stephen Ehrmann chama
a terceira revolução no ensino universitário em termos de aprendizagem; a primeira foi o uso da leitura e
do texto, depois o desenvolvimento das universidades
como espaços onde estava concentrado tudo o que era
necessário para o estudante aprender; finalmente, a terceira revolução é esta que rompe as barreiras do espaço
e do tempo e coloca a informação ao dispor de qualquer
um, transformando as universidades em instituições
criadoras de saber, incessantemente disponibilizado em
redes informáticas.
Não há mais ensino de proximidade, face a face, um
professor e umas dezenas ou centenas de alunos a verem-no e a ouvirem-no num anfiteatro.
Um professor, quando cria conhecimento é um investigador que disponibiliza informação para um número
incalculável de aprendentes situados num qualquer
ponto do Globo. A Internet é já, em muitos campos, esta
espécie de universidade global, a distância, que gera
conhecimento, sem o saber e sem poder avaliá-lo. Claro
está que a Internet, devido à sua expansão súbita e tumultuosa, criou o problema do acesso e o problema da
qualidade. Mas nem um nem outro destes problemas
são substantivos ou afectam o valor incomensurável
do método; e ambos podem ser resolvidos num quadro
de um programa específico de formação a distância de
médicos para as novas formas de exercício profissional.
A comunicação por e-mail, no quadro da aprendizagem
a distância, é muito mais favorável á interacção entre o
gerador da informação e o aprendente do que o ensino
cara a cara entre um docente e umas dezenas de alunos;
os quais, em regra, preferem o silêncio à pergunta improvisada sobre uma informação acabada de receber e
que não pôde ser objecto de reflexão pessoal.
A conjugação harmoniosa entre o componente de proximidade, rico de interacção humana, e o componente
de distância, imerso em contexto computacional, permitirá, a criação de um profissional apto a compreender o ser humano doente na sua globalidade; apto
a identificar o órgão, o sistema ou a função que uma
semiótica fina e uma semântica apoiada em software
computacional consideram como os causadores da perturbação apresentada pela pessoa; apto a orientar a
pessoa no labirinto das intervenções especializadas de
diagnóstico específico e de terapia médica ou cirúrgica;
e apto a receber de novo a pessoa para a continuidade
da assistência até á morte que é, sempre, o destino natural de todos os viventes.
Este Internista Global, este Médico Assistente Pessoal,
está preparado para aprender constantemente com o
seu computador, que lhe dá acesso instantâneo à melhor informação científica e profissional, que lhe permite a consulta a qualquer outro Colega, mesmo no
Estrangeiro mais longínquo, discutindo on-line com
base no processo clínico electrónico do doente o qual
disponibiliza toda a informação e todas as imagens,
das ecográfícas e radiológicas às histológicas e ultra-estruturais.
Está ainda preparado para vigiar, electronicamente,
parâmetros essenciais dos seus doentes, sem a penosa

perda de tempo, nas salas de espera, para um contacto
pessoal quase sempre fugaz e pouco significativo para
o doente.
O Infocosmos da Saúde, como lhe chamam os autores
americanos, significa, assim, que todo o processo de
prestação de cuidados de saúde vai destruir as barreiras
actuais de espaço e de tempo pelo uso permanente e
quase exclusivo dos meios de tratamento informático
da informação.
O telediagnóstico, como também a cirurgia teleguiada
e robotizada, são já uma realidade no momento actual
e têm potencialidades de desenvolvimento tecnológico
extraordinárias.
Por exemplo, o rastreio de lesões pigmentadas da pele
pode ser, e já o é nalgumas regiões europeias, totalmente automatizado: as imagens fotográficas são imediatamente digitalizadas e analisadas por um programa
informático que propõe, ou não, a exérese cirúrgica; se
a proposta for de operar indica, imediatamente, o local,
o dia, a hora da intervenção e, no final, arquiva o resultado histológico, benigno ou maligno. Esta informação
vai melhorar, por feed-back, a capacidade discriminatória do software de diagnóstico. As imagens com decisão
de não operar ficam arquivadas no processo clínico
electrónico e são anualmente comparadas com novas
imagens das mesmas lesões e submetidas a nova leitura
decisória. Com esta tecnologia informática a incidência
de melanoma maligno invasor e metastizado, é reduzida, praticamente, a zero.
O Infocosmos da saúde não é uma promessa, é uma
realidade.
A preparação de profissionais para exercerem medicina
clínica no ambiente informático é uma necessidade
urgente no nosso país sob pena de, uma vez mais, perdemos o TGV da modernidade e ficarmos amarrados
a esquemas de preparação de profissionais para um
exercício que já não existirá a curto prazo.
A minha proposta é a da criação de uma unidade piloto
e modelo para formação de Internistas Globais que
fossem sendo os motores da transformação progressiva
das Faculdades Clássicas do ensino médico em instituições criadoras de informação científica, pelo reforço
da sua capacidade de investigação e pela diluição da
responsabilidade de ensino directo, face to face, dos
aprendentes, num sistema de comunicação informática.
Termino reforçando as três ideias fundamentais em que
me baseei:
UÊ A inteligência humana é evolutiva e vai ter no
futuro, capacidades diferentes das actuais, particularmente no modo de procurar e de receber a
informação para gerar conhecimento.
UÊ A tecnologia informática torna possível, pela primeira vez, pensar e compreender globalmente sistemas caóticos, como é o caso do ser humano.
UÊ A Medicina, porque é um sistema de relações humanas baseado na informação para gerar conhecimento, será a principal beneficiária do uso efectivo
dos dois pressupostos anteriores. n
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Ó senhor António?!...
Um António mais,
utente anónimo, num
hospital popular…

ELÍSIO DE CARVALHO

A gente nunca sabe o
que nos pode esperar numa inesperada
esquina da vida. À
medida que os anos
nos vão pesando, o que cada vez é mais evidente é
a grande diferença entre os nossos planos pessoais
e aqueles que o alto destino ou, se quisermos, a Providência, secretamente traça para cada um de nós.
Umas vezes, o plano do destino é mais sério, outras,
como o episódio que vou contar, é mais para o cómico, não deixando, no entanto, de ter a sua boa lição
de vida corrente para meditar.
Aqui há tempos tive necessidade de recorrer, de urgência e agora como utente, ao hospital onde trabalhava há várias décadas. Logo no Serviço de Urgência, fui reconhecido e amavelmente tratado por
todos; decidiram que tinha de ser imediatamente
submetido a uma pequena intervenção cirúrgica.
Tudo muito bem entre belíssimos profissionais que
me conheciam há muitos anos.
Acabada a operação, já a noite ia bastante adiantada, levaram-me para uma enfermaria dum piso superior, com
Este pequeno texto foi-me enviado
cerca de oito camas, cerca de mepor um meu amigo e nosso querido
tade ocupadas com doentes, todos
colega, o Dr. Elísio de Carvalho. Recebi-o em meados de Junho, quando
em amena cavaqueira. Sinto-me a
ele ainda sofria da doença que o iria
entrar claramente num divertido
derrotar. Serve de exemplo ver a sua
anonimato.
capacidade de resignação e observar
Notei que alguns não terão resisa medicina que tão bem praticou,
tido à tentação de forçar o rabo do
pelo outro lado, ou seja, o dos doolho para “mirar” o recém-chegado
entes. Não pude deixar de publicar
hóspede. Depois, continuaram e
na nossa revista um texto que tanto
prolongaram despropositadamente
me disse e me comoveu. A sua publiuma conversa em calão pela noite
cação, não sendo a Homenagem que
dentro. Eu ainda só tinha o estanaturalmente um Homem da grantuto de observador. Ouvia apenas.
deza do Dr. Elísio de Carvalho merecerá, significa para todos nós a lemEntre eles, havia um em longo inbrança do médico e excelente clínico
ternamento, complicado. Apagadas
que era, da paixão que tinha pela boa
as luzes, chegou, aparentemente, o
escrita e pela história médica e da sua
sono colectivo. Como dormi mal,
enorme capacidade de resistência à
apercebi-me que um deles deixou
adversidade até ao limite das suas
escapar ruidosamente gazes pelo
forças, e sempre com um sorriso nos
ânus durante toda a noite, sonhava
lábios. Bem-haja.
muito alto e tratou muito mal a
J. PEDRO MOREIRA DA SILVA
mãe de metade dos da freguesia

dele. Eu metia a cabeça debaixo dos
lençóis e ria-me, baixinho, a “bandeiras despregadas”.
No início da manhã seguinte, uma Auxiliar de Acção Médica, com ares de
toda muito despachada, pergunta-me
alto lá da porta da enfermaria: – Ó senhor António, o que quer para o pequeno-almoço? (de facto, ela viu na minha vinheta de
identificação que eu me chamava António).
O tom de voz proferido despertou-me nova
crise de riso que escondi debaixo dos lençóis.
“Isto é uma delícia!”, comento para mim.
Passado o pequeno-almoço, era tempo de
higiene dos doentes. E eu lá fui também. Um
entradote Auxiliar de Acção Médica, seco
como o bacalhau da peça pela nicotina, de
muito poucas falas, respeitador, e totalmente
desprovido de músculos do riso: – Vamos tomar banho – e faz-me sinal para o acompanhar. Lá me lavou
primeiro da cinta para cima; e com ar muito sério,
entregou-me a esponja: – Vá!, lave agora você essas
coisas aí para baixo.
Isto é delicioso, penso eu, mas pode não ser para
todos os “estômagos”. Só me ria.
Os doentes metiam-se comigo, para tirar “nabos da
púcara”, mas eu não queria, de modo nenhum, perder este tão saboroso e hilariante anonimato.
A meio da manhã vem a visita médica geral à Sala.
O Enfermeiro, bem intencionado porque a vinheta
omitia a minha profissão, apresenta-me: – Aqui o
senhor António…
Como todos os médicos me conheciam há muitos
anos, um deles lançou-me fora do pitoresco anonimato: – O senhor António, vírgula... Este senhor é
nosso colega há muitos anos cá no hospital.
Um abrir de boca geral, nos doentes, auxiliares e
enfermeiros.
Pouco mais de 12 horas gozei de anonimato, durante
o qual, dentro do que era razoável e possível, fui
respeitado e bem tratado por todos. Compadeci-me
especialmente do doente em tratamento prolongado,
pelas nuvens muito negras que, diziam, se abatiam
sobre o futuro da sua saúde. Visitei-o, após a minha
alta, várias vezes. E tudo correu bem.
Depois, o tratamento que me dispensaram foi o habitual na nossa proverbial sub-cultura.
Este artigo talvez se justifique, por um lado, pelos
aspectos marcadamente cómicos, inesquecíveis, que
o envolvem; mas, por outro, para nos lembrarmos
bem que nem a todos os Antónios, por esses hospitais, a vida lhes corre tão airosa e humorada. E de um
momento para o outro, o António ou a Maria, pode
ser um qualquer de nós, que sente necessidade de
acorrer, forçado, ao primeiro hospital que tem à mão,
como foi o meu caso. n
3ª feira, 8 de Junho 2010
ELÍSIO DE CARVALHO
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NOTÍCIAS

MÉDICOS
HOMENAGEADOS
PELO SEU TRAJECTO
HUMANO E
PROFISSIONAL
UM DOS MOMENTOS ALTOS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA FOI A HOMENAGEM A 16 ILUSTRES FIGURAS DA MEDICINA PORTUGUESA, NUMA DISTINÇÃO PELO
SEU TRAJECTO HUMANO E PROFISSIONAL.
NUMA CERIMÓNIA QUE ENCHEU O CENTRO
DE CULTURA E CONGRESSOS, NÃO SÓ COM
OS HOMENAGEADOS, MAS TAMBÉM COM
OS SEUS FAMILIARES, OS DISTINGUIDOS
FORAM AGRACIADOS COM A MEDALHA DE
MÉRITO DA ORDEM DOS MÉDICOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Carlos Ribeiro

“De certa forma, agradeço ao Conselho Nacional
Executivo da OM ter-me atribuído esta medalha em
vida, porque assim tenho o gosto de a apreciar e,
simultaneamente, de a agradecer”, congratulou-se
Adriano Supardo Vaz Serra.
Professor catedrático jubilado de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
Adriano Vaz Serra continua a dedicar-se à investigação, na linha de Relações, Desenvolvimento
& Saúde, no Instituto de Psicologia Cognitiva,

Desenvolvimento Vocacional e Social da Universidade de Coimbra, tendo, até ao momento, 208 trabalhos científicos e capítulos de livros publicados.
Investigador na área do stress, das depressões, de
distúrbios mediados pela ansiedade e na construção
de escalas de avaliação clínica, foi distinguido, em
1995, pela Associação dos Psicólogos Portugueses com o «Prémio APPORT de Reconhecimento»,
pelo trabalho desenvolvido na construção de escalas de avaliação, a última denominada «23 QVS»,
contendo 23 questões que se destinam a avaliar
a vulnerabilidade de um indivíduo ao stress. “Na
minha vida, dediquei-me a princípios, a objectivos,
ao desenvolvimento e à criatividade, no sentido
de dedicar o meu serviço aos doentes. Por isso, fiquei, naturalmente, satisfeito com esta medalha”,
admitiu Adriano Vaz Serra, autor, também, de

51

duas obras de referência sobre o stress:
«O Stress na Vida de
Todos os Dias» e «O
Distúrbio de Stress
Pós-Traumático».
O psiquiatra, fazendo
jus ao seu carisma humano, pelo qual também foi distinguido,
não esquece os doentes, nomeadamente
aqueles que são afectados por disfunções
das estruturas cerebrais, geradores de
doenças “altamente
incapacitantes”. Infelizmente, condena, “é
reconhecido mundialmente que a necessidade de tratamento fica aquém
do que é oferecido”. “Aquilo que seria o meu desejo
é que cada vez mais a população fosse sensibilizada
para a necessidade de tratamento destas doenças e,
paralelamente, fossem criadas as condições para a
sua resolução”.

O INVESTIGADOR
ANTÓNIO COIMBRA
António Coimbra, professor catedrático e director
do Instituto de Histologia e Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, desde
1972 até à sua jubilação, em 1998, foi outro dos
distinguidos. Uma longa carreira que, agora, vê reconhecida inter-pares, depois de em 2003 ter sido
agraciado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz de Ordem da Instrução Pública. “É sempre
muito gratificante perceber que os colegas não se
esquecem de nós. Estou muito grato”, disse, após ter
recebido a medalha de mérito. Hoje, as suas memórias também ficam registadas na revista Nortemédico, onde regularmente publica as suas crónicas
históricas.
Autor de numerosas publicações em revistas internacionais, sobretudo de neurociências, António
Coimbra foi um médico dedicado ao ensino e à
investigação. Trabalhou, inclusivamente, no serviço
de Neurologia do Hospital de Santo António com
Corino de Andrade. “Também fui presidente da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
entre 1977 e 1978, numa altura crucial da nossa

história e em que muitos professores tinham sido
saneados”, recorda.
De forma resumida e porque o seu currículo é
longo, podemos acrescentar que foi membro fundador da Sociedade Portuguesa de Microscopia Electrónica e Biologia Celular, bem como da Sociedade
Portuguesa de Neurociências.

A ECOGRAFIA FETAL
DE HÉLIA CASTRO BOTAS
Hélia Castro Botas estudou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mas foi em Lisboa
que acabou por consolidar toda a sua carreira. Em
1969, foi escolhida pelo director de serviço do Hospital de Santa Maria, Castro Caldas, para introduzir
em Portugal, na prática clínica hospitalar, a Cardiografia Fetal Intraparto. Ao receber a medalha de
mérito da OM, a ginecologista/obstetra mostrou-se,
essencialmente, admirada: “Tive muito sorte em ter
ido para Lisboa e ter tido um director que reparou
em mim. Mas é verdade que sempre fui uma profissional muito dedicada e que sempre estudei muito”.
Exactamente porque as ecografias fetais estavam a
dar os primeiros passos em Portugal, Hélia Castro
Botas fez vários estágios fora do país, observando os
progressos da técnica e conhecendo os novos aparelhos. “Foi maravilhoso assistir à evolução da tecnologia. O progresso é, de facto, espantoso”, enaltece.
Depois de dominar a técnica, organizou reuniões
anuais do departamento de Ecografia do Hospital
de Santa Maria. Com esse trabalho e com a prática
diária com outros colegas de serviço interessados
nesta área, formou os médicos que actualmente
orientam o Gabinete de Ecografia. Hoje confessa
que quando começou a sua especialização “não
queria ser médica parteira”. “Nunca sabíamos se o
bebé ia nascer bem ou mal. Hoje é maravilhoso.
Conseguimos acompanhar todo o seu crescimento
in útero e as mulheres não sofrem da maneira como
sofriam ao ter os filhos”, justifica.
Da lista de médicos homenageados pelo seu trajecto
humano e profissional com a medalha de mérito
da OM constaram ainda: Amélia Esparteiro Leitão,
Amílcar Mascarenhas Saraiva, Arlinda Borges, Cardoso da Silva, Fernando Pádua, José Luís Santana,
José Luís Silva Pinto, Maria Irene Baptista Martins,
Ruela Torres, José Manuel Brito Costa Mendes, Abílio Mendes, Amadeu Pimenta e Rui Braga Carrington da Costa, os últimos três distinguidos a título
póstumo. n
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CULTURA

HOMENAGEM A ABEL SALAZAR TERMINOU
COM DUAS GRANDES CONFERÊNCIAS

«DEL MÉDICO
QUE NO SABE
MÁS QUE
MEDICINA, TEN
POR CIERTO QUE
NI MEDICINA
SABE»
“O MÉDICO QUE SÓ SABE MEDICINA, NEM
MEDICINA SABE”. UMA FRASE QUASE SEMPRE ATRIBUÍDA A ABEL SALAZAR, MAS QUE,
AFINAL, PERTENCERÁ A JOSÉ DE LETAMENDI.
A CONFERÊNCIA DE ROMERO BANDEIRA,
ESPECIALISTA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR, ENCERROU O CICLO DE HOMENAGEM
AO INVESTIGADOR E ARTISTA DO SÉCULO
XX, PROMOVIDO PELA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO. DEPOIS DE TERMOS
DADO NOTÍCIA SOBRE TRÊS DOS CINCO
MOMENTOS QUE FIZERAM PARTE DO PROGRAMA CULTURAL, A NORTEMÉDICO REGISTA AQUI AS ÚLTIMAS DUAS CONFERÊNCIAS REALIZADAS NO CENTRO DE CULTURA
E CONGRESSOS.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto

Abel Salazar teria cinco anos quando, pela primeira
vez, o médico e filósofo espanhol José de Letamendi
(1828-1897) escreveu “Del médico que no sabe más
que Medicina, ten por cierto que ni Medicina sabe”.
Apesar de ter sido o tempo que acabou por atribuir
a autoria deste pensamento a Abel Salazar, a verdade é que este aforismo “foi uma das suas posturas
emblemáticas”. Isso mesmo realçou Romero Bandeira, o orador da última conferência «A Circunstância Ibérica em Abel Salazar» que encerrou, a 30
de Julho, um vasto programa de actividades que
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pretenderam homenagear o médico, investigador e
artista e que foi levado a cabo pela Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). Aliás,
continuou o especialista de Medicina Geral e Familiar, “Pires de Lima num capítulo intitulado: «O
pintor Abel Salazar» do seu livro Manta de Retalhos refere: Li, algures que um médico que só sabe
Medicina, nem Medicina sabe”. “Onde terá lido?”,
questionou Romero Bandeira, para logo de seguida
responder: “Em princípio, terá sido na obra de outro
notável autor espanhol Gregório Marañon, onde
existem referências a Letamendi”.
Numa reflexão sobre quem influenciou o pensamento e norteou o caminho de Abel Salazar, Romero Bandeira traçou uma contextualização do
pensamento científico, mas também médico-filosófico, que imperou na Península Ibérica durante
a vida do investigador português. “O exemplo da
sua vida mostra-nos que estava realmente próximo
dos homens da ciência Iberista, do seu tempo”, realçou o orador, dando como exemplo os nomes de

Letamendi, Santiago Ramon y Cajal, Gregorio Marañon, como alguns dos que, com Abel Salazar,
foram os pilares da ciência e pedagogias médicas.
Noutra conferência, a 23 de Julho, Levi Guerra dedicou parte da sua intervenção a explicar «O Pensamento Filosófico e Artístico de Abel Salazar”. Inspirado por um dos quadros do histologista português,
como confessou, Levi Guerra falou sobre um Abel
Salazar “que não foi um homem político, no sentido
estrito do termo, uma vez que não esteve ligado a
qualquer partido, nem sequer teve alguma ambição
de Poder”. O que motivou, então, a sua actividade
cívica? Para Levi Guerra, foi a forma como Abel
Salazar encarou a necessidade “de trazer ao país
uma consciência intelectual que passou não só pela
transmissão de novos conhecimentos, mas também sobre os novos pensadores”. Sendo um “autodidacta”, Abel Salazar “seguiu a linha de Descartes
que começou a olhar o mundo pondo de lado tudo
o que não pudesse ser provado do ponto de vista
científico”. Ainda em termos filosófico, Levi Guerra
explicou a ligação de Abel Salazar a Kant e a sua discordância em relação ao pensamento filosófico defendido por Henri Bergson. Afinal de contas, Abel
Salazar foi um entusiasta filósofo neopositivista,
defendendo que o método lógico seria aplicado para
a compreensão científica do mundo, alheio a ideias
éticas e a qualquer metafísica. “Abel Salazar acreditava na Ciência, como homem positivista que era”,
realçou Levi Guerra.
Ficou, assim, o registo de mais um dos traços
que caracterizou a vida e obra de Abel Salazar e a
quem a SRNOM quis, desta forma, prestar a sua
homenagem. n
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CULTURA

PARCERIA ENTRE A CÂMARA
DO PORTO E A SRNOM

HARMONIE PRINCE GUILLAUME
NOS JARDINS DA CASA DO
MÉDICO
FOI O PRIMEIRO CONCERTO DE MUITOS

FORÇA O ESFORÇO QUE TEM VINDO A SER

OUTROS QUE SE SEGUIRÃO. UMA PARCERIA

FEITO NO SENTIDO DE TORNAR A CASA DO

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

MÉDICO NUM DOS ROTEIROS CULTURAIS

E A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE LEVOU

DA CIDADE”, ENFATIZOU RUI SOARES DA

AOS JARDINS DA CASA DO MÉDICO UM

COSTA, MEMBRO DA COMISSÃO DE ACTI-

CONCERTO PROTAGONIZADO PELA BANDA

VIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA SRNOM.

HARMONIE PRINCE GUILLAUME, DO LUXEMBURGO. UM ESPECTÁCULO “QUE RE-

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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É uma das bandas
mais importantes
do Luxemburgo e
actuou, no passado
dia 29 de Agosto, nos
jardins da Casa do
Médico. A Harmonie
Prince Guillaume,
originária da cidade
d e D i f fe r d a n ge,
no Luxemburgo, é
composta por 30
jovens músicos e
apresentou um reportório variado,
onde se incluíram
temas conhecidos
como “Lambada”,
“Let the sunshine in”,
“Mamma Mia”, “E
depois do Adeus” ou “Californication”.
Numa iniciativa da autarquia portuense, inserida
no âmbito do programa «Porto, Bairro a Bairro»
– um projecto que tem como objectivo proporcionar momentos lúdicos, culturais e pedagógicos à
população em geral e, em particular, aos habitantes

dos bairros sociais da cidade –, esta foi a primeira
vez que a Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) se associou à Câmara. Mas não
será a última. “Espero que esta experiência tenha
continuidade, nomeadamente através da assinatura
de um protocolo de parceria efectiva entre a Câmara
do Porto e a SRNOM”, desafiou a vereadora da Habitação e Acção Social, Matilde Alves, após o concerto. Um repto que a SRNOM disse estar pronta a
aceitar. “A SRNOM é uma entidade cada vez mais
viva e numa tentativa de a inserir no roteiro cultural da cidade estendemos os nossos ‘tentáculos’ à
Câmara do Porto, no sentido de organizarmos em
conjunto algumas iniciativas”, explicou à Nortemédico Rui Soares da Costa, membro da Comissão
de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM. O
futuro, acrescentou, “passa por formalizarmos um
protocolo de parceria, para desenvolvermos uma
actividade cultural contínua e de qualidade”.
Nesta primeira experiência, num final de tarde de
Verão que fez encher os jardins da Casa do Médico,
o público aplaudiu um concerto promenade vivo
e dinâmico, e uma banda que, apesar de ser composta por elementos muito jovens, acaba de comemorar os seus 125 anos de existência. n
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ANTÓNIO ROCHA
SURPREENDE COM
«DESENHO VERTICAL»
DIZ SER UM AUTODIDACTA DA PINTURA E FOI
UM “ACASO” QUE O FEZ
CRIAR UM NOVO ESTILO
DE DESENHO À PENA,
QUE INTITULOU «DESENHO VERTICAL». UMA
TÉCNICA QUE JÁ LHE MERECEU PRÉMIOS INTERNACIONAIS. ANTÓNIO ROCHA ESTEVE COM
UMA EXPOSIÇÃO DE DESENHO VERTICAL E
PINTURA NA CASA DO MÉDICO, ENTE 2 E 14
DE SETEMBRO.
Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA Nuno Almeida/Medesign

Nasceu no Porto em 1926 e o seu
percurso esteve sempre ligado às
artes. Em adolescente, como conta,
chegou mesmo a fazer parte de um
grupo de música, com os irmãos,
naquilo que hoje se poderia chamar
uma “boys band”. Mas acabou por
ser através das mãos, e não da voz,
que António Rocha acabou por se
destacar. Na década de 40 recebe
o seu primeiro prémio de pintura
na realização de jogos florais, organizado pelo poeta Pedro Homem de Mello, então
director da Escola Comercial Mousinho da Silveira,
no Porto. A carreira profissional, contudo, fá-la nas
artes gráficas, como maquetista, de que se destacam, no período de 1950 a 1954, várias colecções
de selos para as colónias portuguesas de África,
Índia, Macau e Timor. Já em Lisboa, colabora com
agências de publicidade e no final da década de 60
é contratado pela Associação Industrial de Angola,
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“FOI UM SIMPLES TRAÇO
QUE ME FEZ PERCEBER QUE
ESTA SERIA UMA TÉCNICA”
VERDADEIRAMENTE
IMPRESSIONANTE”
para dirigir as secções de publicidade, artes gráficas e planeamento da Feira Industrial
de Luanda.
Regressado a Portugal, em
1975, radica-se em Aljezur,
continuando a sua actividade
em artes gráficas e decoração.
E foi exactamente no Algarve,
enquanto pintava, que António
Rocha cria um novo estilo de
desenho à pena. “Foi um simples traço que me fez perceber
que esta seria uma técnica verdadeiramente impressionante”,
recorda. De facto, é. A precisão
e a rigidez das linhas, em termos técnicos, contrastam com
a forma natural e descomprometida do desenho, transportando-nos, através da
tela, para os lugares que eterniza através do seu lápis, como a catedral do Porto, as escadas do Barredo
ou a Praça da Batalha, entre muitos outros locais do
nosso país. Um valor artístico que, aliás, é reconhecido internacionalmente. António Rocha foi sendo
premiado, desde 1995 a 2002, com duas medalhas

de ouro, grande prémio internacional,
Placa de Honra, Grande Placa de Honra e
duas taças de honra, todos estes galardões
atribuídos pela Académie Européenne
des Arts, de Gembloux, na Bélgica.
O desenho vertical de António Rocha, tal
como o nome indica, caracteriza-se por
um estilo só de traços na vertical, executado sem qualquer auxílio de aparelhos,
ou uma simples régua/esquadro. Este tipo de desenho é inteiramente feito à mão livre, com a ajuda
de uma caneta “Rotring 10”. Antes de o desenho ser
executado, é feito um esboço com um lápis macio
para orientação do motivo que será realizado. No
final, é meticulosamente apagado o esboço, ficando
a obra concluída em desenho vertical. n
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A DOIS ANOS DE GUIMARÃES SER
CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

PINTURA DE
QUATRO ARTISTAS
VIMARANENSES NO CCC
A DOIS ANOS DE GUIMARÃES SE TRANSFOR-

À ARTE. MARGARIDA LIMA, NY MACHADO,

MAR NA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA,

ARMÉNIO SÁ E FRANCISCO BERNARDO, FI-

AS ARTES PLÁSTICAS VIMARANENSES ES-

ZERAM UMA MOSTRA COLECTIVA, PRO-

TIVERAM REPRESENTADAS NO CENTRO DE

VANDO QUE GUIMARÃES CONTINUA A SER

CULTURA E CONGRESSOS DA CASA DO MÉ-

UMA REFERÊNCIA NACIONAL NO PANO-

DICO. QUATRO PINTORES, DIFERENTES EX-

RAMA ARTÍSTICO.

PRESSÕES, MAS UM AMOR INCONDICIONAL

Texto Patrícia Gonçalves s &OTOGRAlA António Pinto
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DIVERSIDADE DE ESTILOS,
FORMAS E CORES EM MAIS DE
50 OBRAS
Retrato, figurativo, algum cubismo, e bastante expressionismo e abstracto. São diferentes formas de
apresentar a pintura, mas o mesmo gosto pela arte.
A 8 de Outubro, o Centro de Cultura e Congressos
da Casa do Médico abriu as portas a Margarida

Lima, Ny Machado, Arménio
Sá e Francisco Bernardo. Todos naturais de Guimarães,
esta mostra colectiva reuniu
mais de 50 obras dos quatro
artistas, numa diversidade de
estilos, formas e cores, provando que Guimarães continua a ser uma referência nacional em valor artístico. Isto
a apenas dois anos da cidade
ser o palco da Capital Europeia da Cultura.
Margarida Lima é já uma
repetente no Centro de Cultura e Congressos da Casa
do Médico. Acabou por ser
ela a principal responsável
pela organização desta exposição, depois da primeira
experiência se ter revelado
positiva. “Apesar da minha
primeira exposição ter decorrido em Agosto, um período em que muita gente
está de férias, a receptividade
ao meu trabalho, por parte
dos médicos, foi muito boa.
Recebi bastantes elogios”,
assegura. Regressou, agora,
nesta mostra colectiva, com
trabalhos mais recentes e que
desenvolve com um cunho
bastante pessoal. A artista
explica: “As minhas obras
são quase sempre inspiradas na literatura e poesia. É
um processo intelectual que
demora muito, uma vez que
faço sempre uma pesquisa
criteriosa, antes de passar a
mensagem para a tela”. Nesta
exposição no Centro de
Cultura e Congressos, Margarida Lima inspirou-se em
Fernando Pessoa e no poema
«Desiderata”, uma das obras-primas de Max Ehrmann, que aborda a forma como podemos alcançar
a felicidade na vida. “É um poema fabuloso e foram
os vários versos que me inspiraram. A força da mudança tem de vir de dentro das pessoas e é isso que
pretendo transmitir”, descreve, recitando quase de
seguida os versos que acompanham a tela na exposição: “Sempre que exponho uma obra, coloco os
versos que me inspiraram ao lado, de forma a que as
pessoas percebam a interligação”. n
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Sobre o seu percurso artístico, Margarida Lima
conta que começou a pintar ainda muito nova. A
vida profissional acabou por passar pela direcção
comercial e exportação de uma empresa, mas após
a reforma, há 10 anos, o tempo tem sido exclusivamente dedicado à pintura.
Uma história de vida partilhada por Ny Machado
que depois de uma carreira como docente de Educação Tecnológica decidiu, em 2000, ocupar o seu
tempo de aposentada com a pintura. “Naturalmente, sempre estive ligada à arte, mas só após ter
deixado de dar aulas é que tive tempo para me dedicar à pintura, da forma como tenho feito na última
década”, aponta, acrescentando: “Estou a realizar
um sonho”.
Nesta mostra colectiva, a pintora apresentou três
temas: um conjunto de quadros que retratam o percurso de vida, desde a infância à velhice, um outro

a que chamou Linhas Íntimas, na área do
desenho, e um terceiro sobre os direitos
humanos. “Os trabalhos que apresento
estão, quase sempre, relacionados com algum tema”, explica. E como surgem esses
temas? “Muito de repente. Gosto muito
de desenhar e normalmente ando sempre com um bloco atrás de mim. Depois,
vou seleccionando os que mais gosto e
transporto-os para a pintura”. Num estilo figurativo, mas confessa apaixonada
de Picasso, cujas influências do período
cubista ainda são visíveis em alguns dos
traços, Ny Machado assume que a sua
pintura pretende transmitir mensagens
de paz e amor.
Já Francisco Bernardo é o mais novo do
grupo. Os trabalhos expostos são reflexo
de “uma fase inicial, alguns dos quais
ainda realizados no tempo da Universidade, e da fase mais recente, onde os tons
mais escuros dão lugar a um azul mais
predominante e onde aparece, também,
alguma técnica mista de colagem de fotografia”. Situando-se num estilo expressionista abstracto e apesar dos tons escuros
que caracterizam a sua obra, Francisco
Bernardo não se considera uma pessoa
sombria. “É verdade que a minha pintura
reflecte muito da pessoa que sou. Não tenho qualquer objectivo de fazer, através
da pintura, intervenção social ou uma
abordagem sobre determinado tema. De
qualquer das formas, não me considero
uma pessoa melancólica, pelo contrário”, descreve, sorrindo. Entusiasta dos
“escorridos e dos pingados”, os quadros
reflectem “questões que estão muito ligadas com o meu interior, uma espécie de
catarse onde ponho para fora o que vai cá
dentro e que nem sempre corresponde ao
meu espírito e à minha personalidade”,
reitera. Paralelamente à pintura, é professor de Educação Visual.
Arménio Sá é um homem do retrato, tendo sido
aluno do mestre Adelino Ângelo. A sua história de
vida é, no mínimo, curiosa. Depois de ter colaborado, durante 23 anos, numa empresa como desenhador de tecidos, virou-se para as jóias e trabalhou
“nas melhores empresas de joalheria”. Quando pensava que estava no ramo certo, decidiu fazer uma
exposição de pintura, retratando os vagabundos:
“Foi um sucesso. Um senhor comprou 24 quadros
de uma vez e facturei quase sete mil contos, o que
em 1998 era muito dinheiro. Foi óptimo. Percebi
que estava errado no mundo e voltei-me apenas
para o desenho. Ainda em Maio estive em Nova
Iorque com 12 trabalhos que foram todos vendidos”. n
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3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS
A PRIMEIRA ALDEIA GLOBAL: COMO
PORTUGAL MUDOU O MUNDO

Martin Page
Martin Page foi um
jornalista do “The
Guardian”. Dos vários trabalhos que
publicou destaque
para esta obra, onde
explica porque é
que Portugal conseguiu ser uma potência mundial e “porque foram os portugueses de Quatrocentos e
Quinhentos pioneiros na globalização”.
“(…) Ensinaram a África a proteger-se contra
a malária e levaram carregamentos de escravos para a América. Introduziram, na Índia,
o ensino superior, o caril e as chamuças e, no
Japão, a tempura e as armas de fogo.”
Segundo Page, que nasceu e morreu em
Londres (1938-2005), os portugueses foram
pioneiros na inovação tecnológica e geoestratégica numa época de transição. Foi numa
fase em que o improviso organizacional foi
fundamental, uma característica do povo
português que permitiu todos os grandes
feitos e que ainda sobrevive nos dias de hoje.
“É o que se chama de matriz das descobertas
ou ADN português”.
O livro deste mestrado em Antropologia pela
Universidade de Cambridge apresenta também algumas “especulações sobre o futuro”,
não só do português.
A obra teve comparência massiva do público
português quando apresentada nos Estados
Unidos... não tivesse
esse mesmo público
orgulho em saber que
Portugal foi o pioneiro
da globalização – o processo que domina a sociedade actual.

OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO
Érico Veríssimo
Érico Veríssimo vendeu mais de 200 mil
exemplares dest a
obra só no ano de
l a n ç a m e n t o, e m
1938, apesar do elevado nível de iliteracia presente na sociedade brasileira de
então. A partir daí, o
acolhimento e estima do público só são equiparados a Jorge Amado. Com este best-seller,
Érico Veríssimo tornou-se um dos poucos
escritores capazes de sobreviver apenas com
os direitos de autor.
No fundo trata-se de um romance melancólico que, no entanto, aguça a curiosidade.
Um casamento por interesse, a sede de sucesso e glória, o desprezo das próprias origens, arrependimento por não ter lutado
pelo amor da sua vida, situações ainda comuns na sociedade de hoje.
Veríssimo é o narrador da história de Eugénio, um homem rico que não se deixou levar
pelo coração, mas pela ganância. Só no fim
da vida da sua amada, quando já nada podia ser feito, é que se arrependeu das opções
feitas. E havia também Anamaria, a menina
que perpetuaria esse amor possível mas improvável por culpa de ambos. Porque nenhum seguiu o coração. Ele, fascinado pela
riqueza. Ela, fascinada pelas aventuras. Acabaram longe um do outro.
Érico Veríssimo nasceu na cidade de Cruz
Alta (Rio Grande do Sul) em 1905 e não concluiu os estudos secundários. Estreou-se nos
romances com “Clarissa” (1933). Mais tarde,
com “Caminhos Cruzados”, recebeu o prémio Fundação Graça Aranha. A novela “Música ao Longe” recebeu o Prémio Machado de
Assis. “Olhai os Lírios do Campo” tornou-o
uma celebridade. Morreu em 1975, em Porto
Alegre, perto de completar 70 anos.

A CIDADE E AS SERRAS
Eça de Queirós
José Fer nandes,
personagem secundária, é o narrador
que nos conta a
história de Jacinto.
Começa nas origens para depressa
chegar aos tempos
em que Jacinto se
apaixonava pelas
maravilhas da técnica.
Mas anos passaram e a civilização deixou
de dar “a felicidade perfeita”. Nada mais o
seduzia e com tudo se aborrecia. Estava desinteressado da civilização e de Paris.
Três dias depois, chegou a notícia da tempestade que entulharia “os ossos veneráveis dos
Jacintos” em Tormes. Zé Fernandes decidiu
viajar e deixou Jacinto no seu tédio, na sua
indiferença.
Ao findar o Inverno, Jacinto decidiu partir
para Tormes, para passar um mês. À chegada, nada encontrou, ninguém os esperava
na estação. Mas a conversão de Jacinto ia-se
fazendo: “Que doçura, que paz”, ia dizendo
enquanto olhava a serra.
Chegado a casa, achou-a arruinada e sem
conforto. Mas Jacinto, o hipercivilizado, encontrou na paz do campo a felicidade e acabou por lançar raízes na sua serra. Casou em
Maio, com Joaninha.
Zé Fernandes ainda foi a Paris contar às suas
relações as renovações de Jacinto. Mas, para
grande desapontamento
de todos, Jacinto era
muito feliz. E é assim
que Zé Fernandes o vem
encontrar, no regresso a
Tormes…
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AS ESCOLHAS DE JOSÉ MARQUES DOS SANTOS
REITOR DA UNIVERSIDADE DO PORTO

José Marques dos Santos foi reeleito recentemente Reitor da Universidade do Porto, para
mais um mandato de quatro anos. Elegeu,
como meta principal, colocar a Universidade
do Porto no ranking dos 100 melhores estabelecimentos de ensino superior da Europa até
2011 (ano do centenário da instituição).
Nascido em Bolama, Guiné-Bissau, a 31 de
Janeiro de 1947, José Marques dos Santos é
licenciado em Engenharia Electrotécnica desde 1971. Doutorou-se pela Universidade de

Manchester (Reino Unido) em 1977. É professor catedrático da Faculdade de Engenharia desde 1989, tendo assumido a direcção
durante 11 anos consecutivos, entre 1990 e
2001. No ano seguinte liderou uma das vice-reitorias da Universidade do Porto, tendo a
seu cargo a instalação e presidência do IRIC
– Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns.
Texto Rui Martins

3 DISCOS

AIDA
Giuseppe Verdi

PEER GYNT
Edvard Grieg

SINFONIA INACABADA
Franz Schubert

A ópera Aida
nasceu em
1869. Partiu
de um convite
de Ismail Paxá,
soberano egípcio, a Verdi.
Pediu-lhe que
compusesse
um hino para
os festejos nacionais da inauguração do canal
de Suez, em pleno Egipto.
Ópera de carácter épico, de grande aparato cénico (à francesa, com coros, ballets,
grandes cenários), dividida em quatro longos actos e oito cenas, é uma das obras mais
populares de Giuseppe Verdi. Exótica, com
grandes efeitos, plenos de dramatismo e intensidade narrativa, com grande modernidade em termos de mensagem, é uma das
maiores criações operáticas de todos os tempos, que tornou ainda mais famoso um dos
grandes compositores daquele tempo. A estreia de Verdi no Egipto, a par da intensidade
dramática, deu ainda uma maior espectacularidade a Aida.
A ópera narra o drama do amor entre uma
escrava etíope (Aida) e um general egípcio
(Radamés), comandante das forças de ocupação do país da escrava (Etiópia). Pelo meio
surge a sua condenação pelo pai de Aida,
Amonasro, rei da Etiópia, que exige também
vingança pela prisão e escravatura da filha. A
juntar a esta oposição de Amonasro aparece
o amor de Amnéris, filha do faraó do Egipto,
por Radamés. O faraó tinha concedido a mão
de sua filha a Radamés como prémio pela
conquista da Etiópia, mas o militar, apaixonado por Aida, a princesa etíope reduzida à
condição de escrava, tenta fugir para longe
quer do seu país quer do da amada. Projecto
falhado, pois os amantes foram descobertos
na sua fuga...

Peer Gynt é o
personagem-título de um
clássico do teatro moderno,
mu sic ado de
forma soberba
pelo norueguês
Edvard Grieg. A
tarefa demorou
dois anos mas valeu a pena. No início eram
23 peças que serviam de suporte à banda sonora da peça. Mais tarde Grieg escolheu uma
série de trechos e organizou-os sob a forma
de duas suites.
“Peer Gynt” foi escrito por Henrik Ibsen, dramaturgo e poeta norueguês, um dos principais representantes da literatura escandinava
no século XIX. Dedicou toda a vida ao teatro
como director e autor. Filho de um comerciante arruinado, aos 20 anos já tinha escrito
o seu primeiro drama. A sua obra conheceu
êxitos e fracassos mas, no final da sua vida,
Ibsen alcançou a glória e o reconhecimento
dos seus contemporâneos.
Inicialmente, “Peer Gynt” não era para ser
representado. No princípio até parece um
poema épico baseado em lendas folclóricas.
Mas, depois, acaba por se revelar um ardiloso estudo sobre as mudanças no Mundo e
sobre a passagem do ser humano pela vida.
Neste sentido, Peer Gynt é o homem comum
do século XIX. Um homem nem bom nem
mau, que é ao mesmo tempo um idealista e
um materialista, um produto genuíno da era
capitalista de crescimento rápido. Peer Gynt
é também frontal e magnético, no fundo um
homem-criança à procura de si mesmo.
Edvard Grieg (1843-1907) foi um dos mais
célebres compositores noruegueses. Peer
Gynt é uma das suas peças mais emblemáticas, para além de uma outra muito conhecida: a suite sinfónica Holberg.

A Sinfonia nº
8 em Si menor
de Schuber t
f ic ou mu n dialmente conhecida como
“I n ac abad a”,
p orque tem
apenas duas
partes, quando
o habitual na época era que tivessem quatro partes ou movimentos. A razão porque
nunca a acabou permanece até hoje um
mistério.
Franz Schubert nasceu num subúrbio de
Viena, em 31 de Janeiro de 1797.
Ficou mundialmente conhecido por esta intrigante Sinfonia Inacabada, escrita em 1822.
Schubert morreu cedo, aos 31 anos, mas não
foi essa a razão da “inacabada”. Isto porque
depois dela ainda escreveu mais uma sinfonia, num total de nove. O compositor também não quis deliberadamente quebrar as
regras vigentes. Prova disso é que chegou a
escrever os oito primeiros compassos de um
terceiro movimento.
Aos 18 anos, já tinha escrito 203 músicas.
Aliás ele escrevia um pouco de tudo: sinfonias, sonatas ou peças para piano.
Nunca gozou da fama. Mesmo hoje não é
tão popular como Beethoven. Ainda assim,
a sua contribuição para a música é quase tão
importante como Mozart e Beethoven. Aliás,
pode-se considerar a música de Schubert
como uma perfeita transição, uma ponte,
entre os dois compositores. Era herdeiro do
classicismo de Mozart, mas tinha já o espírito de renovação que levaria ao Romantismo. n
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Uma jangada de selva, pedaço de África, flutuando nas
plácidas águas do Mar das Caraíbas.

ESTA JAMAICA ESTÁ PARA LÁ DE QUAISQUER
LUGARES-COMUNS QUE POSSAM ESTAR
RELACIONADOS COM A OUTRA. AQUELA
QUE TRANSFORMOU UM LUGAR ÚNICO NO
MUNDO, UM PEQUENO PEDAÇO DE ÁFRICA
NO MAR DAS CARAÍBAS, NUM DESTINO DE
TURISMO MASSIFICADO. A LESTE, TUDO DE
NOVO NA ILHA QUE, AFINAL, CONTINUA
UM PARAÍSO POR EXPLORAR...
4EXTO E &OTOGRAlA Nuno Miguel Dias

Quando pensamos na Jamaica, “vem-nos à memória uma frase batida” – desculpe-me Sérgio Godinho
por fazer minhas as suas palavras, sempre geniais,
que anda sempre à roda de “praias de areias brancas
banhadas por águas de um azul perfeito, idílico”, imagem cliché em que tentamos pensar sempre que o dia
no escritório não corre como desejado. Para isso, há
as outras Caraíbas. A Jamaica é bem mais que apenas
isso, por muito que isso seja. A surpresa acomete-nos
um pouco antes do avião se fazer à pista do aeroporto
de Montego Bay. Lá de cima avistamos, na verdade,
os tais vastos areais, onde as tais águas azuis deixam,
a cada maré cheia, pedaços de alvo coral branco, ro-

deando um imenso bocado de verde que raras vezes
lGURA NOS PROSPECTOS DAS AGÐNCIAS %STA Ï A MELHOR
DElNIÎÍO QUE CONSEGUI DE *AMAICA TANTO NO INÓCIO
COMO NO lNAL DA VIAGEM 5MA JANGADA DE SELVA PEdaço de África, flutuando nas plácidas águas do Mar
das Caraíbas. Um mundo de verde intenso onde reina
o calor e a humidade, que normalmente vêm associados àquele e, aqui, não fogem à regra. Há, no entanto,
um dado importante a acrescentar... muito do encanto
desta terra reside nas suas gentes. Para lá de todos os
lugares-comuns e longe da conturbada capital, este é
um povo único no mundo. Que faz desta uma viagem
que vale a pena como poucas.
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Por trás deste que é, assumidamente, e desde o primeiro contacto, um paraíso, há uma História conturbada, entre Espanhóis e Ingleses com o único
propósito de cultivar e colher cana de açúcar à custa
de mão-de-obra silenciada a golpes de chicote. Os
jamaicanos orgulham-se, assim, das suas conquistas, independência e abolição da escravatura, mas
são hoje, embora geograficamente tão próximos do
Haiti como distantes em problemas relacionados

com a violência, gente de uma afabilidade desconcertante, principalmente no que toca às mulheres,
de quem se diz, facção masculina incluída, que são
quem “leva a Jamaica às costas”, já que os homens
preferem, “the african way”, uma vida dedicada à
“contemplação”, rodeada de amigos e que inclui
sempre uma Red Stripe, a marca de cerveja que é o
símbolo da nação (e que ajuda, seriamente, a afastar
este calor que envolve) e, claro, uma espécie de flora
que se tornou, também ela, o símbolo da Jamaica.
O apego ao continente de onde foram apartados vai
muito além da crença, partilhada pelas seis correntes do rastafarianismo, de que a Etiópia, na imagem
do mítico Mount Zion, e nos 200 acres que o rei
Hailé Selassié (Ras Tafari Makonen) concedeu ao
povo jamaicano, é a Terra-Prometida. É toda uma
forma de estar que, sim, nos remete para a “Mãe
África” sem necessidade de adicionar qualquer “salero” caribenho. Reduzamos tudo ao cumprimento
masculino, punhos batidos com um “Respect, Man”
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de olhos nos olhos. Ou, de uma
forma mais complexa, a uma imagem recorrente que consiste, numa
terra onde tudo o que a vista abarca,
e à mão de semear (ou, neste caso,
colher), em árvores dadivosas, mangas, papaias, cocos, bananas e fruta-pão, num dia-a-dia da maior parte
dos locais passado atrás de uma
banca improvisada onde vendem,
pois, mangas, papaias, cocos, bananas e fruta-pão.
Ora, mesmo para leigos em assuntos económicos
como eu, isto é, no mínimo, exótico. Imagino que,
assim, seja difícil sustentar uma família. Mas depois é o sorriso em semblantes prontos a partilhar
alegria. É esse jeito jamaicano de se ser africano. A
humildade que reside em não aspirar a muito mais
do que o pouco que se tem. A grandeza de um povo
é, tantas vezes, isto mesmo!
Isto e muito mais só é possível concluir se cedo se
deixar para trás Montego Bay, a porta de entrada
para todo o potencial turístico da ilha mas, por isso
mesmo, sobrexplorado e da forma errada. Não é
suposto que este lugar seja minimamente parecido
com Varadero ou Cancún, na medida em que há
demasiadas características que valem a pena conhecer e que uma pulseira flúor no pulso, indicando
um regime all-included numa torre de 12 andares
com praia “de serviço”, lojas e gastronomia norte-americana (hambúrgueres, cachorros e pizzas com
a base da grossura de um dedo), torna demasiado
longínquas. Mas se daqui partirmos em direcção
a Port Antonio, percorrendo toda a costa Norte até
ao Leste da ilha, encontraremos o tal cantinho de
que poucos sabem mas que se dará, aqui, a conhecer. É, contudo, e por enquanto, um segredo bem
guardado e, para que continue assim nos próximos
anos, convém que não se espalhe muito a notícia.
Está feito o aviso.
Por enquanto, farei aqui uma excepção. Daquelas
que existem para tudo o que é regra. E o Half Moon,
um hotel que fica já, aqui, em Montego Bay, onde
se concentra toda a oferta turística de massas da
Jamaica, é uma delas. E que excepção. É, à primeira
vista, gigantesco. Mas espraia-se, ao invés de se

erguer num só edifício. Tem um campo de golf,
courts de ténis, uma enorme área de recriação para
crianças, mas nada disto se avista se não se quiser.
É preciso percorrer uma imensa extenção de jardins, uma floresta, mangais e extenso areal para nos
darmos conta que, afinal, há também um spa que
faria a inveja de muitos que constituem a principal
atracção de muitos hotéis de charme, villas privativas com mordomo e chef exclusivo, bares de praia
cuja exploração é concedida a locais e o Beyond the
Beach, um programa que encoraja os hóspedes a
contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais disponibilizando, para isso, não dinheiro,
géneros, mas apenas tempo, que é, como sabemos,
um bem cada vez mais precioso. Traduzido este
em partilha de conhecimentos, técnicos ou não,
que possam, de alguma forma, enriquecer o seu
potencial. Porque há-o aqui. Nesta gente que torna
os nossos dias mais agradáveis sem que se deixe,
praticamente, ver. Porque a privacidade vale ouro
quando falamos nas férias de uma vida.
O Half Moon é, também, um dos hotéis mais antigos da Jamaica. Remonta a 1954, quando um grupo
de homens de negócios norte-americanos, britânicos e das Bermudas passaram aqui as suas férias.
Apaixonaram-se e depressa adquiriram os humildes 140 metros quadrados que circundavam a doca
que, em tempos, se destinava à exportação de açúcar da companhia Rose Hall, para inaugurarem
o espaço a que chamariam Half Moon Hotel and
Cottage Colony, com 17 cottages e 30 quartos frente
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à praia. É num destes que fico hospedado. Perto de
outro onde Jacklyn Kennedy escreveu o seu testamento. Hoje, o Half Moon é uma propriedade
com quase dois quilómetros quadrados (se desejar
percorrê-los, é melhor optar pelas bicicletas disponíveis), pelos quais se espalham recantos preciosos
que tornarão este início de viagem surpreendente,
principalmente se considerarmos todos os outros
hotéis que rodeiam este resort. Mas ainda haverá
lugar ao assombro.
É já acostumado a esta temperatura, um calor que,
mais que apenas envolver, abraça, que seguimos
em direcção a Port António, com várias paragens
no caminho incluídas. Comigo vão Troy e Adrian,
devidamente identificados com os seus pólos onde
se pode ler “Jamaica Board of Tourism”, numa mini
van com um gigantesco autocolante do Bob Marley (Dear Bob, por aqui), e uma toalha de praia,
com a mesma efígie, cobrindo o banco traseiro.
Por muito oficial que tudo isto possa parecer (ou
não), estamos na Jamaica. Quer isto dizer que há,
ao lado do condutor, para que nos sirvamos sempre
que desejarmos, uma geleira cheia de cervejas Red
Stripe. E também que, no caminho, há buzinadelas
a mulheres de curvas “generosas” que, então, direccionam para nós o olhar e sorriem aos galanteios
em Patuah, a língua oficial. Que, nestes momentos,
gostaria de conhecer de forma fluente. Até porque,
se até agora não descobri a que parâmetros de beleza obedecem as preferências destes dois, adoraria
saber, pelo menos, o que dizem.
Lá fora, a vida prossegue com o tal africanismo
jamaicano. Lembra-me Mombassa, Quénia. Mais
verde, apenas. Uma espécie de ordem do caos feita
profusão de cores e palete de aromas tão exóticos
quanto é a impossibilidade de identificar nada com

nenhum dos cinco sentidos. Se não se pode falar,
grita-se. Conduz-se com a buzina, também. Os táxis atraem mais clientes consoante maior (e mais estridente) for a música que sai de duas colunas, provenientes de um sistema de hi-fi de sala-de-estar,
presas por um elástico, que as bagageiras abertas
revelam. Enquanto outdoors enormes aconselham
“Slow down, save one life”, o parque automóvel
resplandece com pinturas nas traseiras, de onde
sobressaem, também, enormes ponteiras de escape,
de nomes ameaçadores (Road Devil) ou sugestivos
(Ghetto Babes). Pickup’s ou outras viaturas com
caixa aberta exibem conselhos “No Riders”. As que
não estão à pinha de gente que viaja, ali, muitas
vezes de pé. E, avaliando pela condução que vejo
em todos, é um exercício de equilíbrio ao nível de
artistas de circo nas exibições televisivas natalícias.
Todo este exotismo pode revelar-se assustador. Mas
não demora muito para que descubramos, in loco,
que este é um povo caloroso. A primeira dica passa
por, ao primeiro “Hey, Rambo”, responder que não
se é norte-americano. É meio-caminho andado para
adquirir simpatias. Ao revelar que se é português, o
Cristiano Ronaldo é o tópico de conversa e desculpa
para uma cerveja no bar mais próximo onde, invariavelmente, está alguém envolto numa nuvem de
fumo aromático.
Paramos, pouco depois de deixarmos Montego Bay,
no Scotchies, um restaurante de beira-de-estrada,
com mesas ao ar livre, que oferece a típica Jerk Food.
Se o nome não é apelativo, logo se contraria a parca
expectativa pela dimensão da fila até ao balcão de
pagamento, constituída por locais, o que é, para
quem aprecia a autenticidade, um dado importante.
Depois de algumas horas a marinar em scotch bonnet pepper, o pequeno pimento caribenho campeão
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em picante, e outras tantas especiarias, o frango, porco, peixe
ou batata doce são depositados,
não sobre as brasas, mas sim em
cima de troncos de uma madeira
aromática (sweet wood) que, essa
sim, está directamente sobre o
carvão vegetal. Por cima de tudo
isto, uma chapa de zinco garante
que o calor asse a carne também
por dentro. O sabor é delicioso mas obriga a mais
algumas Red Stripe do que as previstas. Tanto melhor. Torna o rafting pelo Great River, que viria
de seguida, numa incursão memorável. Só o trajecto vale a pena. É que deixamos para trás a faixa
costeira e embrenhamo-nos pela selva adentro, até
chegar a Lethe, onde subiremos para as jangadas
de bambus. É que se é rafting, é para ser feito num
raft, ou seja, numa jangada, e não num semi-rígido
moderno. O caudal é lento e silencioso. Apenas
um coro de pássaros (papagaios, principalmente),
entrecorta o suave som da torrente, mas ajuda à
sensação de abandono total da civilização.
A partir de Ocho Rios, ainda a 66 quilómetros do
nosso destino final, paramos de quinze em quinze
minutos. Porque tudo vale a pena. Praias inigualáveis, como a San San Beach ou a Reggae Beach, a
estranha Blue Lagoon, a tal que “não tem fundo”,
asseguram-me, localidades imperdíveis, onde os
pescadores rivalizam mais por sombras do que por
pescado porque esse dividem entre todos. E há a
casa onde viveu, grande parte da sua vida, e onde

escreveu a quase totalidade das suas
novelas, Ian Flemming, criador de James Bond. Hoje é um hotel. E se não
é de charme (porque foge a rótulos),
tem charme até mais não, fruto do bom
gosto do homem. Chama-se Goldeneye e as únicas alterações que sofreu
limitam-se à redecoração dos interiores por forma a permitir que existam
seis quartos para além da habitação do
próprio, que custa 3.000 euros por noite, para duas
pessoas.
E porque já chegámos a Port António, o nosso destino final, fiquemos hospedados num grande exemplo daquilo que marca a diferença deste Oriente
jamaicano, o Geejam, localizado numa arriba densamente florestada sobre as paradisíacas praias de
San San e Winnifred. Decorado com design relacionado com música (há cartazes de concertos de
Grace Jones e Stevie Wonder) e arte indígena, é
quase todo ele feito de madeira e interligado por escadarias (de madeira, claro), por entre a vegetação.
O Bushbar serve o melhor sushi do mundo. Mas há
que esperar que os pescadores tragam o peixe desde
as praias. Os quartos e suites têm nomes de géneros
musicais (Ska, Mento, Drum&Bass e Rocksteady),
e tudo isto porque é aqui que se encontra um dos
melhores estúdios de gravação da Jamaica (cujo
aluguer concede direito a estadia), em homenagem
à G Street Jamaica, a editora que levou o Raggae ao
mundo, conhecida entre entendidos como apenas G
Jamaica ou, pois, Geejam.
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GUIA DO TURISTA
1. QUANDO IR
A época alta vai de Dezembro a Abril. Há sol que baste para
garantir que nada mais que praia apeteça. Mas esta é uma locaLIZAÎÍO GEOGRÈlCA QUE NÍO TEM )NVERNO ISTO Ï NÍO HÈ CHUVADA
(geralmente, pouco demorada) ou nuvem cinzenta que desencoraje banhos de mar ou sequer amenize a temperatura, um calor
húmido, apetecível. Até porque, na época alta, há-que contar
com magotes de gente que foge do Inverno de latitudes mais
nortenhas.

É também nesta Jamaica desconhecida das massas que
decidimos guardar o melhor
para o fim. Adrian prepara-me
para o que vou encontrar. Um
lugar único num lugar único.
Mockinbird Hill, o hotel eco-boutique, como as duas proprietárias preferem chamar-lhe, apenas porque não se
identificam com nenhuma
das denominações que, geralmente, são usadas como
forma de marketing. E, aqui,
basta entrar, para perceber
que tudo, como a decoração,
é de um despojamento delicioso. Ou porque o bambu,
que aqui se encontra como
base de quase tudo (mesmo
nas camas) volta, na sua origem, a crescer se derrubado,
ao contrário das árvores. Ou porque os dez quartos
não são apenas seis porque aquele é o mínimo para
que seja considerado, pelo turismo da Jamaica, hotel (de contrário seria apenas Bed&Breakfast). Ou
porque os jardins são deixados em estado selvagem,
para visita assídua de algumas das 30 espécies de
aves endémicas da ilha, incluindo três colibris diferentes. Ou porque em cada quarto há o kit de
correspondência, em papel reciclado feito por artesãos locais (o Mockingbird dá o papel para reciclar
e, depois, compra o produto final). Ou porque este
almoço delicioso, acompanhado de um divinal lambrusco amenamente fresco, indicia que outros lugares como este surgirão por aqui. Por enquanto, tudo
é segredo bem guardado. Há, portanto, ventos de
mudança na Jamaica. Não agora. O único vento que
há, e que não chega para atenuar o calor, traz aquela
tempestade que vem lá ao fundo. Valha-nos o facto
de, segundo Troy, um obeah (vodoo jamaicano, supostamente muito mais potente que o haitiano), que
ele próprio encomendou, fará com que ela passe
bem depressa. Estou, assim, bem mais confiante. n

2. COMO IR
Pode optar-se por um voo directo de Londres com a British
Airways (www.britishairways.com) ou, por outro lado, partir de
Madrid em direcção a Miami e aí voar para Montego Bay, com
a American Airlines (www.aa.com). Neste caso, não podemos
deixar de advertir eventuais viajantes para o excesso de zelo dos
serviços de imigração norte-americanos. Se a luz vermelha por
CIMA DO GUICHET SE lZER ILUMINAR DURANTE A SUA VEZ O QUE ACONtece com indesejável frequência), verá a sua documentação inseRIDA NUMA PASTA VERMELHA E ACOMPANHARÈ OUTRO OlCIAL ATÏ UMA
sala onde, impedido de usar telemóvel e respondendo a questões
que se prendem com os motivos da sua visita (mesmo que não
PRETENDA ENTRAR E ESTEJA EM TRÉNSITO PASSARÈ O TEMPO SUlCIENTE
para que, na maior parte das vezes, perca o voo de ligação.
3. ONDE FICAR
· Half Moon
www.halfmoon.com

· Goldeneye
www.goldeneyedevelopment.com

· Geejam
www.geejam.com

· Mockingbird Hill
www.hotelmockingbirdhill.com

· Goblin Hill Villas
www.goblinhillvillas.com
4. BOAS REFEIÇÕES
Antes de mais, uma nota importante. Tome nota deste nome:
ACKEE COM SALT lSH ² O PRATO NACIONAL E Ë PRIMEIRA VISTA SÍO
ovos mexidos. Nada de mais errado. E reduzi-lo à aparência seria
PASSAR POR CIMA DE UMA ESTRANHA AlNIDADE QUE UNE *AMAICA A
Portugal. Ainda mais que o rio Minho (muito perto da terra de
Bob Marley, Nine Mile), que o arroz de feijão a acompanhar,
invariavelmente, peixe frito, ou que os Ferreiras, a família mais
antiga da ilha, descendente de judeus portugueses fugidos da
inquisição. É que se o ackee é uma fruta endémica, que só pode
ser colhida depois de perfeitamente amadurecida na árvore (de
CONTRÈRIO Ï MORTALMENTE VENENOSA O SALT lSH Ï NADA MAIS NADA
menos, que bacalhau. Importado da Noruega. Do autêntico.
Postas escolhidas a dedo e com três dedos de altura. Tente provar
este preciosismo gastronómico onde puder.
· Scotchies
Coral Gardens,
Montego Bay

· Sea Side Restaurant
2 Folly Road,
Port Antonio

5. INFORMAÇÕES ÚTEIS
Dinheiro: Aqui, as contas são redondas em relação ao dólar
americano, aceite em qualquer lugar, do maior hotel, ao mais
humilde supermercado ou vendedora de fruta à beira da estrada. Basta acrescentar dois zeros, isto é, tudo o que custe 1$
USD equivalerá a 100 dólares jamaicanos. O euro é amplamente
aceite mas a maior parte das vezes receberá o troco em dinheiro
local. Máquinas ATM e estabelecimentos de câmbio podem ser
encontradas na maior parte das vilas e grandes cidades.
Segurança: As pessoas são afáveis e não representam qualquer perigo. Alguns podem ser um pouco insistentes quando
pretendem vender algo aos turistas, mas dois ou três “não estou
interessado, obrigado” resolvem a coisa. Geralmente, é seguro
MOVIMENTAR NOS DE MÈQUINA FOTOGRÈlCA AO PEITO INCLUSIVAmente. O turismo é a maior fonte de rendimento dos jamaicanos
E DESDE QUE NÍO NOS IDENTIlQUEMOS COMO NORTE AMERICANOS O
respeito é uma regra inviolável.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
1. QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
1. A propósito da Portaria n.º 615/2010, publicada no
DR n.º 149, Série I, de 2010-08-03, que «estabelece
requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos e instalações técnicas para o exercício
da actividade das unidades privadas que tenham por
objecto a prestação de serviços médicos e de enfermagem em obstetrícia e neonatologia» emitiu o Conselho
Regional do Norte (CRN) a Nota de Imprensa que se
transcreve como documento 1.
2. DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA
1. O CRN homologou a Comissão de Ética para a
Saúde (CES) do Centro Hospitalar Conde de Ferreira,
composta pelos seguintes membros: Almeida Lopes
(Juiz Conselheiro), Virgílio Resende (Monsenhor), José
Caiano, Nivaldo Marins (Psiquiatra), Anabela Monteiro
(Psicóloga), Rosa Luís (Téc. Sup. Serviço Social) e Cândida Mendonça (Enfermeira).

3. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. O CRN tomou conhecimento da Declaração do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida
(CNPMA) sobre o acesso às técnicas de PMA por pessoas do mesmo sexo casadas entre si, a qual se transcreve como documento 2.
4. ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS
MÉDICOS
A – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

1. A listagem dos eventos mais significativos realizados no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM e
a agenda para os próximos meses encontram-se nas
páginas 78 e 79.

PORTARIA N.º 615/2010 – REQUISITOS MÍNIMOS DAS
UNIDADES PRIVADAS DE OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA
NOTA DE IMPRENSA DO CRN

DOCUMENTO 1

Perante as solicitações e questões feitas por diversos
Médicos à Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos relativamente à Portaria n.° 615/2010 DR n.º 149,
Série 1 de 2010-08-03, que “estabelece requisitos mínimos relativos à organização e funcionamento, recursos
humanos e instalações técnicas para o exercício da actividade das unidades privadas que tenham por objecto
a prestação de serviços médicos e de enfermagem em
obstetrícia e neonatologia”, entende o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, ser seu dever
emitir a seguinte nota:
1 – Congratula-se, o CRNOM, por verificar a preocupação do Ministério da Saúde em salvaguardar os
níveis da qualidade assistencial oferecidos à grávida e
ao recém-nascido. De facto, é de salientar a importância
da qualidade destes cuidados, para manter os índices

de morbilidade e mortalidade perinatal que colocam
Portugal em 42.º lugar a nível mundial.
2 – Entende assim, este Conselho, ser fundamental que
o nível assistencial oferecido aos utentes das instituições públicas seja o mesmo de que aos utentes das instituições privadas, pelo que deverá verificar-se a presença
nas instituições públicas dos mesmos “requisitos mínimos” fisicos, técnicos e de recursos humanos exigidos
nesta portaria às instituições privadas.
3 – Verificados estes “requisitos mínimos” de qualidade
assistencial e que deverão ser idênticos entre instituições públicas e privadas, será atentar contra a liberdade
de escolha dos cidadãos impor qualquer forma de restrição ao acesso às diferentes instituições, sejam elas
públicas ou privadas.
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ACESSO ÀS TÉCNICAS DE PMA POR CASAIS DE PESSOAS
DO MESMO SEXO
DECLARAÇÃO DO CNPMA

DOCUMENTO 2
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AGENDA

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
07 e 30 Julho Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI – Porto 2011
08 Julho 7.º Curso Pós-graduado
de Actualização – A Medicina
Baseada na Evidência
10 e 11 Julho Curso “Técnicas
de palpação muscular em
Síndromes Miofaciais”
14 Julho Reunião dos elementos
da Consulta de Hipertensão do
H. S. João
17 Julho Reunião de Trabalho
– Médicos, Professores e
Investigadores
07 Setembro Reunião do Staff
da UAG Urgência do H. S. João
10 Setembro Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI – Porto 2011
17 e 18 Setembro Congresso
Nacional de Bioética
22 Setembro Curso de Pósgraduação sobre Doença Celíaca
24 a 26 Setembro 2.º Curso
Metodologias de Análise e
Comunicação – MACC
01 Outubro Exames Europeus
de Transplantação – UEMS
07 Outubro Reunião da
Comissão Nacional do Médico
Interno.
09 Outubro 1.º Encontro do
ACES Porto Ocidental
11 Outubro Seminário
“Educação Médica, Formação
Contínua e Investigação pela
Indústria Farmacêutica: É
possível fazer melhor?”

ACTIVIDADES DE CULTURA
E LAZER
Exposições:
02 a 31 Julho Exposição sobre
Abel Salazar
01 a 15 Julho Exposição de
Pintura e Vitrofusão de Olga
Martins e José Pinto

Outros Eventos:
02 Julho Seminário sobre a
Vida e Obra de Abel Salazar pelo
Professor António Coimbra
04, 11, 18, 25 Julho Danças de
Salão
09 Julho Homenagem/
Lançamento de Livro sobre
Ribeiro Sanches – Palestra pela
Professora Amélia Ricon Ferraz

01 a 15 Julho Exposição de
Pintura de Luís Carlos Sousa
16 a 30 Julho Exposição de
Pintura e Desenho de Manuel
Silva Lessa

23 Julho Palestra sobre Abel
Salazar, pelo Prof. Levi Guerra

01 a 28 Agosto Exposição de
Pintura de Alfredo Coelho

30 Julho Palestra sobre Abel
Salazar, pelo Dr. Romero
Bandeira / Encerramento da
Exposição de Abel Salazar

09 a 30 Agosto Exposição
de Pintura do Dr. José Manuel
Branco

15, 22, 29 Setembro Ciclo de
Cinema – “Cinco Filmes, Cinco
Olhares sobre o Nazismo”

01 a 15 Setembro Exposição
de Desenho Virtual de António
Rocha

02 Outubro Lançamento de
Livro – Dr. Adão Cruz

01 a 10 Outubro Exposição
de Pintura – Ordem dos
Economistas

06, 13 Outubro Ciclo de Cinema
– “Cinco Filmes, Cinco Olhares
sobre o Nazismo”

09 a 30 Outubro Exposição
Colectiva de Pintura – Pintores
Vimaranenses
Concertos:
16 Julho Concerto “Compassos
de Dança”, pela Orquestra do
Norte, nos jardins da Casa do
Médico
29 Agosto Concerto pela Banda
Harmonie Prince Guillaume,
(Luxemburgo), nos jardins da
Casa do Médico
03 Outubro Concerto “Coração
Chopin”

16 Outubro Cursos de Suporte
Básico de Vida Pediátrico/
Prevenção de Acidentes
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
01 Julho Conferência/Debate
«Eutanásia: Julgar a Medicina
ou Curar o Direito?», Paulo
Rangel e Fátima Carvalho em
colaboração com a Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, RL, Sociedade
de Advogados
10 Julho Reunião do Colégio de
Ginecologia/Obstetrícia
16 e 17 Julho Exames de
Oftalmologia
12 Outubro Prova de
Comunicação Médica – Acesso
ao Internato Médico

O primeiro ciclo de cinema organizado pela Comissão
Regional Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer da
SRNOM, «Cinco filmes, cinco olhares sobre o Nazismo» reuniu
alguns dos títulos cinematográficos que marcaram a história
da sétima arte.
CCC, Set-Out 2010.
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VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
18 e 27 Outubro Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI - Porto 2011
18 Outubro Reunião Magna
para Apresentação do Relatório
da Comissão de Cesarianas
21 a 23 Outubro 18.º Encontro
do Internato de Medicina Geral e
Familiar da Zona Norte
21 e 22 Outubro Seminário
Arquitectura, Construção e
Segurança Infantil
28 Outubro Reunião Científica
“Descolamento da Retina”
29 Outubro 2.º Curso de ORL Medicina Geral e Familiar
03 a 05 Novembro MOSTREM
2010 - Conselho Nacional do
Médico Interno
05, 26 Novembro Reunião da
Comissão Organizadora do 17.º
CNMI - Porto 2011
11 e 12 Novembro 3.ªs Jornadas
de Patologia Respiratória
13 Novembro Sessão Clínica
16 e 17 Novembro Curso de
Neuropediatria do Serviço de
Neuropediatria do H. S. João
18 Novembro Reunião
“Myelodysplastic Syndromes
Update”
20 a 22 Novembro Associação
Nacional de Estudantes de
Medicina (ANEM) Capacidades
Formativas e XI JOCEM

20 Novembro Reunião da Sociedade
Portuguesa de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo
ACTIVIDADES DE CULTURA E
LAZER
Exposições:
18 a 30 Outubro Exposição de
Fotografia do Prof. Aureliano da
Fonseca
01 a 15 Novembro Exposição do
Dr. Mário Pimentel e Paula Cruz
15 a 28 Novembro Exposição
Colectiva de Fotografia
18 a 29 Novembro Exposição de
Arte Contemporânea
01 a 30 Dezembro Exposição de
Pintura e Escultura de Miguel Angel
Concertos:
19 Outubro Gravação de Vozes por
Francisco Reis e Mónica Pais
11 Dezembro Concerto de Natal
Outros Eventos:
04 Dezembro Festa de Natal das
Crianças
10 Dezembro Jantar de
Funcionários da OM
18 Dezembro Juramento de
Hipócrates

15 Dezembro
Eleições para os órgãos dirigentes da OM
Triénio 2011-2013

V Mostra de Especialidades Médicas

Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos
3, 4 e 5 de Novembro, entre as 16 e as 20 horas

Programa Provisório
3 de Novembro | 16h

5 de Novembro | 16h

Cardiologia
Cirurgia Cardiotorácica
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Geral
Endocrinologia
Cirurgia Maxilo-Facial
Hematologia Clínica
Cirurgia Pediátrica
Imunoalergologia
Cirurgia Plástica e
Infecciologia
Reconstrutiva
REUNIÕES
CIENTÍFICAS
Imunohemoterapia
Cirurgia Vascular
Medicina Interna 18 e 27 Outubro
Ginecologia/Obstetrícia
Reunião da
Medicina Geral e Comissão
Estomatologia
Organizadora do 17.º
Familiar
CNMI - Neurocirurgia
Porto 2011
Neurologia
Oftalmologia
18
Outubro
Reunião Magna
Nefrologia
Ortopedia
do Relatório
Oncologia Médicapara Apresentação
Otorrinolaringologia
de Cesarianas
Pedopsiquiatria da Comissão
Psiquiatria
Pediatria Médica 21 a 23 Outubro
Urologia 18.º Encontro
Pneumologia
do Internato de Medicina Geral e
Reumatologia
está sujeito
Familiar O
daprograma
Zona Norte
Saúde Pública
a alterações de última
e 22 Outubro
Seminário
hora.
4 de Novembro 21
I 16h
Arquitectura,
Construção
O ingresso
não está e
Anatomia Patológica
Segurança
Infantil
sujeito
a inscrição.
Anestesiologia
Medicina Física e de
28 Outubro Reunião Científica
Reabilitação
“Descolamento da Retina”
Genética Médica
29 Outubro 2.º Curso de ORL Dermatologia
Gastrenterologia Medicina Geral e Familiar
Medicina Legal 03 a 05 Novembro MOSTREM
Medicina Nuclear 2010 - Conselho Nacional do
Neurorradiologia Médico Interno
Patologia Clínica
05, 26 Novembro Reunião da
Radiologia
Comissão Organizadora do 17.º
Radioterapia

CNMI - Porto 2011

CURSO DE ACUPUNCTURA E MOXIBUSTÃO 2011
UNIVERSIDADE DO PORTO

16 e 17 Novembro Curso de
Neuropediatria do Serviço de
Neuropediatria do H. S. João

A criação da Competência Médica em Acupunctura pela Ordem
DOS -ÏDICOS EM  DE -AIO DE  JUSTIlCOU A INSTITUIÎÍO DESTA
pós-graduação. São objectivos deste curso promover e desenvolver os
conhecimentos de Acupunctura na vertente assistencial e de investigação
clínica. O programa baseia-se no modelo de curso de pós-graduação
aprovado pela ordem dos Médicos para acesso a Competência.

18 Novembro Reunião
“Myelodysplastic Syndromes
Update”

(8º Edição – homologado no âmbito do Processo de Bolonha 30 ECTS)

Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Médicos
Candidaturas: 7 a 30 de Dezembro de 2010
CV até 3 páginas
Selecção de candidatos: 1 a 15 de Janeiro de 2011
Inscrições: 15 a 20 de Janeiro de 2011
Inicio: 4 de Fevereiro de 2011
Horário: Sextas (16h - 20h), Sábados (9-19h), Domingos (9-13h)
15/15dias
Propina: 2.400€
Nº Vagas: 25
Duração: 300 horas
Local: ICBAS
Parceria: Universidade de Santiago de Compostela, Sociedade
Portuguesa Médica de Acupunctura e Ordem dos Médicos

11 e consultar
12 Novembro 3.ªs Jornadas
Para mais informações,
de Patologia
Respiratória
www.medicointerno.com
ou
http://mostrem2010.wordpress.com/norte
13 Novembro Sessão Clínica

20 a 22 Novembro Associação
Nacional de Estudantes de
Medicina (ANEM) Capacidades
Formativas e XI JOCEM

Informações: Dra. Zélia Lopes
Largo Professor Abel Salazar, 2. 4099-003 Porto ,
Secretariado de Pós Graduação,
Email: secposgrad@icbas.up.pt , Tel. +351 22 2062221
http://www.icbas.up.pt

BENEFÍCIOS SOCIAIS
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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, E ALGUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.

Apoio e Companhia

HOTÉIS
Grupo de Hotéis BELVER
*ÀÌÊUÊ ÕÀ>ÊUÊÃL>
Tel: 22 8348660
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Corpo e Alma

Hesperia Isla de La Toja
Thermal Spa
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Hotel D. Luís ***

AUTOMÓVEIS
Europcar

ROTOR
Soc. Comércio e Representações, SA
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Hotel Avenida Palace
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Hotel Santana

LIVRARIA
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Hotel Convento d’Alter
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Porto Editora, Lda
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Grupo de Hotéis D’Ajuda
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HEALTH CLUBS
Tetra Health Club
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Holmes Place Health Clubs
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APOIO DOMICILIÁRIO

ENTRETENIMENTO/ LAZER

Cores do Afecto, Lda

Produções Todos ao Palco
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EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO
Inlingua
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