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ARRUMAR A CASA
EDITORIAL
Ao contrário do que é habitual, este Editorial dedica grande parte do seu espaço à organização interna da Ordem dos Médicos.
Na verdade, estão decorridos três meses sobre o
último número da Revista nortemédico e, no plano substantivo, as negociações do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos com o Ministério da Saúde nada avançaram. O calendário
de reuniões acordado entre a Ordem dos Médicos
e a Senhora Ministra da Saúde (encontros mensais
marcados para a última terça-feira de cada mês)
não foi concretizado tendo sido adiada a reunião
prevista para o mês de Outubro. Importa recordar
que a agenda negocial comportava a discussão das
propostas elaboradas pela Ordem dos Médicos sobre as seguintes matérias: legislação sobre prescrição e receituário médico, legislação sobre os internatos geral e complementar, revisão da lei orgânica
da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde e do Estatuto Disciplinar dos Médicos, legislação sobre
concursos de habilitação ao grau de consultor e de
provimento nas categorias de assistente e chefe de
serviço das carreiras médicas de clínica geral e saúde pública, legislação sobre eleições das direcções
técnicas dos centros de saúde e legislação sobre
definição da hierarquização técnica de médicos e
técnicos de saúde. A reunião de Novembro abriu
algumas perspectivas optimistas em relação a alguns daqueles assuntos. Esperemos que a reunião
de Dezembro simbolize a quadra natalícia e o estabelecimento de acordos definitivos e, por isso, palpáveis. Para que se não comece mal o ano de 2001.
Nesta referência às relações com o Ministério da
Saúde não pode deixar de incluir-se a demissão do
Presidente do Conselho de Administração da ARSNorte. Independentemente do que possa pensarse sobre nomeações de funcionários da administração pública segundo critérios políticos, é justo
reconhecer-se que o Dr. Jorge Catarino sempre cultivou com a Ordem dos Médicos relações de cordialidade e de cooperação institucional que a sua
demissão não faz esquecer, quanto mais não fosse
pelo contraste que rapidamente estabeleceu com o
Conselho de Administração que o tinha precedido. O nosso desejo é que o seu sucessor actue, pelo
menos, da mesma forma. Aqui, também, para que
o ano de 2001 não comece mal.
Entretanto a Secção Regional do Norte tem vindo a
arrumar a casa. Continuamos, assim, a dar cumprimento aos compromissos a que nos obrigamos.
nortemédico

Falo da inauguração da Sede do Distrito Médico
de Viana do Castelo que passa a constituir um im-

portante meio de apoio logístico e de convívio para
os médicos daquele Distrito. Aquela nova Casa da
Ordem dos Médicos permitirá ao Conselho Distrital
respectivo promover a descentralização administrativa possível, que obvie a incómodos e evite
deslocações à Sede da Ordem, no Porto. O funcionamento daquela Sede depende agora, somente,
do empenhamento do Conselho Distrital de Viana
do Castelo que será, seguramente, maior que o esforço que realizou para obter aquela Sede. Do mesmo modo, e graças, também ao esforço do Conselho Distrital de Braga, esperamos ser possível proceder à aquisição de uma Sede Distrital para aquele distrito, conforme era justa e antiga aspiração
dos médicos aí residentes.
Está também praticamente concluído o processo
de eleição dos Delegados da Ordem dos Médicos
nos Centros de Saúde e Unidades Hospitalares do
Distrito do Porto. Apesar do atraso em relação à
data prevista é com enorme orgulho que posso afirmar que, graças ao trabalho incansável do Conselho Distrital do Porto (constituído pelos colegas
Torres da Costa, António Araújo, Lurdes Gandra,
João Capela e Jorge Madeira), a Ordem dos Médicos passa a ter uma estrutura permanente de comunicação com os locais de actividade profissional dos médicos, permitindo uma verdadeira circulação de informações e decisões.
É com esta sensação de ter feito o melhor possível
que vamos iniciar o ano 2001. Por isso entendemos que neste ano se impunha proceder, em clima
de unidade e confraternização, a um encontro de
todos os médicos que desde 1977 (ano de promulgação do Estatuto da Ordem dos Médicos) têm vindo com o seu esforço, e independentemente de
ideias não convergentes, a servir, nas mais variadas
funções, a Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos. Contamos, assim, com a presença de todos, no próximo dia 12 de Janeiro de 2001, na Casa
do Médico. E porque a Casa do Médico só existe
graças ao esforço de um conjunto de médicos, que
nunca é de mais recordar, é que, no próximo dia
16 de Abril de 2001, serão publicamente homenageados as centenas de médicos que contribuíram
para a fundação da Nossa Casa, a Casa do Médico.
É neste ambiente de casa arrumada, mas de prudente expectativa quanto ao futuro das relações da
Ordem dos Médicos com o Ministério da Saúde e
com os organismos dele dependentes, que vai iniciar-se 2001. Aqui ficam, assinalando o quadro festivo, os votos de Bom Natal e Bom 2001, para todos os médicos do Norte, afinal a verdadeira e única justificação desta Revista.
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D DE IMPORT NTE
ECE HÁ MUITO TEMPO»
DR. MIGUEL LEÃO, PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA
ORDEM DOS MÉDICOS, FAZ UM BALANÇO DOS DOIS ÚLTIMOS ANOS
A REVISTA N ORTEMÉDICO FAZ UM AN O E NA
SUA AGENDA NÃO PO DERIA DEIXAR DE ESTAR
UMA RETROSPECTIVA D O TRABALH O REALI-

C O NSELH O REGIO NAL
D O N ORTE (CRN), SEU FUNDAD OR. N UMA
ENTREVISTA ABERTA EM Q UE ESTIVERAM PRESENTES, PARA ALÉM DA N ORTEMÉDICO , O
JORNAL EXPRESSO E A TV M EDICINA, O D R.
M IGUEL LEÃ O TRAÇA O PAN ORAMA D OS
AVANÇ OS E RECU OS DA SAÚDE EM P ORTU GAL , ANALISAND O - O D O PO NTO DE VISTA
DA PRESIDÊNCIA D O CRN, Q UE ASSUMIU
HÁ CERCA DE D OIS AN OS . FALA DA ACTIVIDADE D O ÓRGÃO A Q UE PRESIDE, APO NTAND O -LHE AS VITÓRIAS E CO NFESSAND O DERROTAS , ESTEN DE O O LHAR À ACÇÃ O DA
O RDEM D OS M ÉDICOS NO SEU TO D O E AVALIA O DESEMPENH O POLÍTICO D OS RECENTES G OVERNANTES DA ÁREA DA SAÚDE , DIAGN OSTICAND O -LHE UM DÉFICE DE ACTIVIDADE. PASSA EM REVISTA POLÉMICAS MUITO CO NCRETAS – COM O O CASO D OS CUIDAD O S DE ENFERMAGEM N O C ENTRO DE
SAÚDE DA SRA. DA H ORA – E DISCUTE PRINCÍPIOS ESTRUTURAIS DA PROFISSÃO – COM O
O SIGILO MÉDICO . E NÃO DEIXA DE EMPRESTAR A SUA VOZ À DA O RDEM PARA REIVIN ZAD O PELO ACTUAL

DICAR CO MPETÊNCIAS Q UE ASSISTEM POR
ORA A ENTIDADES PÚBLICAS MAS Q UE LHE
SÃO INERENTES .

Marina Caldas (TV Medicina): Peço-lhe para fazer
um balanço destes quase dois anos de trabalho
do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos. Que aspectos do programa eleitoral não
foram concretizados?
Isto pode ser considerado um auto-elogio, mas creio
que o balanço é bom. Se tiveram oportunidade de
consultar o nosso programa eleitoral e a informação
institucional incluída nas quatro edições da revista
Nortemédico, verificaram certamente que há, em
muitos aspectos, um cumprimento integral e sistemático do que constava do programa de candidatura.
Se isso é verdade para aquelas questões que são de
âmbito estritamente regional, também é verdade que,
naquilo que dependia, na maioria das circunstâncias
e dos assuntos, de posições a assumir pela Ordem no
seu todo – isto é, pelo Conselho Nacional Executivo
(CNE) – muitas das posições que nós defendíamos
vieram a ser aceites e perfilhadas pelas outras secções
regionais e pelo presidente da Ordem. Foi possível,
nesse aspecto, consensualizar muitas das exigências
que constavam do programa. Isso não significa que
aquilo que eram propostas nossas – e passaram a ser
da Ordem no seu todo – tenham ainda tradução prática, porque isso depende, entre outras questões, dos
assuntos agendados para discussão com o Ministério
da Saúde. No entanto, do ponto de vista interno, julgo que grande parte dos pontos importantes está absolutamente concretizada.
Algumas das intenções assumidas não estão concretizadas, efectivamente. A eleição dos delegados da Ordem nos locais de trabalho está com um atraso de 18
meses. Nós nunca imaginámos o trabalho burocrático que a iniciativa iria acarretar... e que tornou manifestamente impossível o cumprimento dos prazos estipulados. Certo é que a primeira fase da iniciativa
está fechada: a primeira vaga da eleição decorreu ontem [28 de Novembro] nos centros de saúde do distrito do Porto, e na próxima semana [3 a 8 de Dezembro] é a vez dos hospitais. Penso que se avançará rapidamente para um processo semelhante quer em
Viana do Castelo, quer no distrito médico de Braga.
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grande efeito nas audiências), o certo é que a Ordem,
hoje, é muito mais requisitada para ser ouvida do que
era há algum tempo atrás. Nesse aspecto, julgo que
houve uma melhoria significativa. Por outro lado, é
um facto que a postura habitualmente defensiva dos
médicos em relação a muitas situações – nomeadamente aqui no Norte – se modificou completamente.
Até mesmo nas relações com instituições dependentes do Ministério da Saúde, na área da administração
pública da saúde. Eu creio que hoje os médicos são
realmente mais respeitados.

O balanço que faço é, portanto, positivo – graças ao
trabalho de uma equipa muito vasta e da qual eu me
tenho limitado a ser a cabeça mais visível. Creio que
os médicos do Norte têm feito a mesma análise – essa
é, pelo menos, a impressão que formei a partir dos
diferentes contactos que fui fazendo.

A O RDEM H OJÉ É MUITO

MAIS O U-

VIDA D O Q UE ERA HÁ ALGUM TEMPO
Nélson Soares (Expresso): Deixe-me provocá-lo: conseguiu fazer com que a Saúde dignificasse os médicos? [cf. edição nº 1 da nortemédico]
Eu hoje não tenho dúvidas: até a forma como a Ordem dos Médicos é solicitada a intervir no âmbito da
comunicação social mudou – estou a falar sobretudo
em relação ao Norte do país. Independentemente
daquilo que por vezes é uma reacção natural,
corporativa, perante as questões da saúde (que são
muito sensíveis na área da comunicação social e têm

(MC) Disse haver assuntos agendados com o Ministério da Saúde que ainda não estão resolvidos. Creio que pelo menos alguns deles terão sido
apresentados pela Secção Regional Norte. Que
assuntos são esses?
Eu diria que há três dossiers fundamentais. O primeiro está relacionado com as questões da prescrição
e, objectivamente, com o problema despoletado por
legislação de 98 que determina a comparticipação diferenciada dos medicamentos conforme a especialidade do médico prescritor. Há um outro dossier, relativo à formação médica: engloba a revisão de legislação referente ao internato complementar (proposta
pela Secção Regional do Norte), engloba uma questão relacionada com a Prova de Comunicação Médica
(uma proposta da Secção Regional do Centro) e inclui ainda a reformulação do Internato Geral, que foi
uma proposta da Secção Regional do Sul. O terceiro
dossier compreende aspectos de natureza jurídica e
disciplinar que dizem respeito a uma revisão da Lei
Orgânica da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde e
do Estatuto Disciplinar dos Médicos. São estas as três
questões que foram apresentadas, há já vários meses,
à Sra. Ministra, e relativamente às quais aguardamos
ansiosamente resolução. Tanto mais que nenhuma
delas frustrará quaisquer expectativas do Governo
naquilo que foi apresentado como uma preocupação
fundamental: os aspectos orçamentais e financeiros.
Julgo que as propostas apresentadas não terão implicações dessa natureza.
Andreia Barbosa (Medisa): Do programa de candidatura do actual CRN constava também uma
forte intenção de prevenir o exercício ilegal da
medicina. Que combates foram já ganhos nesta
área?
No combate ao exercício ilegal da medicina nós não
ganhámos nada, pelo contrário: se quiser até perdemos. Falo do Acto Médico: objectivamente, perdemos a proposta. Institucionalmente, não perdemos
coisa nenhuma – quem perdeu foram os doentes. Não
por culpa da Ordem, não por culpa sequer do Governo (como é sabido, foi um decisão do Sr. Presidente
da República), o facto é que aquilo que era um compromisso anunciado da anterior Direcção da Ordem
com a então Ministra da Saúde, Dra. Maria de Belém
Roseira, não foi cumprido. Temos tido a preocupação de recorrer sistematicamente aos tribunais para
combater casos concretos de exercício ilegal da medicina, partindo da verificação da publicidade colo-
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cada em jornais e da identificação exibida em placards
de “consultórios” e outras unidades. Estes processos
demoram: devo dizer-lhe que, daqueles que foram
denunciados, nenhum está ainda concluído – o que
prova que as listas de espera não são só na Saúde, são
também na Justiça...
Também temos intervido de forma sistemática perante
médicos que se situam na fronteira de práticas ilegais
da medicina. Perante todos os médicos que, nomeadamente, se anunciam como homeopatas ou desenvolvem práticas que não são validadas cientificamente, tem sido levada a cabo ou uma acção imediata no
sentido de fazer corrigir a publicidade, ou até, nos
casos em que essa determinação não é acatada, a instauração de uma acção disciplinar. Quanto a resultados práticos do recurso à justiça, há apenas um caso
a registar, na área da optometria: os tribunais decidiram arquivar a denúncia do crime – a que não podemos chamar com propriedade “exercício ilegal da medicina” porque ainda não existe uma tipificação.

O VETO D O ACTO M ÉDICO ENTREG OU
OS D OENTES AO CURANDEIRISMO
(AB) Mas foi considerada a hipótese de reformular a definição de acto médico que foi vetada
pelo Presidente da República?
A posição da Ordem, quer por princípio quer por
solidariedade, é também a do Conselho Regional do
Norte. A partir do momento em que os órgãos de
decisão política do país entenderam que não era necessária a definição do acto médico, e porque a Ordem dos Médicos se limitou a dar uma assessoria técnica, a questão passa para as mãos dos responsáveis
públicos. Está na mão dos grupos parlamentares, está

na mão do Governo se pretender tomar essa iniciativa, não está na mão do Sr. Presidente da República
porque nessa matéria ele não legisla. A bola está do
outro lado. Na certeza de que a Ordem dos Médicos
não está disponível para reabrir uma discussão do Acto
Médico que o venha a transformar em tudo aquilo
que ele pretendia não ser. O Acto Médico deve ter
significado para os doentes, deve constituir um instrumento legal de combate ao curandeirismo, ao
charlatanismo dos não-médicos e dos médicos que
não cumprem as regras da Ordem. Não vale a pena
estar a retomar uma negociação por forma a obter um
Acto Médico que é de tal maneira neutro e de tal maneira indeciso quanto às possibilidades de penalização
desses comportamentos que não diz rigorosamente
nada.
Fizemos o que tínhamos a fazer, estamos de consciência tranquila, e enquanto houver gente a morrer
sendo tratada com ervas para carcinomas da mama
(como se soube recentemente acontecer em Barcelos)
e os políticos entenderem que está bem, o problema é
dos doentes...

Chamar à Ordem as competências que lhe são próprias
(MC) Gostaria de voltar à questão dos assuntos agendados no Ministério da Saúde. Relativamente a um deles, adivinho uma negociação difícil ou mesmo impossível: como vai a
Ordem conseguir convencer a Ministra a modificar a Lei Orgânica da Inspecção Geral dos
Serviços de Saúde? E qual é o teor da alteração pretendida?
São dois artigos. Um é fazer com que, nos processos
conduzidos pela Inspecção Geral dos Serviços de Saúde (IGSS), os doentes sejam consultados para dar a
sua autorização expressa à consulta dos processos clínicos. É verdade que os inspectores da IGSS estão
obrigados a segredo profissional, mas não é segredo
profissional médico – e aqui há uma diferença substantiva. Nós admitimos perfeitamente que, se há um
doente que se queixa à IGSS do atendimento num
hospital ou num centro de saúde, do ponto de vista
jurídico há uma aceitação tácita da consulta do seu
processo. Isso não está em causa. O que se pretende é
que, noutras situações em que o processo de denúncia não é este (numa investigação por questões de
natureza orçamental, ou de eficácia de equipamentos), caso seja necessária a consulta de processos clínicos, o doente dê a sua autorização expressa. Mais
uma vez, isto não é uma questão da Ordem. A outra
questão – essa sim da Ordem, do ponto de vista ético
e técnico – é a não obrigatoriedade de, nos processos
instruídos pela IGSS em que esteja em causa a apreci-
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ação de actos médicos (actos médicos no sentido lato),
a Inspecção Geral se fazer acompanhar de peritos designados pela Ordem dos Médicos. E nós entendemos que deve ser obrigatório. Conheço um caso em
que, para um processo relacionado com um laboratório de patologia clínica, foi designado um médico
que era gastroenterologista. Isto não faz sentido. O
que nós pretendemos é que haja uma acessoria técnica por peritos designados pela Ordem – porque a Ordem tem poderes delegados do Estado, do ponto de
vista técnico – que acompanhe obrigatoriamente as
acções inspectivas da IGSS. Isto não me parece muito
complicado. É ou não a Ordem que credencia a especialidade dos médicos?

(MC) Apresento-lhe um exemplo: no caso da
alegada corrupção de médicos pela indústria
farmacêutica, faria sentido que peritos designados pela Ordem acompanhassem a IGSS?
Aí não se põe uma acção técnica imediata, mas faria
todo o sentido que a OM também indicasse peritos.
(MC) Não ficaria subvertida a lógica do processo?
Não, porque isso é pensar que os peritos da OM não
teriam a honestidade para acompanhar um processo
da Inspecção Geral! Eu não posso admitir isso, até
por uma razão: o Governo entregou à OM, através do
Estatuto Disciplinar (que data de 1995), uma acção
disciplinar para punir os próprios médicos! Por isso
mesmo é que, nesta questão das eventuais ligações
com a indústria farmacêutica, os processos foram enviados à OM para apreciação. Eu não posso acreditar
que a acção da IGSS decorresse de uma maneira com
os peritos da Ordem e de outra sem eles! Posto de
outra forma: eu não posso acreditar que os processos
fossem estruturados de uma certa maneira pela Inspecção Geral e que fosse remetida à Ordem outra coisa qualquer! Isto era supor que a IGSS não é uma
instituição séria...
(MC) ... ou que a Ordem dos Médicos não é
uma instituição corporativa...
O aspecto corporativo é uma análise de valor. Eu estou a fazer uma análise do ponto de vista jurídico.

Portanto: se não fosse assim, não faria sentido que os
processos instruídos pela IGSS fossem analisados do
ponto de vista disciplinar. Porventura seria mais fácil
conciliar os meios de prova que são garantidos pela
acção da IGSS se esta fosse acompanhada por peritos
da OM. Facilitaria, provavelmente, a instrução.

A O RDEM NÃO É UMA ESPÉCIE DE PO DER PARALELO
(MC) Conceder esta pretensão à OM corresponderia, sem dúvida, à atribuição de um grande
poder aos médicos. Sei que tem vindo a ser
adiada uma reunião da OM com a Sra. Ministra da Saúde: isto é sinal de que a Sra. Ministra está a querer ganhar tempo para resolver
esta situação?
Não faço ideia. Mas se a Sra. Ministra está a ganhar
tempo, ainda bem, porque aumenta a probabilidade
de serem satisfeitas as nossas aspirações. Mas deixeme dizer um coisa: isto não é dissociável da revisão
do Estatuto Disciplinar dos Médicos. Eu vou dar-lhe
como exemplo o caso da hemodiálise de Évora: é o
caso típico de uma situação em que não é possível,
de uma forma clara, identificar quem foram os médicos negligentes. Logo, não é possível haver uma queixa
formal em relação a um médico. Ora, no caso das
instituições públicas, o actual Estatuto Disciplinar impede formalmente a OM de proceder a investigações
quando não estiver identificado o presumível infractor. E por isso nós defendemos que, se temos acção
disciplinar para abrir inquéritos e apurar factos inerentes a uma participação nas instituições privadas,
não há motivo nenhum para que não o possamos fazer nas instituições públicas. E por isso mesmo é que
faz algum sentido que as acções inspectivas da IGSS
nos serviços públicos sejam acompanhadas por peritos da Ordem dos Médicos. Isto não é uma questão
de poder; é uma questão de atribuir às instituições as
competências que o decreto-lei que criou a Ordem
estatui. O Estado não pode presumir – falo em Estado e não em Governos porque isto é uma tendência
sistemática – que a OM é uma espécie de poder paralelo. A OM é uma instituição com poderes delegados
do Estado para a inscrição profissional, para
acreditação profissional, para o exercício do poder
disciplinar e – a meu ver quase exclusivamente – para
o exercício da fiscalização no âmbito deontológico.
(NS) Qual é o ponto de vista da Ordem relativamente ao novo Estatuto Jurídico Hospitalar?
Desconheço o documento... e tenho alguma dificuldade em comentar textos que não li... Seria importante que o novo estatuto definisse claramente uma
situação. Neste momento existem hierarquias paralelas entre profissionais. Entre médicos, a quem compete por lei estabelecer e dirigir os serviços, e outros
profissionais, nomeadamente enfermeiros. Seria um
ponto fundamental desse estatuto a definição de responsabilidades e de uma hierarquia nos serviços de
saúde. Quando o topo da pirâmide decisória não está
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perfeitamente definido, a responsabilidade faliu. E eu
entendo que aos Directores de Serviço – e depois
podíamos entrar aqui na discussão da composição dos
Conselhos de Administração – devem ser fornecidos
instrumentos claros e indiscutíveis de chefia do respectivo serviço. Não pode haver aqui uma diluição
de responsabilidades. E a lei deve prever expressamente que o Director de Serviço – que até agora é
médico mas que poderá vir a ser outra pessoa – tenha
indiscutivelmente competência e capacidade de decisão eficaz sobre a totalidade do pessoal que tem no
seu serviço. Se assim não for, é inevitável a diluição
de responsabilidades – e, como se sabe, muitos dos
conflitos que existem nos hospitais resultam desta
diluição.

É FUNDAMENTAL A DEFINIÇÃO

DE UMA
HIERARQUIA NOS SERVIÇ OS DE SAÚDE

É no mesmo sentido que nós entendemos dever ser
alterado o método de eleição das Direcções Técnicas
dos Centros de Saúde. O qual, para os chamados
Centros de Saúde de 3ª Geração, prevê que a Direcção Técnica seja eleita em conjunto – um médico e
um enfermeiro com um programa comum. Achamos
estranho que, da parte dos Sindicatos dos Enfermeiros, não tenha havido uma rejeição formal deste decreto-lei. Os senhores enfermeiros sempre reivindicaram, e bem, uma grande autonomia. Cremos que
não pode haver um programa comum de gestão de
um Centro de Saúde entre um médico e um enfermeiro, porque as funções são absolutamente díspares.
Por conseguinte, entendemos que, também nesse aspecto, a legislação devia ser mudada. O enfermeiro
director seria eleito pelo respectivo corpo, assim como
o médico director, e depois, como acontece agora,
far-se-ia a fusão num órgão de direcção técnica – a
pretender-se manter esta estrutura. Sendo confiada,
como também é da lei, a responsabilidade última da
chefia da Direcção Técnica ao médico. Se se pede aos
médicos responsabilidades pela decisão, têm que lhes
ser atribuídos instrumentos para conseguirem concretizar essas decisões. De outra forma, forma-se o
chamado “pântano da responsabilidade”.

(NS) A Sra. Ministra afirmou que o novo Estatuto Jurídico Hospitalar será aplicado a todos os
hospitais portugueses, de forma progressiva. Eles
têm condições para cumprir o espírito deste novo
Estatuto?
Coisas como os esquemas de remuneração em função da produtividade, julgo que não são impossíveis.
Mas gostaria de ver, linha a linha, o Estatuto. Por vezes, neste tipo de documentos, as grandes coisas estão numa linha.

(NS) Como comenta a situação de impasse do novo
hospital de Penafiel? Houve um impasse na aplicação do novo Estatuto Jurídico Hospitalar... Não
é possível a contratação de funcionários...
Vamos ter à questão da adequação do Orçamento da
Saúde às necessidades existentes. Espero que o planeamento do quadro do Centro Hospitalar do Vale
do Sousa tenha sido feito com cuidado, para não criar situações disparatadas como a colocação de um
médico de determinada especialidade sozinho em
dado hospital... Mas, independentemente disso, parece-me que há aqui sempre a velha questão do problema do Orçamento – e eu sou das poucas pessoas
em Portugal que pensa que o Orçamento não chega.
Esta é uma posição muito minoritária: as pessoas ligadas à Saúde pensam, de uma forma geral, que o
Orçamento é suficiente mas está mal gerido.
(NS) É um erro construir mais hospitais?
Prefiro não responder assim. Construir hospitais quando não existe capacidade de fornecimento de
tecnologia e de meios humanos é absolutamente inútil. Até porque isso leva muitas vezes à criação de
micro-quadros, tanto de médicos como de enfermeiros, o que redunda numa dispersão de recursos humanos. Perante esta lógica, é evidente que me parece
contraproducente a construção de novas unidades.
Dou-lhe um exemplo concreto: quando foi do encerramento da Urgência Pediátrica do Hospital de S. João,
houve uma grande polémica pública acerca das condições de atendimento que iriam surgir no Hospital
de Sto. António. As informações que tenho revelam
que, com a concentração de recursos humanos dos
dois hospitais, o atendimento tem sido muito bom. É
lamentável que existam unidades de saúde construídas apenas para satisfazer lobbies autárquicos e por
pressão de pessoas que entendem dever ter um hospital à porta de casa. O triângulo Abrantes-SantarémTomar é a anedota do século em relação à construção
hospitalar. Sem recursos humanos, construír edifícios que se limitam a ser betão, e que têm lá dentro
maquinaria encaixotada, não me parece valer a pena.
(AB) E para formar os recursos humanos que estão em falta é ou não preciso haver mais faculdades de medicina?
Não. As que existem chegam – está demonstrado que
já serviram para formar muito mais alunos, e um acréscimo moderado de estudantes tornaria desnecessária
a abertura de novas faculdades. Aliás, foi esse o parecer da comissão que analisou essa questão... O Governo, contrariando essa análise, decidiu abrir a Faculdade de Medicina da Beira Interior, e posteriormente a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. Se forem abertas, esperemos que tenham a qualidade das já existentes.
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(NS) Há docentes em Portugal para as fazer funcionar?
Parece que não! O Hospital de Sta. Maria e o Hospital
de S. João têm de recrutar dezenas de docentes voluntários. Não há suficiente pessoal na carreira
académica para prover às novas faculdades de medicina. Partindo do princípio de que o ensino exige uma
diferenciação pedagógica e académica adequada, há
manifestamente falta de docentes porque muitos têm
de ser recrutados da carreira hospitalar, sendo por
vezes usadas técnicas de convencimento particulares...
Muitos dos docentes são médicos do Internato Complementar que, pela sua juventude, são bastante
sugestionáveis no que diz respeito às pressões das
pessoas que os solicitam.
(MC) A Ordem dos Médicos – e a Secção Regional do Norte, nomeadamente – tem desenvolvido uma relação de proximidade com a Dra.
Manuela Arcanjo: as partes têm reunido muito,
dialogado muito... Agora que a Sra. Ministra
começa a ser contestada, pedia-lhe que fizesse
um balanço do trabalho efectuado e que me dissesse se a Ordem vai, como tem feito, manter
uma posição de apoio ao Ministério.
Antes de mais, a Ordem dos Médicos não se tem caracterizado por apoiar a Ministra da Saúde...

O

ÉLAN DA M INISTRA DA
A PERDER-SE

SAÚDE ESTÁ

(NS) Eu recordo-lhe o editorial da segunda edição da revista norteMédico, em que o Dr. Miguel
Leão diz: “por tudo isto, e em suma, parece que
temos um verdadeiro ministro”...
“Parece”... Eu lembro-me do que escrevi...
(MC) Então temos ou não?
Do meu ponto de vista, são qualidades fundamentais
para o exercício das funções de ministro a clareza, a
capacidade de decisão e a rapidez. A minha apreciação pessoal, a partir dos contactos que tenho tido com
a Sra. Ministra, é de que ela tem clareza. Quanto à
capacidade de decisão, tenho algum receio de que o
élan criado após a sua tomada de posse esteja a reduzir-se. O que se traduz na questão da rapidez. O que
eu dizia no meu editorial – e reafirmo – era que me
parecia haver, da parte da Sra. Ministra, uma convicção do papel central dos médicos dentro do sistema.
Espero que a minha convicção seja agora confirmada
com decisões práticas que demonstrem isso mesmo.
E aponto como prioridades – das propostas apresentadas pela Ordem – o dossier relativo à prescrição de
medicamentos, a questão das acções inspectivas da
Inspecção Geral, o Estatuto Disciplinar e a modificação desse aborto que foi a Portaria que, em 1995,
veio regulamentar a formação médica. Esta última é
uma questão central do ponto de vista técnico: não se
admite que um organismo que não possui competência técnica alguma – a Comissão Nacional dos Internatos Médicos – tenha poderes na área da definição

das especialidades, dos internatos e de programas de
formação. Não se compreende que não seja a Ordem
a assumir estas definições.

(MC) Isso é um aviso à Sra. Ministra?
Não, é um pedido.
(MC) Tinha-lhe inicialmente pedido um balanço. O que me está a dizer é que nada foi feito...
Eu estou a dizer que, das propostas apresentadas pela
Ordem, poucas tiveram satisfação. No entanto, recordo o decreto-lei do Governo sobre os medicamentos
genéricos. Está consagrado no nosso programa de
candidatura que somos a favor da comercialização dos
genéricos com marca. E a legislação veio contemplar
expressamente que o médico é livre de, ao prescrever
um genérico, acrescentar o laboratório produtor. Se o
médico entender não acrescentar qualquer indicação
relativa à marca, fica o farmacêutico obrigado a fornecer ao doente o genérico mais barato. Esta é uma
questão central, que a OM aplaude. Um outro ponto
discutido com a Ordem foi o articulado de acesso às
convenções por parte do novo programa Acesso.
Quanto aos outros pontos da nossa agenda, remetida
à Sra. Ministra, aguardamos ainda resposta.

Saúde: longa pausa na acção
política em Portugal
(AB) Salientou alguns aspectos positivos da acção da Sra. Ministra da Saúde, nomeadamente
no que diz respeito às propostas da Ordem. Quais
foram os grandes falhanços deste Ministério?
Eu só posso falar-lhe concretamente daquilo que são
aspirações da Ordem...
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(MC) Mas terá certamente uma visão do que tem acontecido no país...
O que tem acontecido no país é que na Saúde não
acontece nada há muito tempo. Aliás, acho que a última vez que aconteceu algo de realmente significativo foi com a Lei de Bases da Saúde, do Dr. Arlindo de
Carvalho. O Acto Médico poderia ter sido algo de
estruturante, mas falhou. Faço, se quiser, uma análise comparativa dos dois ministérios mais recentes –
com a ressalva de que acompanhei mal, porque ainda
não era dirigente da Ordem, a acção da Dra. Maria de
Belém. Houve uma fúria legislativa da parte do Ministério da Dra. Maria de Belém – sendo que muitas
das propostas eram absolutamente irrealizáveis, como
é o caso dos Centros de Saúde de 3ª Geração. Agora
verifica-se uma paragem legislativa que, espero, venha a ser compensada.
Pessoalmente, julgo que quando um responsável toma
conta de um ministério, tem o direito e o dever de se
fazer acompanhar de equipas em quem confia. Naquilo que diz respeito ao Ministério da Saúde, se a
Sra. Ministra está a mudar a sua equipa, eu acho que
faz bem. Isto obedece a uma lógica muito simples.
Há uma decisão eleitoral; o Governo assim eleito deve
governar com pessoas da sua confiança; assiste-lhe o
direito de as nomear; logo, deve ser responsabilizado
por isso. A minha comparação é esta: após a actividade legislativa da Dra. Maria de Belém, seguiu-se um
período de muito menor trabalho de legislação... e
por isso é que nós queremos que haja mais.
(AB) Quanto à produção de legislação, uma das
intenções deste Conselho Regional é colocar o
exercício da medicina no quadro das profissões
de risco. Houve avanços neste projecto?
Nós defendemos essa posição, mas não se trata de
uma competência específica da Ordem dos Médicos.
Julgo que os sindicatos estavam a negociar com o
Ministério nesse sentido. Tanto quanto sei, assistiuse uma evolução sinusoidal da discussão sobre se o
risco deve ou não ser igual para todos. A nossa posição é de que o risco deve ser o mesmo para todos.
Acreditámos até que, por parte das estruturas sindicais, se viria a desenvolver um interesse muito maior
em avançar com essa regulamentação... mas, surpreendentemente, estamos agora numa fase de silêncio.
E esta é uma questão bastante consensual, unificadora
até... para dirigentes da Ordem, do SIM e da FNAM.
Seria, por isso, muito positivo que as estruturas sindicais mantivessem o seu empenhamento nessa regulamentação. Trata-se de algo de tal forma evidente
que parece destinado a ter êxito.
(MC) É mais problemática a questão das horas
extraordinárias? Sei que a Ordem não tem directamente a ver com isso...

No momento em que há uma negociação que não diz
respeito à Ordem, e que ainda por cima tem um carácter eventualmente fracturante entre médicos, eu
não me pronuncio.

NÃO SOU CANDIDATO A BASTONÁRIO
DA O RDEM D OS M ÉDICOS
(MC) Então coloco-lhe uma questão que lhe diz
directamente respeito: é ou não candidato a
Bastonário da Ordem dos Médicos?
Para se ser candidato a Bastonário são precisas três
condições: querer, haver motivos, e ter um mínimo
de apoios. Em primeiro lugar, não quero. Em segundo lugar, não vejo motivos – porque acho que o Dr.
Germano de Sousa está a ser um bom Bastonário... e
até presumo que vá continuar a sê-lo. Quanto aos
apoios, quando as pessoas os querem, procuram-nos...
mas esse não é o meu caso.
(MC) Vai apoiar o Dr. Germano de Sousa?
Com certeza.
(AB) Foi levantada na imprensa a hipótese de o
Dr. Germano de Sousa ser candidato à Presidência da Câmara de Cascais. Como comenta esta
eventualidade?
Na minha opinião, há uma incompatibilidade evidente
entre ser presidente da OM e ser Presidente da Câmara de Cascais. E eu preferia que ele não fosse candidato à Câmara de Cascais.
(MC) Perdia-se um bom bastonário, é isso que
está a dizer?
Exactamente.
(MC) Pensa que existirão muitos candidatos à
Presidência da Ordem, no próximo ano?
Não faço ideia. Quando nós tomámos posse (refirome ao Presidente da Ordem e às Secções Regionais),
houve quem vaticinasse que a OM ia ser uma espécie
de campo de batalha sistemático entre as quatro partes. Houve, no CNE, uma divergência táctica – ultrapassada através de uma votação, e uma outra divergência de pormenor. De resto, todas as decisões têm
sido tomadas por consenso. A imagem de uma OM
dividida e destroçada não só não tem qualquer correspondência real como, estou certo, nunca virá a ter.
Isto significa que a possibilidade de se gerarem alternativas ideológicas à actuação da OM é cada vez mais
remota, em função do entendimento conseguido.
(MC) Como estão as relações institucionais entre o Presidente da República e Ordem, após a
questão do Acto Médico?
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Sobre as relações com a Ordem, quem pode responder é o Bastonário. O CRN – é público – optou por
não se fazer representar em nenhuma cerimónia em
que esteja presente o Sr. Presidente da República.

(MC) Essa situação não é ultrapassável?
A nossa decisão baseia-se no facto de não querermos
confrontar o Sr. Presidente da República com a presença de um grupo profissional que ele entendeu tratar da forma que tratou quando vetou a legislação do
Acto Médico. Entendemos que é mais salutar não
haver encontros que porventura não seriam agradáveis para nenhuma das partes.
(NS) O que significou, para a Ordem dos Médicos, o veto presidencial?
Significou entregar os doentes ao curandeirismo.
(AB) Mas existiram, da parte de grupos parlamentares, iniciativas no sentido de legalizar a
prática de medicinas alternativas...
Nós não temos nada contra a regulamentação de práticas de saúde alternativas. Apenas entendemos que
os senhores deputados deviam ser prudentes ao nomear as coisas, porque Medicina é só uma. Mas se os
senhores deputados resolverem chamar à homeopatia
“prática de saúde alternativa”, eu pessoalmente não
ponho nenhuma objecção. Aliás, sendo assim, não
deviam limitar-se à homeopatia... Há umas dezenas
largas de profissões que devem ser também “práticas
de saúde”. A definição de “saúde” da Organização
Mundial de Saúde é “a situação de maior bem estar
físico, psíquico e social”... e portanto, se uma pessoa
se sente bem indo a uma quiromante, não vejo porque não considerar a actividade em causa como uma
prática de saúde. Medicina, não.

Eutanásia e descriminalização
do consumo de drogas: discutir
para rejeitar
(MC) No Diário de Notícias de hoje [29 de Novembro] existe um artigo sobre um estudo da
DECO a propósito da legalização da eutanásia
na Holanda. Segundo esse estudo, um terço dos
médicos portugueses são a favor dessa prática...
Não acredito. É preciso esclarecer a forma como foi
posta a questão. Uma coisa é a eutanásia; outra é a
suspensão de tratamentos que não têm qualquer eficácia terapêutica e que provocam sofrimento ao doente. Nesses números falava-se também em suicídio
assistido... e o suicídio assistido é pura semântica. É
uma habilidade para dar outro nome à eutanásia: se
um doente está triplégico e o médico lhe dá uma seringa para ele se injectar, isso é eutanásia.
(MC) Mas crê que o que aconteceu na Holanda
vai dar origem a uma discussão sobre o assunto
noutros países da Europa, à semelhança do que
aconteceu com as drogas? Acha que a discussão

é importante? Ou trata-se de uma questão ética
de tal maneira básica que não há discussão possível?
Eu acho que a discussão é importante, quanto mais
não seja para que as pessoas sejam convencidas de
que a eutanásia está errada. Admito que possa acontecer o contrário; mas a minha atitude será a de tentar convencer que essa prática está não é correcta. Do
meu ponto de vista, a eutanásia contraria em absoluto a essência da profissão de médico. Aliás, não percebo muito bem porque é que se metem os médicos
nisto. Se alguém decidir pedir a alguém que o mate,
não é preciso que seja um médico a fazê-lo.
A Holanda têm-nos fornecido exemplos que não me
parece serem de seguir. Em relação ao problema das
drogas, por exemplo, não resolveram problema nenhum. Mas creio ser importante discutir a eutanásia,
para convencer as pessoas de que é absolutamente
contra tudo aquilo que são os valores da profissão...

(MC) E os valores não mudam?
Mudam... e isso por vezes é mau.
(MC) Como na questão do sigilo médico, por
exemplo?
Não, o sigilo médico não mudou. O parecer do Conselho Nacional de Ética limita-se a avaliar aspectos
de ética e não de deontologia médica e é uma reposição da doutrina da Ordem dos Médicos. O parecer
não diz que, sempre que um indivíduo é seropositivo,
é obrigatório divulgar o facto à família. A doutrina da
Ordem é que há circunstâncias de natureza excepcional, casuística, em que o segredo pode ser quebrado.
O parecer da Comissão de Ética não é contra a doutrina expressa no Código Deontológico. Consagra inclusive que o dever do médico é o de realizar todos
os esforços para convencer o doente a comunicar o
seu estado àqueles que estão expostos ao risco de infecção. É a doutrina da Ordem. O que não se pode é
estatuir como regra que, sempre que um indivíduo é
seropositivo, se vai dizer à família!
(MC) Mas, como eu dizia há pouco, as coisas mudam... Já que se falou na sida, os números da
doença no mundo – e em Portugal – estão aí...
Se o médico não desempenhar um papel importante no sentido de evitar certos comportamentos, pode ser ainda mais perigoso...
O que pode ser perigoso é os doentes deixarem de ter
confiança nos médicos, sabendo que os segredos que
lhes confiam são revelados.
(NS) Mas não estamos a falar só de casos clínicos. Há casos de crime...
Exactamente. Isso já é uma perspectiva diferente. Que
está sob a alçada do Código Penal...
(NS) Sabendo que alguém está a infectar alguém,
o médico não tem o dever de informar?
Há soluções para isso. Por exemplo, transformar a
sida numa doença de declaração obrigatória, como
acontece com a tuberculose.
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(NS) Mas isso não poderá despoletar a situação
oposta, uma “caça às bruxas”?
O que é que quer, caçar as bruxas nos consultórios
médicos? A regra tem de ser o sigilo médico, sempre
com a ressalva das situações de excepção.
(MC) Os médicos dizem frequentemente que a
relação de confiança entre médico e doente – que
o sigilo pretende preservar – acaba por ser quebrada pelo facto de as consultas serem feitas à
pressa, por estarem demasiados doentes ao cuidado de um só médico...
Uma coisa é o segredo... outra é a qualidade do acto
médico. Um indivíduo pode cometer as maiores barbaridades do ponto de vista técnico e manter o segredo. A relação médico-doente tem muitas variáveis...
É certo que, hoje, esta é uma relação problemática – e
concordo consigo no que diz respeito à questão do
tempo, da pressão dos números. Eu creio que um dos
motivos fundamentais do litígio médico-doente é a
não aplicação prática do princípio do consentimento
informado. Não se reserva tempo para explicar ao
doente o que é que vai acontecer, o que é que lhe é
proposto, quais são as implicações...
(AB) Desde que o actual CRNOM tomou posse,
há cerca de dois anos, algumas coisas terão mudado no panorama da saúde. Que novos desafios se põem agora à Ordem dos Médicos?
É preciso ter a casa organizada – competências técni-

cas, competências de natureza disciplinar e jurídica –
para partir para outras coisas. Um desafio para um
futuro próximo seria a própria Ordem começar a fazer a sério a acreditação dos Serviços de Saúde para
fins assistenciais. Nós temos um mecanismo de
acreditação para a formação de internos, mas não está
aplicado à acreditação assistencial. Esse seria, seguramente, um desafio completamente novo.

(MC) Não acredita nas empresas estrangeiras que
vêm para cá fazer avaliações?
A questão é que a Ordem dos Médicos, ao contrário
do que as pessoas pensam, também tem esse papel. E
no que diz respeito à formação de internos, teve-o
antes de muitos outros países. Quando a União
Europeia de Médicos Especialistas começou a discutir esta questão, no início dos anos 90, a OM portuguesa tinha definido em 1981 os regulamentos para a
verificação de idoneidade de serviços. Do ponto de
vista da formação médica pós-graduada, Portugal andou sempre à frente da Europa. É por isso que eu
acho que é possível desenvolver um sistema de avaliação de qualidade, adaptado à realidade portuguesa,
que não esteja dependente da aplicação estrita de normas internacionais. É evidente que as exigências de
qualidade para o sistema de saúde holandês não podem ser aplicadas tout court ao sistema de saúde português!
(NS) Desafio-o a escolher um nome, tendo como
critério o desempenho político: Maria de Belém
ou Manuela Arcanjo? Pinho da Silva ou Jorge
Catarino? Não lhe estou a pedir uma preferência pessoal...
As minhas experiências de relacionamento com as
senhoras ministras são completamente diferentes, e
por isso a minha análise é irremediavelmente parcial.
Conheço melhor a Dra. Manuela Arcanjo e faz sentido que pessoas que se conhecem melhor se relacionem melhor. A situação é diferente no que diz respeito à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, com a qual mantenho contactos mais assíduos. Do
ponto de vista da acção política e do relacionamento
com a OM, não tenho dúvidas: tudo funciona substancialmente melhor com o Dr. Jorge Catarino. Consigo falar com ele quando quero, e ele comigo, e com
o Dr. Pinho da Silva não conseguia falar, apesar dos
meus esforços.
(NS) Problemas como o dos “Cuidados de enfermagem de saúde materna e obstétrica”, em
Matosinhos, espera não ter com o Dr. Jorge
Catarino...
O Dr. Jorge Catarino cumpriu o prometido... o célebre projecto macabro da Sra. da Hora morreu. Acho
inimaginável que um caso semelhante viesse a acon-

14
tecer outra vez. Todos os indicadores apontam para
uma não repetição de situações desse género. Por
exemplo: era intenção do anterior Conselho de Administração limitar a possibilidade de prescrição de
oxigénio aos pneumologistas. Este Conselho de Administração não aplicou essa restrição. Outro exemplo: parece-me que a actual orientação do Conselho
não é a de destruir o Hospital Conde de Ferreira, como
pretendia o anterior. Julgo que há uma série de pontos concretos, relativos à atitude para com a Ordem
dos Médicos e para com os próprios médicos, que
diferenciam o anterior e o actual Conselhos de Administração.

(MC) Uma das questões que esteve este ano na
berlinda diz respeito ao Instituto Português de
Oncologia (IPO) do Porto e à prática de medicina privada naquele instituto. O caso está a ser
analisado agora – foi aberto um inquérito. Pedia-lhe para me fazer um ponto da situação...
O Sr. Presidente do Conselho de Administração do
IPO anunciou ao Jornal de Notícias que o exercício
de clínica privada, nos moldes em que estava a ser
feito (aprovados por ele próprio), estava a pôr em
causa o prestígio do IPO – e foi por isso que decidiu
acabar com aquela actividade. Depois disso, sei que a
Inspecção Geral dos Serviços de Saúde (IGSS) procedeu durante algum tempo a uma investigação no IPO.
Desconheço os resultados...
(MC) Mas alguma coisa mudou?
Se o Dr. Vítor Veloso o diz – e eu não tenho, obviamente, nenhuma razão para duvidar – é porque está
a cumprir a lei. E sendo assim, aquilo que a Inspecção Geral puder apurar refere-se certamente a tudo o
que aconteceu antes de ter sido aplicada a decisão do
Conselho de Administração. Seria estranho que a IGSS
viesse a descobrir ilegalidades depois de ter sido resposta a legalidade.

(MC) O que se passou no IPO não seria motivo
para a demissão do Dr. Vítor Veloso? Peço-lhe a
sua opinião...
Isso depende do valor que as pessoas atribuem às
coisas...
(MC) Que valor atribui o Dr. Miguel Leão?
O que lhe posso dizer é que eu não teria instituído
aquele sistema.
(AB) Ainda acerca das propostas de candidatura
do actual CRN: falava-se na elaboração de uma
Carta das Necessidades Médicas da Região Norte...
No que diz respeito aos quadros, foi feita. E foi já
remetida à Sra. Ministra da Saúde. Há mil e 59 vagas
de quadros médicos por preencher na Região Norte.
(NS) Gostaria de saber qual é a posição da Ordem relativamente às “casas de chuto”.
Faltam-me elementos para emitir uma opinião tecnicamente fundamentada.
(NS) É o Dr. Miguel Leão que não tem posição ou
é a Ordem?
A Ordem seguramente não tem, e eu também não.

SO U

CONTRA A DESCRIMINALIZAÇÃO
D O CO NSUMO DE DRO GAS

(AB) A OM emitiu um parecer negativo quanto à
participação de médicos numa comissão prevista num anteprojecto de descriminalização do
consumo de drogas. Não há aqui uma espécie de
desmarcação da Ordem relativamente a estas
questões?
Eu, pessoalmente, tenho uma posição relativamente
à descriminalização do consumo de drogas: sou contra. Fiquei surpreendido pelo facto de o mesmo governo que defende a descriminalização do consumo
de droga começar a penalizar o consumo de álcool.
Acho muito estranho. Parece haver aqui dois grupos
de doentes: uns são os doentes protegidos – os consumidores de droga; os outros são doentes não protegidos – os consumidores de álcool e de tabaco... Não
consigo entender a lógica técnica ou ideológica de
uma coisa destas.
(NS) Como está o caso do Director do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia?
Encerrado. O Dr. Sousa e Silva foi suspenso e anunciou de imediato que não iria cumprir a pena aplicada pela Ordem. Reflectiu – bem – e acabou depois
por entregar a cédula profissional e acatar a pena.
(MC) Uma vitória da Ordem...
Não. Uma aplicação dos princípios.

nortemédico
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VIDA INSTITUCIONAL

O C NÃO É UM
ÓRGÃO E PERSEGUIÇÃO
A DRª MARIA JOSÉ CARDOSO FAZ UM BALANÇO DE
DOIS ANOS DE ACTIVIDADE DO CONSELHO DISCIPLINAR DA SRNOM
O

AN O FOI DIFÍCIL, MAS O BALANÇ O É

CLARAMENTE POSITIVO . A BRAÇ OS COM
UMA AVALANCHE DE PRO CESSOS RELACIO NAD OS COM O CASO D OS ATESTAD OS

G UIMARÃES, O C O NSELH O D ISCIPLINAR DA SECÇÃO REGIONAL D O N ORTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS FOI CUM PRIND O OS SEUS OBJECTIVOS E IMPLEMENTAND O , PASSO A PASSO , UMA N OVA
DE

FILOSOFIA DE ACTUAÇÃ O ASSENTE N O
RESPEITO ABSOLUTO PELOS DIREITOS D O
ARGUID O , N O RIG OR PRO CESSUAL E NA
LUTA PELA CELERIDADE.

Q UEM O GARANTE É A SUA ACTUAL RESPO NSÁVEL , M ARIA J OSÉ C ARD OSO . E M ENTREVISTA À
N O RTE M É D IC O , A PRESI D ENTE D O
C O NSELH O DE D ISCIPLINA AVALIA OS
RESULTAD O S O BTID O S , LAMENTA O S
CO NSTRANGIMENTOS COM Q UE TEM DE
LIDAR E EXPLICA P O R Q UE RAZÃ O HÁ
ATRASOS INEVITÁVEIS .

PELO

CAMINH O ,

DETALHA O MÉTO D O DE ACTUAÇÃO D O

C ONSELH O DE D ISCIPLINA ACTUALMENTE EM FUNÇ ÕES E M OSTRA O Q UE MU D O U N OS ÚLTIM OS D OIS AN OS . PARA
QUE A CLASSE COMPREENDA DE UMA VEZ
POR TO DAS Q UE O ÓRGÃO A Q UE PRESIDE NÃO NASCEU PARA PERSEGUIR OS
MÉDICOS , MAS ANTES PARA GARANTIR A

M EDICINA
N O PAÍS .

Q UALIDADE DA
PRATICAND O

Q UE SE VAI
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Ao fim de quase dois anos de actividade deste
Conselho Disciplinar, qual o balanço que faz
do trabalho já desenvolvido?
Antes de responder directamente à questão, julgo
que é necessário explicar o quadro normativo que
funciona como referência para o trabalho deste
Conselho Disciplinar e, de um modo geral, para o
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, visto que actuamos em absoluta sintonia. No
nosso programa de candidatura, deixámos bem
claros os princípios que norteiam o trabalho deste
Conselho e que, aliás, não correspondem senão ao
cumprimento da lei e dos estatutos em vigor. Um
desses princípios é a celeridade: impusemo-nos um
ritmo de trabalho intenso para que os envolvidos
nos processos – participantes e arguidos – não tenham de esperar anos por um desfecho, porque
consideramos que os atrasos só beneficiam quem
tem culpa. Mas a celeridade não nos isenta de uma
instrução correcta e exaustiva dos factos, que é um
compromisso deste Conselho Disciplinar, como não
poderia deixar de ser. Fazemos uma investigação
rigorosa dos factos que são imputados e não abdicamos dos depoimentos do participante e do arguido, que se pronunciam sempre por escrito, a
não ser em circunstâncias extraordinárias. Essa foi
uma regra instituída por este Conselho para evitar
más interpretações: o que está escrito está escrito,
não é susceptível de eventuais distorções. As testemunhas são ouvidas em auto de declarações, não
só porque algumas delas teriam dificuldade em depor por escrito, como também porque algumas das
perguntas que importa fazer às testemunhas surgem na sequência de respostas anteriores. Obviamente que nos impusemos também um respeito
absoluto pelo Estatuto Disciplinar, o que nos obriga a uma demora maior na investigação. E temos
procurado garantir os direitos dos queixosos e dos
arguidos. Inclusivamente no que diz respeito às penas aplicadas: procuramos uma adequação perfeita das penas, atendendo ao tipo de infracção, à
experiência do médico, ao facto de se tratar ou não
de um comportamento reincidente. Há uma série
de circunstâncias – atenuantes ou agravantes – que
são tidas em conta. E temos outro compromisso:
garantir equidade na aplicação das penas. Iniciámos um novo modus faciendi neste Conselho.
O que mudou?
Era regra até aqui que quem era acusado não fosse
avisado, excepto já numa fase posterior do processo. Admitia-se que, mediante esse aviso, os arguidos poderiam prejudicar a investigação, nomeadamente através da adulteração, ou da falsificação,
de provas. Se eu detectar que alguém o faz, este
Conselho não vai ser “doce” na penalização; sim-

plesmente, julgo que toda a pessoa que é acusada
do que quer que seja tem o direito de o saber imediatamente. Não é minimamente decente que alguém seja acusado e não possa defender-se dessa
acusação. Mas este método de actuação tem-me trazido alguns problemas com colegas que não entendem isto, como outros não entendem o facto de
logo receberem uma nota a informar que foi aberto
um processo e não um inquérito. O que é ignorância dos estatutos: só é obrigatório abrir um inquérito quando não está identificado o arguido ou
quando os factos não estão concretizados. Esta regra tem também outra justificação: o inquérito tem
um prazo de conclusão de três meses, sob pena de
prescrição. Ora, muitas vezes esse prazo não é
exequível, porque o inquérito depende por vezes
de processos clínicos e informações que só os hospitais podem fornecer, como exames subsidiários,
por vezes de conclusões judiciais, ou seja, de uma
série de dados que raramente estão prontos a tempo. A enorme maioria dos processos prescreveria –
e a prescrição só beneficia os faltosos, nunca quem
está inocente. São dois pontos que não estão a ser
muito bem aceites, mas que têm justificação e estão, de resto, em pleno respeito pelos estatutos.
Como se exprime a actividade deste Conselho
Disciplinar em números?
Recebi do antigo Conselho Disciplinar 128 processos atrasados. Ao longo de 1999, deram entrada
103 processos e foram resolvidos 130. Neste ano,
consegui chegar até Julho com a minha meta
alcançada: chegar às férias judiciais com tudo resolvido, excepto os processos que estavam à espera de decisões judiciais ou de parecer dos Colégios
de Especialidade, que, infelizmente, em alguns casos, ainda trabalham muito lentamente. Há situações em que a Ordem dos Médicos não tem condições de investigar na sociedade civil e que requerem por isso decisões judiciais. Outros há cuja correcta instrução implica a análise de elementos de
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que eu introduzi, para que possa defender-se da
acusação. Simultaneamente, e para obter a celeridade desejada, peço todos os elementos de prova,
o que me permite também minorar as possibilidades de adulteração dos dados. Quando o Conselho Disciplinar está na posse de todos os elementos, o processo é então distribuído ao relator, que
ouvirá as testemunhas que forem consideradas
necessárias. O relator elabora o seu relato e apresenta depois a sua conclusão ao Conselho Disciplinar, que concorda ou não com aquela.

prova na posse da Inspecção Geral de Saúde ou
das Procuradorias, que têm prioridade sobre o
Conselho de Disciplina. Nesses casos, só temos
acesso a esses elementos quando essas entidades
os libertam. Estava então eu posta em sossego quando chegaram mais de 600 processos do chamado
“caso dos atestados de Guimarães”. O panorama
ficou negro. Ao longo deste ano deram entrada 700
processos. Até ao ano passado, o número máximo
de processos entrados num ano era 64; no ano
passado já tivemos 103. E em 2000 as coisas pioraram muito. O trabalho é ciclópico: já concluímos 78 processos, o que eu também considero um
recorde, dado que alguns deles eram francamente
complicados. Agora isto está dramático. Espero acabar o mandato com as contas novamente em ordem: que só esteja por fazer o que não pode mesmo ser feito porque está à espera de diligências e
respostas que não dependem do Conselho Disciplinar.

RESPO NSABILIZAR SEM PERSEGUIR
Que etapas é preciso percorrer até à conclusão de um processo disciplinar?
Os queixosos podem participar de três maneiras:
directamente ao Conselho Disciplinar, o que é raro,
ao Presidente do Conselho Regional, ou ao Presidente da Ordem dos Médicos. Em qualquer dos
casos, as participações são-me remetidas e é então
aberto um processo, com todas as formalidades de
um processo em tribunal. O arguido é então imediatamente avisado, de acordo com a tal inovação

O que acontece se houver discordância?
Dizem os estatutos que, se o Conselho Disciplinar
não concordar com a conclusão, o processo deve
ser distribuído a outro relator. Nunca chegámos a
um extremo desses, embora às vezes se recomende esta ou aquela diligência suplementar. Findo o
processo, o arguido recebe então a nota de arquivamento ou o despacho de acusação. No primeiro
caso, as partes são notificadas, porque podem sempre recorrer da decisão, embora já não para o Conselho Disciplinar, porque funciona como um tribunal de primeira instância. Nos casos em que o
arguido recebe um despacho de acusação, tem um
prazo legal de 15 dias para apresentar novos dados. Quando há novos dados, o processo tem de
ser reavaliado e pode mesmo ser necessário pedir
novos elementos de prova. Muitas vezes é também
preciso pedir pareceres a Colégios de Especialidade, porque nenhum membro deste Conselho Disciplinar se considera omnisapiente. Nos casos em
que temos dúvidas, a opinião técnica dos Colégios
é importante, embora não vinculativa. Após a deliberação da pena, o arguido pode recorrer par o
Conselho Nacional de Disciplina.
Qual o tempo que considera razoável para percorrer todas estas etapas?
Depende muito dos elementos de que necessitarmos. A vida está-nos facilitada nos casos em que o
participante faz acompanhar a queixa de todos os
elementos necessários – processo clínico, exames
complementares de diagnóstico… – e em que o
arguido, quando lhe é solicitada uma resposta, dá
um esclarecimento exaustivo e cabal. Quando assim acontece, não são necessários mais de dois ou
três meses para que o Conselho Disciplinar dê por
concluído o processo. Mas também tenho aqui processos que estão mais de um ano à espera de um
parecer técnico. São situações que nos ultrapassam.
Na verdade, há um atraso real e lamentável no trabalho de alguns Colégios. Compreendo que os
membros tenham dificuldade em reunir-se, mas
quando alguém se candidata a determinado lugar
deve cumpri-lo correctamente.
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LENTIDÃO

D OS

C OLÉGIOS ATRASA

PRO CESSOS
Quais são os principais obstáculos que o Conselho a que preside tem de enfrentar actualmente?
Diversas. Por um lado, hospitais que não querem
enviar processos clínicos invocando erradamente
o sigilo profissional. Felizmente, são muito poucos. Mas essa resistência obriga-nos a oficiar à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que nos tem sempre dado razão. Mas nesse
vaivém perde-se obviamente muito tempo. Por outro lado, temos de enfrentar a lentidão com que
muitos dos participantes enviam as provas. Pela lei
portuguesa, o ónus da prova recai sobre quem participa. E muitas vezes o queixoso participa vagamente; por seu turno, há arguidos que demoram
tempo a responder. Quando não respondem, aliás,
são obviamente penalizados, doa a quem doer,
porque um dos deveres dos médicos que está perfeitamente definido em estatuto é a obediência às
determinações da sua Ordem, desde que fundamentadas. Se não penalizássemos os faltosos, estaríamos a permitir que quem cumprisse fosse duplamente penalizado e a condescender exactamente
com as pessoas que contribuem para a degradação
da imagem da classe. O Conselho Disciplinar não
é, de modo algum, um órgão de perseguição dos
médicos, isto que fique bem claro. Mas não é também um instrumento de laxismo. A defesa dos
médicos começa pela separação clara entre quem
actua correctamente e quem prevarica. Dessa distinção depende não só a boa imagem dos médicos,
que é fundamental para eles próprios e para a saúde da relação médico-doente, mas também o cumprimento de um outro objectivo da Ordem: a defesa dos doentes.
A lentidão dos tribunais não funciona como
uma barreira ao vosso trabalho, nos casos que
dependem de decisões judiciais?
Tenho uma óptima relação com os tribunais. Quando se lhes pede algo, respondem, de um modo geral, rapidamente. As relações deste Conselho Disciplinar com os tribunais são muito boas.
O que deve fazer um médico que é alvo de uma
participação disciplinar?
Apenas uma coisa: apresentar os factos de uma
maneira cabal. Se o médico apresentar os factos
com precisão e não tiver responsabilidades no assunto, facilita imenso a resolução do processo. Até
porque quem tem depois de provar é sempre quem
acusa. Por isso, o que eu aconselho ao colega que

sofre uma participação é que responda cabalmente, dentro do prazo fixado de 15 dias administrativos a partir da recepção do ofício do Conselho Disciplinar. O prazo é suficiente, mas nunca recuso
um pedido de dilatação dos 15 dias desde que haja
um motivo justo e a demora não seja desproporcionada. Deve também, obviamente, apresentar todas as provas de que disponha. Em certos casos,
há colegas que recebem acusações graves e respondem com tal displicência que se acusam mais a si
próprios do que quem deles participou. Isto é
surrealista, mas resulta da falta de noção que alguns colegas têm do peso que tem um Conselho
Disciplinar. Ainda não perceberam que aquilo que
está em causa é a imagem de toda uma classe, é a
relação médico-doente, é a qualidade da Medicina. Se colaborarem com o apura-mento dos factos
e ficar demonstrado que estão isentos de responsabilidade, o processo é imediatamente arquivado.
Se têm responsabilidade, caberá ao Conselho Disciplinar distinguir se há um erro legítimo, negligência ou dolo. E em qualquer dos casos, o médico deve apresentar todas as razões de defesa: é preciso que quem é acusado diga claramente o que se
passa.

C O NFLITOS

CO M D OENTES SÃO A

Q UEIXA MAIS FREQ UENTE
Qual é o tipo de acusação mais frequente?
A maioria dos processos relaciona-se com os conflitos entre o médico e o doente, embora também
sejam muito frequentes as participações relacionadas com a emissão de atestados de complacência e
com os erros médicos, muitas vezes arquivados.
Outros relacionam-se com comportamento cívico
desadequado, conluio médico-laboratório, receituário irregular, publicidade abusiva e violação do
segredo médico. Por acaso, devo dizer que em nenhum dos casos que o Conselho Disciplinar avaliou tinha realmente havido violação do sigilo. Há
algumas queixas de abuso sexual, mas já muitíssimo menos significativas em número. Há também
casos em que não chego a abrir processo: acontece, por exemplo, quando a queixa se reporta a factos que prescreveram. Na Ordem dos Médicos, os
factos prescrevem ao fim de três anos, a menos que
sejam passíveis de penalização civil superior, caso
em que conta o prazo fixado pelo Código Civil.
Quais são, no seu entender, as situações de
risco que os médicos devem evitar?
As coisas não estão fáceis para a classe médica, desde que, a dada altura, um Governo quase promoveu a quebra da relação médico-doente. O médico
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é sempre responsabilizado pelo que está mal. É óbvio que o médico não tem sempre razão. Mas
estamos efectivamente sujeitos a uma pressão enorme, devido às más condições de trabalho e à onda
de acusações que perturbou as relações médicodoente. Há, porém, condutas que é importante o
médico adoptar. Desde logo, evitar as situações de
conflito. Por vezes, as situações de conflito evitamse só com uma palavra ou com alguma calma. Depois, cumpre evitar em absoluto os atestados de
complacência. Todos nós somos abordados e é verdade que, frequentemente, a fronteira entre a justa
causa e a complacência é pouco nítida, mas os
médicos têm de ser rigorosos. Convém também
evitar uma coisa a que os médicos hospitalares estão particularmente sujeitos: os pedidos de receitas feitos por funcionários. Com a facilidade que
todo o doente tem actualmente de, munido do seu
cartão de utente, obter uma prescrição comparticipada através do seu médico, já não se justifica ceder a solicitações deste tipo. Ao fazê-lo, o médico
está muitas vezes a entrar num processo de corrupção e, embora inocente, a ser agente e cúmplice de um negócio. Outro procedimento que é preciso não descuidar: o preenchimento correcto dos
processos clínicos. Este cuidado é extremamente
importante, até porque, no momento de responder a uma participação, um processo clínico rigorosamente preenchido é a prova de que tudo foi
feito correctamente e que não houve negligência.

E na relação com os laboratórios?
O princípio é sempre o mesmo: honestidade. Corrupção, nem pensar. Colaboração legítima, dentro
das normas estatuídas, nada contra.
Afirmou que nem todos os médicos parecem
plenamente conscientes da importância do
Conselho Disciplinar. Como acha que é possível consciencializar a classe da pertinência do
vosso trabalho?
Basta que os médicos leiam os Estatutos e o Código Deontológico. É fundamental que o façam, porque a nenhum de nós passa pela cabeça conduzir
sem ter lido o código da estrada. Ao médico, não
basta saber cuidar dos doentes convenientemente,
como ao automobilista não basta saber conduzir
muito bem; há códigos que foram estabelecidos
para as pessoas se entenderem.
Esses códigos têm de ser cumpridos porque disso
depende a protecção dos médicos enquanto grupo
profissional, o cumprimento dos direitos dos doentes e a fidelidade aos objectivos da Ordem, que
se bate por uma Medicina de qualidade. De resto,
importa perceber que o Conselho Disciplinar não
é um órgão de perseguição de médicos. Mas que
também nunca será, comigo aqui, um órgão de lavagem ou branqueamento de faltas, de negligências ou de dolo.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto

VIDA INSTITUCIONAL
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É URGENTE DESBUROCRATIZAR AS RELAÇÕES ENTRE UNIDADES DE SAÚDE
O

DISTRITO DE

BRAGANÇA TEM

PRATI-

CAMENTE TUD O O Q UE É PRECISO PARA
O EXERCÍCIO DE UMA M EDICINA DE QUALIDADE , À EXCEPÇÃO D O MAIS IMPORTANTE : OS

M ÉDICOS. A PRESIDENTE D O
C O NSELH O D ISTRITAL, D RA. O LÍMPIA
C ARM O , EXPLICA DE Q UE FORMA A FAL-

TA DE RECURSOS HUMAN OS ESTÁ A PÔR
EM CHEQ UE A SAÚDE D OS HABITANTES
D O DISTRITO E O PRÓPRIO DESEMPENH O
PROFISSIO NAL D OS SEUS CLÍNICOS .

SE-

GURA DE Q UE AS CO NDIÇ ÕES TÉCNICAS
DAS U N I DA D ES H O SPITAL ARES D E

BRAGANÇA E

O EXCELENTE AMBIENTE DE

TRABALH O PO DEM POR SI SÓ CO NDUZIR À FIXAÇÃO D O PESSOAL MÉDICO N O
DISTRITO , APONTA COM O PRIORIDADE A
I M PLE M ENTAÇÃ O D E M E D I DAS Q UE ,
NUMA PRIMEIRA FASE , PRO M OVAM A
DESLO CAÇÃO D OS PROFISSIO NAIS. ISTO
PORQ UE O RECRUTAMENTO DE MÉDICOS
N O PAÍS VIZINH O NÃO É

–

NEM PO DE

SER – MAIS Q UE UMA SOLUÇÃO DE CURTO PRAZO .

“D ESBURO CRATIZAR ”

É A PALAVRA A

Q UE MAIS RECORRE Q UAND O PROBLEMATIZA A ARTICULAÇÃO ENTRE CENTROS
DE SAÚDE LO CAIS , H OSPITAIS DISTRITAIS
E H OSPITAIS CENTRAIS .

PARA

A EXECU -

ÇÃO DESTE PROPÓSITO , SUGERE A MULTIPLICAÇÃO DAS ACÇ ÕES DE FORMAÇÃO
N O DISTRITO E O RECURSO A UM INSTRUMENTO FAMILIAR QUE AINDA NÃO FOI
RENTABILIZAD O AO MÁXIMO N O INTERI-

SISTEMA N ACIO NAL DE SAÚDE :
TELEFO NE .

OR D O
O
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Que diagnóstico faz das condições de trabalho nas unidades de saúde do distrito de
Bragança?
Neste momento, podemos considerar que as condições de trabalho nas instituições de saúde do distrito de Bragança estão longe de ser as ideais. As
unidades têm boas estruturas físicas e estão relativamente bem apetrechadas no que diz respeito a
meios técnicos; o problema-base do distrito é a falta de recursos humanos especializados. Isto não é
uma particularidade de Bragança: qualquer distrito marcado pela interioridade e ruralidade conhece dificuldades de fixação de pessoal. A falta de
recursos humanos conduz a um excesso de trabalho. E o excesso de trabalho, por sua vez, conduz a
uma diminuição da qualidade dos cuidados de saúde prestados.
Há um outro aspecto que gostaria de referir: além
da falta de recursos humanos especializados, existe uma grave falha ao nível das vias de comunicação. Quem não conhece bem o distrito pensa que
muita coisa mudou com a construção da IP4 e que
hoje em dia se chega facilmente do Porto a
Bragança. É certo, mas os utentes que se deslocam
ao hospital de Bragança ou de Mirandela não vão
percorrer a IP4... e as vias que os servem são muito
más.
O que pode o Conselho Distrital da OM fazer,
em termos práticos, para superar essa falta
de condições?
O Conselho Distrital não pode fazer muito mas não
é por isso que não deve fazer alguma coisa. Não é
nossa a posição cómoda de quem diz que, não podendo mudar muito, mais vale não fazer nada. Podemos, basicamente, efectuar uma análise mais
objectiva da situação: saber quantos elementos temos, quantos são precisos, saber no fundo quais
são objectivamente as condições de trabalho. A

Hospital Distrital de Bragança

Centro de Saúde de Bragança

partir daqui, e a partir também de um levantamento das estruturas físicas e meios técnicos existentes, o Conselho Distrital pode fazer propostas concretas.
Ao nível dos recursos humanos, quais as competências cuja falta mais se faz sentir?
A grande falha é ao nível de médicos. Não se verificam tantos problemas com o pessoal de enfermagem. Posso dizer-lhe que no ano passado, no que
diz respeito a especialistas de medicina geral e familiar, não chegava a haver um médico por mil habitantes (a relação exacta era de 0,67 para mil). Em
relação aos especialistas hospitalares, os três hospitais do distrito de Bragança contam actualmente
com cerca de 100 médicos. Três hospitais com
valências como cirurgia geral, medicina interna,
ortopedia, fisiatria, obstetrícia, ginecologia, oftalmologia, otorrino, gastroenterologia, neurologia,
cardiologia... O número de especialistas é manifestamente pequeno para uma população de aproximadamente 158 mil habitantes. É muito difícil assegurar consultas, internamento, bloco operatório
e urgências... Há serviços em que se fazem três e
quatro urgências seguidas – como imagina, ao final do segundo dia já estamos esgotados física e
psiquicamente. Cada vez mais se fala de
humanização – e eu estou inteiramente de acordo,
há que humanizar o atendimento ao doente – mas
também é preciso humanizar as condições de trabalho dos profissionais de saúde.
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Os médicos espanhóis ocupam lugares apenas em hospitais? Ou vêm integrar também o
pessoal dos centros de saúde?
Vão sobretudo para os hospitais, é a informação
que tenho. Nos centros de saúde há alguns médicos que estão a fazer o internato de medicina geral
e familiar.

Que soluções foram postas em prática para
minorar o problema da falta de médicos?
Não tem havido soluções. Parece um pouco dramático, mas é assim. As vagas dos quadros existem, mas não existem médicos a concorrer para
essas vagas. Nada foi feito porque não é possível
obrigar uma pessoa a preencher uma vaga. Desconheço o número exacto de médicos que estão a
trabalhar nos hospitais centrais, mas a impressão
geral é que nessas instituições há mais médicos que
gabinetes, como se costuma dizer por brincadeira.
Não seremos nós, hospitais distritais, a poder fazer
alguma coisa. Quem poderá tomar uma atitude será
a ARS e a Sub-região de Saúde de Bragança. Se assim não for, os utentes deste distrito acabarão por
ficar, a médio prazo e por comparação com as populações do litoral, muito desprotegidos no que
diz respeito à sua saúde.
O recrutamento de médicos espanhóis é uma
solução a que têm recorrido algumas instituições de saúde com falta de recursos humanos. Como avalia a integração e o desempenho destes novos elementos?
Essa é uma solução a curto prazo. Tem algumas
consequências nocivas, digamos, no que diz respeito à imagem do médico junto das populações.
Independentemente da qualidade dos médicos espanhóis, que não está em causa, de modo algum,
temos colegas com uma linguagem diferente, uma
cultura diferente... o que dificulta o estabelecimento
de uma relação de empatia com o doente. Isso conduz a um decréscimo da qualidade dos serviços de
saúde prestados, necessariamente. Esta situação
acaba por ser um mal menor, mas não resolve nada
a longo prazo. Está-se a tentar tapar o sol com a
peneira.

Sendo a contratação de médicos espanhóis
uma solução provisória, a prioridade será,
pois, levar médicos nacionais a optar por
Bragança. O que é que o exercício da medicina neste distrito poderá ter de atraente?
É aliciante para qualquer médico trabalhar em instituições com boas condições físicas e bons meios
técnicos, e a esse nível os hospitais do distrito estão bem apetrechados. Mas isso só não chega, como
é óbvio. Se o médico tem a sua vida estruturada no
litoral, torna-se difícil querer deslocar-se para zonas que não lhe dizem nada. Contornar a questão
pode passar pela oferta de incentivos à fixação desses médicos em zonas interiores, nomeadamente
incentivos económicos. Um subsídio por
interioridade, porque não? Outra possibilidade é a
contratação de médicos dos hospitais centrais, por
um determinado período de tempo. Eventualmente
em excesso nessas unidades de saúde, vêm suprir
necessidades bem concretas nos hospitais distritais.
E, tendo a oportunidade de os conhecer, estes médicos podem mesmo vir a querer fixar-se.
Num hospital do interior, com menos pessoas, o médico pode esperar uma ascensão mais
rápida na carreira?
É muito mais fácil chegar-se a director de serviço
num hospital distrital que num hospital central.
Também é fácil ocupar uma vaga de chefe de serviço, porque as vagas estão por preencher. Mas penso que este género de incentivo é pouco relevante,
até porque corresponde a uma remuneração mínima. Creio que ter um título de consultor ou de
chefe de serviço não é o mais importante para as
pessoas. Verdadeiramente importante é trabalhar
com qualidade e ter um vencimento adequado a
esse trabalho.

Centro de Saúde de Mirandela
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Trabalha no distrito de Bragança há 5
anos e afirma que não voltaria para o
Porto, onde iniciou a sua actividade. Que
razões a levam a avaliar tão positivamente
esta mudança?
A princípio, a minha ida para um hospital
distrital do interior foi assustadora. Depois de
conhecer o funcionamento do hospital, fui
atraída pelos meios técnicos disponíveis e sobretudo pela sensação gratificante de poder
dar alguma coisa de mim a um serviço. Num
hospital central, com muitos médicos, isto
nem sempre é possível. A sensação de ter contribuído para a melhoria efectiva da saúde de
uma população faz-me sentir satisfeita com a
minha escolha. Reconheço que as nossas condições de trabalho não são as ideais, mas isso
deve-se ao excesso de tarefas – não ao ambiente de trabalho e às condições que temos para
o executar.
Como avalia a articulação actualmente
existente entre hospitais centrais, distritais e centros de saúde locais? Há aspectos a melhorar?
Para termos um bom sistema de saúde, com
qualidade dos cuidados prestados, é necessária uma articulação eficiente entre cuidados
de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados. É básico. No distrito de Bragança
não se pode dizer que essa articulação seja
má. Houve acções de formação, reuniões com
os colegas dos centros de saúde... e estas iniciativas promoveram a troca de experiências
a nível científico e, essencialmente, um conhecimento pessoal. O conhecimento extraprofissional e a criação de algumas relações
de amizade são aspectos que eu considero importantes. É mais fácil o contacto com um
colega do centro de saúde que se conhece pessoalmente. Resumindo: esta articulação é razoável, mas pode ser melhorada – voltamos

ao cerne da questão – se houver mais médicos. Muitas
vezes sentimo-nos impotentes para resolver as situações
todas.
A comunicação entre centros de saúde e serviços já se
processa relativamente bem, mas podem por exemplo
criar-se algumas linhas directas. Muitos problemas dispensam cartas e referências escritas - resolvem-se de forma mais eficaz com um telefonema.

Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros

A articulação entre hospitais centrais e distritais tem de
ser melhorada. A referência de um doente a um hospital
central deve ser, na minha opinião, desburocratizada.
Não podemos estar com papéis sobre papéis; os problemas seriam muito mais facilmente resolvidos com um
contacto telefónico, ou com uma orientação dirigida a
um serviço específico, ainda que escrita.
A criação de protocolos entre hospitais é também fundamental. Os hospitais de Bragança têm já – eu falo da
minha área [ginecologia/ obstectrícia], que é a que conheço melhor – um protocolo com o hospital de Vila
Real a nível do diagnóstico pré-natal. Quando precisamos de enviar uma utente ao diagnóstico pré-natal em
Vila Real, basta efectuar um contacto administrativo. São
pequenas coisas que facilitam o nosso trabalho e melhoram os cuidados prestados aos utentes.
Destacou a comunicação como um aspecto a melhorar. Em que grau está a infor-matização dos
hospitais do distrito de Bragança?
Neste momento os hospitais estão informa-tizados mas
ainda não estamos a retirar todos os benefícios dessa
informatização. Creio que dentro de pouco tempo isso
será possível. O que é muito positivo, porque as falhas
na complementaridade entre hospitais não têm a ver com
a disponibilidade do pessoal médico, mas com dificuldades na comunicação.
nortemédico

Hospital Distrital de Mirandela

Texto Andreia Barbosa • Fotografia António Pinto
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NOTÍCIAS
PROFESSOR SERAFIM GUIMARÃES DEMITIU-SE DA PRESIDÊNCIA DA
COMISSÃO TÉCNICA DOS MEDICAMENTOS DO INFARMED

“E M

CIÊNCIA NÃ O P O DE HAVER

EXCEPÇ ÕES ”

PROF. SERAFIM G UIMARÃES

O PRO FESS O R SERAFIM G UIMARÃES
PRESIDIU ATÉ HÁ BEM PO UCO TEMPO À

C OMISSÃO TÉCNICA D OS M EDICAMENTOS (CTM) D O INFARMED, ÓRGÃO
Q UE DECIDE EM Q UE CO NDIÇ ÕES DEVE
SER AUTORIZADA A VENDA D OS MEDICA-

P ORTUGAL. E M ENTREVISTA
À N ORTEMÉDICO , EXPLICA AS RAZÕES DA
SUA DEMISSÃO .
MENTOS EM

Que razões motivaram a sua demissão de Presidente da CTM do INFARMED?
Uma única razão: a dificuldade que eu teria, se continuasse a fazer parte da Comissão Técnica, em encontrar
um critério coerente, justo e com base científica que
permitisse avaliar as constantes propostas que emanam
dos laboratórios para que ao seu medicamento seja concedido o estatuto de venda livre. A Comissão Técnica
tem sido muito restritiva – actualmente, o número de
medicamentos disponíveis no mercado em regime de
venda livre é muito reduzido, justamente porque o critério é muito apertado e existe uma avaliação muito
criteriosa do coeficiente de benefício/risco. Aconteceu,
porém, que, sem que eu consiga perceber porquê, uma
vez que se trata de uma substância bastante tóxica, se
abriu para o levonorgestrel uma excepção. Ora, como é
evidente, em ciência não pode haver excepções. A Comissão Técnica negou o estatuto de venda livre a substâncias tão ou menos tóxicas que este medicamento: por
exemplo, nunca a nenhum corticosteróide se deu estatuto de venda livre, e sabe-se bem que a cortisona, administrada de uma só vez numa dose elevada, não possui praticamente efeitos laterais e pode até desempenhar,
em certas situações, um papel verdadeiramente salvador da vida. O mesmo se passa com os diuréticos – e eu
não conheço nenhum diurético que possa produzir a
toxicidade do levonorgestrel – e com os hipertensores,
que são normalmente bem tolerados… Ainda recentemente negámos o estatuto de medicamento com venda
livre a derivados que contêm nicotina para o tratamento
da habituação ao tabaco. E a nicotina contém efeitos laterais que não são de modo algum mais graves do aqueles que produz o levonorgestrel. Foi exclusivamente por
esta impossibilidade de continuar a poder decidir em
consciência e com base em critérios científicos que apresentei a minha demissão da Comissão Técnica.
Considera que esta decisão da Comissão Técnica
correspondeu a uma alteração de filosofia de actuação?
Tenho impressão que não, porque os princípios estavam
estabelecidos. Na altura em que eu lá estava, a decisão
tomada não correspondeu com certeza a uma redefinição
da filosofia de actuação da Comissão. Não sei, porém, o
que se passa actualmente. As pessoas são outras e podem, evidentemente, ter outros critérios. Mas, na altura
em que a Comissão decidiu tomar essa atitude, o crité-
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rio era o mesmo e, portanto, eu estranhei imenso e fiquei muito surpreendido pelo facto de a decisão ter recolhido maioria.
A sua decisão não tem, portanto, nada a ver com
uma discordância relativamente ao princípio de
actuação da “pílula do dia seguinte”, mas com as
características de toxicidade deste medicamento?
Exacto. A polémica quanto ao mecanismo de acção do
medicamento é um outro problema que eu não quero
misturar com este. O que esteve em causa foi, exclusivamente, a traição a um princípio de rigor na avaliação da
toxicidade dos medicamentos de venda livre.
Trata-se ou não de uma pílula abortiva?
Essa é uma questão de semântica que, para mim, não
possui qualquer relevo. É como discutir o sexo dos anjos. É mais do que sabido que estas substâncias poderão
actuar em parte prevenindo a ovulação – mas o mecanismo fundamental, aquele que garante segurança, é o
facto de impedirem a nidação. Não há dúvida nenhuma
é de que impedem que uma evolução normal do ovo
fecundado se faça. Se é porque impedem a nidação, ou
porque provocam a desnidação de um ovo já nidado,
julgo que é irrelevante: para mim, não há diferença nenhuma. O mecanismo e as implicações são exactamente
da mesma ordem. Mas esta questão, repito, não tem rigorosamente nada a ver com a minha decisão. Até porque eu acho que estas substâncias devem existir e que o
seu uso deve ser permitido. Não podemos, em democracia, obrigar todas as pessoas a ter as mesmas considerações éticas e morais. Portanto, se houver alguém que
queira tomar, muito bem. Mas com estatuto de venda
por receita médica, para evitar que pessoas de risco possam prejudicar-se involuntariamente.
De que efeitos laterais é que estamos a falar relativamente ao levonorgestrel?
Os progestativos são já conhecidos há muitos anos, mas
começaram a utilizar-se nas pílulas anticoncepcionais,
substituindo progressivamente os estrogénios. As pílulas tradicionais eram à base de estrogénios e actuavam
através de um efeito fundamentalmente impeditivo da
ovulação, mas produziam imensos efeitos laterais, sobretudo tromboses. Devido às suas consequências nefastas em matéria de acidentes cardiovasculares, começou-se então a reduzir a dose de estrogénios e a aumentar o teor de progestativos. À medida que esta evolução
se foi fazendo, os efeitos laterais passaram a ser outros,
embora se situem também fundamentalmente no âmbito cardiovascular: retenção de água a nível renal e
consequente subida da pressão arterial, por exemplo. Os
progestativos podem produzir efeitos potencialmente
nocivos para qualquer situação em que haja vulnerabilidade do aparelho circulatório: uma pessoa com valvulopatia cardíaca, insuficiência coronária, malformação ou

lesão dos vasos cerebrais, ou mesmo hipertensão arterial, deve ser considerada população de risco. Mas não é
tudo: estes progestativos têm também um efeito
diabetogénico e podem, portanto, produzir consequências sérias numa pessoa diabética. Creio que tudo isto é
suficiente para se dar a esta substância o estatuto de substância perigosa, de toxicidade acima da média. Que lhe
é reconhecido, aliás, pela “bíblia” dos farmacologistas: o
“Goodman & Gilman” afirma que este produto só deve
ser prescrito em casos de violação ou incesto.
No meu entender, este produto só devia estar disponível
com receita médica. Só assim o médico pode fazer o
rastreio das situações de risco. Obviamente que continuaria a haver risco, mas as pessoas mais sujeitas ficariam prevenidas contra esses eventuais efeitos nocivos.
Eliminando esta triagem, é evidente que vão também
tomar o medicamento mulheres para quem ele pode ser
altamente tóxico e lesivo.
Tem receio de que comecem de facto a produzir-se
efeitos graves?
Tenho receio. E o mais grave é que haverá mulheres que
vão sofrer efeitos laterais – morrer, eventualmente – na
clandestinidade, porque ninguém controlará o seu consumo. Poderá haver acidentes cardiovasculares provocados pelo levonorgestrel cuja verdadeira causa nunca
será apurada. Pode presumir-se uma causalidade, mas
nunca haverá estatísticas que incluam estes acidentes nos
verdadeiros efeitos tóxicos do medicamento. É preciso
que se esclareça que os progestativos só actuam como
contraceptivos pelo seu efeito tóxico. Os seus efeitos fisiológicos são bem conhecidos: preparar a glândula mamária para a lactação, preparar o útero para a nidação,
contribuir, na altura própria, para que surjam os sinais
sexuais secundários. O efeito contraceptivo que estas
substâncias possuem decorre da sua acção tóxica. É este
o absurdo gerado por esta decisão: aprova-se um medicamento que actua pela sua toxicidade com base num
critério de exclusão pela toxicidade!
Considera que foi aberto um precedente grave na
actuação da Comissão Técnica?
Eu até admito que fechem o precedente. Pode ter sido
uma excepção. Mas a partir do momento em que se abriu
a excepção, já não se pode, com legitimidade, negar o
mesmo estatuto a outros medicamentos de igual toxicidade. Foi isso que me criou um conflito moral e ético.
Consegue encontrar uma explicação para a abertura deste precedente?
Não quero adiantar juízos dessa natureza, porque não
estou em posse de qualquer dado. Tenho algumas hipóteses no pensamento, mas não posso de modo algum
transmiti-las, porque são juízos temerários.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia Foto Faustino
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INAUGURAÇÃO DA SEDE DO
DISTRITO MÉDICO DE VIANA DO CASTELO
No passado dia 22 de Setembro viveu-se um
marco na história do Distrito Médico de Viana
do Castelo: a inauguração da sua sede.

Nas diversas intervenções foi salientado o
empenhamento do Conselho Distrital de Viana
e do seu Presidente, Dr. Pedro Silva, na criação
de um espaço de participação e convívio para
os médicos do distrito de Viana do Castelo,
bem como a importância da existência de
sedes distritais da Ordem dos Médicos para a
criação de mecanismos de descentralização
administrativa.
E foi também uma oportunidade para diversão
e convívio!
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PLENÁRIOS DOS MÉDICOS DOS
DISTRITOS MÉDICOS DE BRAGANÇA E DE VILA REAL
Em 29 de Setembro realizou-se um
Plenário dos Médicos do Distrito Médico
de Bragança e em 9 de Outubro um
Plenário dos Médicos do Distrito Médico
de Vila Real. Os plenários foram organizados pelos Conselhos Distritais respectivos
e pelo Conselho Regional do Norte.

Em representação do CRN estiveram presentes os
Drs. Miguel Leão, Nélson Pereira e Fátima Oliveira.
Foram discutidos vários aspectos do funcionamento
da Ordem dos Médicos e também assuntos específicos relativos à organização dos serviços de saúde em
cada distrito.

nortemédico

Fotografia António Pinto

CRNOM TOMA POSIÇÃO SOBRE O DESMANTELAMENTO
DO HOSPITAL DO CONDE FERREIRA
Em 29 de Outubro, o Presidente do SRNOM,
Dr. Miguel Leão, acompanhou o Dr. Bernardo
Teixeira Coelho e o Prof. Carlos Mota
Cardoso numa conferência de imprensa sobre
o desmantelamento do Hospital do Conde
Ferreira e a degradação das condições
assistenciais no âmbito da Psiquiatria.
Foi uma oportunidade para se dar conta à
opinião pública das preocupações que o
desmantelamento daquela unidade levanta,
particularmente ao nível dos cuidados
psiquiátricos no norte do País. Ficaram
críticas duras ao modo como todo o processo
tem sido conduzido. “O que aconteceu ao
Hospital Conde Ferreira nos últimos anos foi
uma verdadeira tragédia”.
A “total ausência de projecto” e de linhas
programáticas tem levado a evidente
instabilidade socio-profissional com
consequente “fuga” de um enorme número
de funcionários, atingindo-se o limiar de
ruptura dos serviços.
Os conferencistas deixaram bem claro a
preocupação pelo futuro incerto dos 400
doentes internados no Conde Ferreira.

A RTES
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NATAL TO

O O

ANO

A DRª MANUELA PALMEIRA MOSTRA
A SUA COLECÇÃO DE PRESÉPIOS

Q UASE JÁ NÃO TÊM CO NTA OS PRESÉPIOS Q UE POVOAM A CASA DA NEUROLO GISTA M ANUELA PALMEIRA, EM VILA D O
C O NDE. E M CADA CANTO ESPREITA UM
M ENIN O JESUS ACO NCHEGAD O NA PALHA QUENTINHA. A Q UI E ALI, PARA SOSSEG O D O S MUITO S REIS M AG O S EM
DEMORADA PEREGRINAÇÃO , BRILHA UMA
PARTE DA ESTRELA- GUIA . N ÃO FALTAM
SORRISOS DE PAIS BABAD OS E OVELHAS
DE LÃ MACIA EM VOLTA DA MANJED O U RA.

A

EXTENSA COLECÇÃO DE PRESÉPI-

O RDEM
AO PRÓXI-

OS Q UE A SEDE REGIO NAL DA

M ÉDICOS ACOLHE ATÉ
M O DIA 7 DE JANEIRO PARECE NÃO MAIS
ACABAR . SÃO PELO MEN OS 300, MAS
NÃO PARAM DE SURGIR N OVAS AQ UISIÇ Õ ES . E N Q UANTO H O UVER ESPAÇ O ,
M ANUELA PALMEIRA NÃO GARANTE RESISTIR À SUA MAIS DISPENDI O SA PAIXÃO ...
D OS

Os números nem sequer são exactos: em casa de
Manuela Palmeira, os presépios já são tantos que a
conta se perdeu. E porque o inventário tarda em
fazer-se, a neurologista não arrisca: serão pelo menos 300, mas com certeza a colecção já cresceu ao
ponto de não saber em números redondos. Ultrapassou os limites da sala de estar, deixou a sua
marca no “hall” de entrada, fez a sua visita aos quartos da família, instalou-se no consultório e até invadiu um pequeno apartamento anexo que quase
já só funciona como armazém das incontáveis peças. O início desta paixão a que Manuela Palmeira
atribui propriedades viciantes remonta ao ano de
1980. Foi então que a médica do Hospital de São
João adquiriu o seu primeiro presépio pessoal.
Por causa das filhas, recorda. “Quando eram pequenas, as miúdas queriam, como é natural, manusear as figuras do presépio, o que é muito saudável. Comprei então um presépio de cores muito
garridas, feito pelo artesão Lomba, que encontrei
por intermédio de uma amiga”, contou à
NorteMédico. Estava aberta a porta a um vício de
horas vagas que já contagiou toda a família e se
tornou famoso entre os amigos. Actualmente, a
colecção cresce não só graças ao “faro” e à teimosia
de Manuela Palmeira, mas também porque os amigos não desperdiçam uma oportunidade de engordar o espólio. “Os amigos começaram a aperceberse do meu interesse e a oferecer-me presépios com
regularidade. E eu também comecei a comprar sempre que via uma peça interessante”, explica. As viagens são ocasiões particularmente delicadas para
a bolsa da neurologista: não só pelo preço que certos presépios chegam a atingir, mas também pelo
peso acrescido que representam na bagagem. Apesar das tentações, porém, Manuela Palmeira conseguiu impor-se uma barreira: até hoje, o presépio
que mais lhe pesou na conta bancária foi uma peça
de artesanato de 142 figuras que custou 150 mil
escudos. De resto, há presépios ao preço da chuva,
mesmo que alguns não valham se não pela curiosidade. Ainda assim, caros ou baratos, cuidados ou
toscos, os presépios atraem sempre a atenção da
médica. “É difícil parar o vício. Quando saio – e
viajo bastante -, o menino Jesus chama sempre por
mim”, nota. Se houver um presépio algures entre a
confusão anárquica de uma loja ou de uma exposição, é certo e sabido que Manuela Palmeira dará
com ele. E muito dificilmente resistirá à vontade
de o comprar. “É muito complicado resistir a ter
mais um…”, concorda. Na sua casa, em Vila do
Conde, acotovelam-se, em vitrines feitas à medida
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de uma colecção em permanente crescimento, presépios vindos do México, do Zaire, de Itália, do
Equador, da Alemanha, dos EUA ou da Venezuela.
E não faltam os produtos do mais genuíno artesanato regional português.

O

VALOR D O ARTESANATO

É bem possível que, entre os artesãos da Feira de
Artesanato de Vila do Conde, Manuela Palmeira
seja conhecida como “a senhora dos presépios”. Não
falha um certame e já se tornou cliente assídua dos
presépios que cada ano vão aparecendo à sua procura. “Adquiri lá muitas peças e já há artesãos que
trazem peças a pensar em mim”, admite. Mas porque a procura é exigente, a oferta esforça-se por
primar pela originalidade: é por isso que na sua
colecção já se incluem presépios feitos à base de
materiais tão insólitos como escamas de peixe, casca
de cebola, folha de bananeira, ostras, areia, folhas
de milho, troncos, pregos, sementes, búzios ou folhas secas. Pequenas preciosidades que o tempo
vai acidentando: para evitar baixas, a limpeza só se
faz duas vezes por ano e é entregue às mãos cuidadosas de uma das filhas da neurologista. Mesmo
assim, tem havido “desgraças”, peças partidas a
meio de uma viagem entre a prateleira e a mesa ou
no decurso de uma faxina mais exigente.
Manuela Palmeira sofre um bocadinho com cada
peça partida. Não pelo investimento que representa cada um dos exemplares que compõem a sua
colecção, mas porque todos os presépios são especiais. Sempre que chega uma peça nova, esgota-a
com o olhar até descobrir a particularidade que faz
daquele presépio uma peça única entre as centenas que já possui. E se todas são insubstituíveis, há
uma que a toca de uma maneira invulgar. Ao longo do seu convívio com os presépios, Manuela Palmeira pôde constatar que nutre uma preferência
quase imperceptível pela ternura de São José. Por
isso, o seu presépio favorito é uma obra em que a
artesã Olga Marques, de Famalicão, representou o
pai do Menino com “uma expressão cândida de
avô”. Outro que não esquece é um presépio em
que todas as figuras são animais marinhos: a gaivota assume o posto da pomba da paz, a estrela do
mar serve de guia e cada personagem é um peixe
abrigado numa gruta do fundo do mar. “A representação que cada artista faz do presépio é um enigma”, esclarece. Nunca saberá como apareceram os
peixes na cabeça do autor, mas a verdade é que o
mistério só serviu para lhe dar a volta a cabeça e
para convencê-la a comprar uma peça que custou,
confessa, um “balúrdio”. “Na altura, jurei que não
dava 50 contos pelo presépio, mas depois pensei:

‘Sou doida. Se não o comprar agora, nunca mais
vou encontrar alguém que se lembre de que os
peixes também têm Natal’”, recorda.
Apesar de reconhecer que esta não é uma paixão
vulgar, a neurologista que fundou a consulta de
cefaleias do Hospital de São João já se cruzou com
outras vítimas do mesmo mal. “Médicos, inclusive, embora nenhum português. Tenho uma colega
ginecologista sueca que também colecciona presépios. Sempre que nos encontramos, colocamo-nos
a par das últimas aquisições”, conta. Em Portugal,
existe até uma associação de presepistas em que
Manuela Palmeira conta inscrever-se, quando houver vagar. Mesmo no anonimato, já foi abordada
por alguém que quis pôr à sua guarda um presépio
que estava na família há mais de 300 anos. “O senhor viu uma reportagem sobre a minha colecção
numa revista que encontrou no Hospital de
Matosinhos e telefonou-me a pedir que o aceitasse”, lembra. Hoje, a peça faz parte da colecção de
Manuela Palmeira, que o guarda no consultório à
espera de um restaurador de arte sacra que corrija
os estragos do tempo.
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Curriculum Vitae
Maria Manuela Gomes da Costa Palmeira nasceu em Vila
do Conde, a 15 de Outubro de 1948, e licenciou-se em
Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, em 1973.
Adquiriu a especialidade de Neurologia no Hospital de
São João sete anos mais tarde e, em 1989, obteve também
o grau de consultor de Neurologia. Actualmente, é assistente hospitalar de Neurologia no São João, hospital onde
exerce também a função de responsável pelo ambulatório
de Neurologia. Do seu currículo conta ainda outra referência: coordena a consulta de cefaleias do Hospital, de
que é fundadora. Desempenhou os cargos de Presidente
do Grupo de Estudo de Cefaleias e de Presidente da Mesa
da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Até 2003, exercerá as funções de tesoureira da Sociedade Portuguesa de Neurologia.

RAZÕES Q UE A RAZÃO

DESCO NHECE

Não haverá, com certeza, uma explicação científica para este fraquinho por presépios que Manuela
Palmeira alimenta há duas décadas. Mas a educação religiosa que recebeu tem seguramente algo a
ver com a colecção. Desde criança que prepara o
Natal com um afinco especial. Na sua casa, sentese que é Natal “logo a partir do dia 1 de Dezem-

bro”, altura em que a família começa a preparar
cada divisão para a grande festa. Em bom rigor, na
casa de Manuela Palmeira nunca deixa de ser Natal, de tão presentes que estão as referências ao
nascimento de Jesus. Só por duas vezes a colecção
se desmembrou, e sempre por uma boa causa: em
1994, 98 presépios abandonaram a casa para
abrilhantar uma exposição no Museu Municipal de
Esposende. “Na altura, foi muito difícil separar-me
dos presépios. Tinha medo que mos partissem.
Depois acabei por deixar levar mais peças do que o
inicialmente previsto. Não foram todos porque o
único sítio onde aceitaria realizar uma exposição
integral é Vila do Conde, a cidade onde nasci”, garante.
Seis anos depois, alguns presépios voltam a desocupar as vitrines e os cantos da casa para fazer parte de uma exposição promovida pela Ordem dos
Médicos. A separação já custou menos, e até pode
trazer alguns benefícios, admite Manuela Palmeira. Pode ser que seja o pretexto para a concretização
do tão necessário inventário, embora paire no ar a
hipótese de esse trabalho dar origem a um CDROM que faça inteira justiça à diversidade da colecção. Que, é certo, vai continuar a crescer sem
muitos entraves. “Enquanto viver e tiver um cantinho onde pôr mais um presépio…”, assegura
Manuela Palmeira.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto e Rui Nora

LAZER
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NÃO

É PRECISO TER A SENSIBILIDADE

RIO, ACEITAR O SOL IMPIEDOSO QUE O

VERÃO E NÃO VIRAR AS

APURADA DE UM ESCRITOR COMO

CÉU ENVIA NO

MIGUEL TORGA PARA DETECTAR AS CARACTERÍSTICAS QUE FAZEM DO DOURO

COSTAS À RUDEZA DAS TAREFAS DESSA
FESTA DO TRABALHO QUE SÃO AS VINDI-

UMA REGIÃO DE CONTORNOS ÚNICOS

MAS.

CONHECE EM ESTADO LÍQUIDO, SOB A

O RESULTADO DESSA DEDICAÇÃO
ESTÁ HOJE BEM À VISTA: O DOURO É
UMA REGIÃO COM IMENSO A DESCOBRIR,
ONDE JÁ HÁ INFRA-ESTRUTURAS TURÍSTICAS SUFICIENTES , EM QUALIDADE E
QUANTIDADE, PARA QUE O VISITANTE SE
SINTA BEM ACOLHIDO. NORTEMÉDICO
PROPÕE-LHE UM ITINERÁRIO QUE NÃO
PERDE O DOURO DE VISTA E O CONVIDA

PORTO, FOI PRE-

A MERGULHAR NA IMENSIDÃO DE UMA

NO PAÍS.

O VINHO, OPULENTO, SERVELHE DE BILHETE DE IDENTIDADE E É PRETEXTO PARA TODOS OS TRANSTORNOS A
QUE AS GENTES LOCAIS FORAM SUBMETENDO A PAISAGEM, NUM ESFORÇO ÍMPAR NO PAÍS E NO MUNDO.

PARA CUL-

TIVAR A VIDEIRA QUE TODO O PLANETA
FORMA DE VINHO DO

CISO DOMESTICAR AS MONTANHAS E O

PAISAGEM MONUMENTAL.
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ESPLENDOR NO VALE DO
DOURO
UM PASSEIO PELA REGIÃO DO VINHO DO PORTO
Não haverá melhor altura do que as vindimas para
mergulhar a fundo na personalidade de uma região tão intensa quanto o Douro. Acompanhar de
perto a azáfama febril da recolha das uvas redondas e do carregamento dos cestos, observar o formigueiro de gente que trabalha de sol a sol nos
socalcos vertiginosos que são a imagem de marca
da paisagem duriense, espreitar os lagares tradicionais onde alguns bagos continuam a ser pisados
pela noite dentro são experiências únicas que ajudam a perceber melhor os traços das gentes da região. Porque não pode falar-se do Douro sem mencionar uma palavra mágica: vinho. “O vinho é, no
Douro, a memória de todos, o fio condutor das
gerações. Mas também reina na paisagem, naqueles formidáveis socalcos que, montanha acima, acabam por dar-lhe forma e feitio”, comenta António
Barreto no livro que escreveu sobre o imenso vale
onde nasceu o vinho do Porto. Poucas bocas serão
insensíveis à delicadeza do vinho generoso que ali
é gerado, poucos espíritos terão ficado indiferentes à epopeia das populações durienses, responsáveis, no dizer do geógrafo Orlando Ribeiro, por
“uma das mais impressionantes paisagens construídas” que o mundo já viu. Até porque o contraste
entre a esterilidade agressiva da paisagem e a opulência do vinho que o homem ali gerou, apesar dos
desfavores da Natureza, permanece indecifrável.
A solução para o enigma da paisagem derramada
em socalcos serve também de chave para decifrar
o mistério do vinho do Porto: trabalho. Foi a mão
humana que transtornou metodicamente as encostas do Douro, num processo que Jaime Cortesão
viu como “o mais belo e mais doloroso monumento ao trabalho do povo português”. Há tantos séculos de labor na paisagem duriense como de
apuramento das características do vinho: “No Douro, que produz um vinho complexo, um vinho mais
feito e mais ‘fabricado’ do que outros, os homens
desbravaram o mato, subiram as encostas, aterraram e surribaram. Desfizeram a pedra, fabricaram
terra, levantaram muros, construíram milhares de
quilómetros de socalcos, serra acima, vale adentro
(...). Das encostas, fizeram degraus e escadarias;
da rocha, terra e jardins; do calor e da secura, vinho e açúcar. Lutaram contra a doença, a filoxera
das videiras e o paludismo dos homens, como combateram contra a geada e o granizo (...). E o vinho

fez uma região. Fez os solares, as quintas e os casebres. Fez os lagares e os cardenhos; as pipas e os
rabelos; os ricos e os pobres. Se se olhar com um
pouco de atenção, sentir-se-á depressa que Hércules
passou por ali: este foi um dos seus trabalhos”, retoma António Barreto. É certo que a Natureza não
foi completamente madrasta: compensou a abundância de cascalho, de inclinações, de solidão e de
rudeza com um sol exorbitante, um xisto milagroso e um rio imenso na sua determinação. Mas sempre à custa da luta dos homens. “Nada no Douro é
dádiva. Por tudo foi preciso dar a vida”, resume
Barreto. É pelos frutos deste esforço que a
NorteMédico o irá agora conduzir.

À volta do vinho
Vários meios de transporte servem a região do Vale
do Douro: o carro é, provavelmente, o mais flexível, mas a verdade é que nada substitui o vagar da
subida do rio nas embarcações que largam da Ri-
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beira portuense ou do Peso da Régua nem o encanto da linha ferroviária que acompanha os caprichos do Douro. O itinerário que lhe propomos
usa e abusa do automóvel, porque acaba por ser
este o meio mais adequado a um roteiro que ora se
aproxima do rio e o acompanha, ora dele se afasta
para subir até aos locais onde a população duriense
se fixou: à excepção feita às localidades portuárias
da Régua e do Pinhão, as gentes sempre preferiram
pontos distantes das margens do rio para estabelecer residência, de modo a evitar os calores excessivos do Verão e as cheias do Inverno.
Partindo do Porto, o melhor é seguir pela A4 até
Vila Real, a não ser que se sinta com disposição
para enfrentar a estonteante estrada que acompanha o rio. Embora a saída para Mesão Frio seja
uma opção possível, a NorteMédico recomendalhe que faça o desvio até Vila Real, por dois motivos de força maior: a arquitectura de Nicolau
Nasoni e o miradouro de São Leonardo de Galafura,
na estrada que vai para a Régua (M 313-1).
O Palácio de Mateus e a Capela Nova são algumas
das melhores recordações que a arquitectura barroca, nas suas derivações civil e religiosa, deixaram em Portugal. Não é líquido que tenha sido

Nasoni, o genial arquitecto italiano que concebeu
a Torre dos Clérigos, a dar-lhes forma, mas parecem ser muitos os indícios que apontam nesse sentido. E não há testes de paternidade que possam
desmentir o brilhantismo desses dois ex-libris de
Vila Real. Embora o Solar de Mateus continue em
mãos familiares, uma parte da casa foi aberta ao
público e pode ser visitada: esteja atento ao espólio da biblioteca, que conserva ainda um exemplar
da primeira edição ilustrada de “Os Lusíadas”.
Comprovada a impecável preservação dos dois monumentos, siga então Douro adentro, em direcção
a Galafura. Pelo caminho, vá sorvendo a paisagem
que o Douro começa a oferecer-lhe: socalcos de
vinha a perder de vista, entricheirados em ardilosas paredes de xisto, num mosaico de imprevisível
geometria traçado pelas fronteiras das quintas e pela
sucessão de curvas e contracurvas de um rio caprichoso.
O cenário fulgurante que se observa do miradouro
de São Leonardo de Galafura obriga a suster a respiração: “O Douro sublimado. O prodígio de uma
paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir.
Não é um panorama que os olhos contemplam: é
um excesso de Natureza (...). Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno
pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que
nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema
geológico. A beleza absoluta”, escreveu um
inspiradíssimo Miguel Torga depois de uma passagem pelo local de onde melhor se contempla a
imensidão do rio e das encostas que o contêm.De
regresso à estrada em direcção à Régua, a videira
cede o passo a fileiras e fileiras de oliveira, outra
marca típica da paisagem agrícola duriense. Juntamente com a amendoeira, a árvore do azeite foi
uma das espécies que os agricultores locais plantaram em terrenos minados pela filoxera e definitivamente mortos para a vinha.
A chegada ao Peso da Régua quase equivale a uma
entrada numa nova dimensão: ali, o comércio é a
palavra chave, até porque a localidade funciona
como um centro distribuidor da produção vinícola da região desde o ano longínquo de 1765, em
que o Marquês de Pombal criou a primeira região
demarcada do mundo transtornando para sempre
aquele que fora até então um simples aglomerado
de barqueiros e pescadores. É na Régua que se
sediam as principais instituições que regulam a
economia da região: a Casa do Douro, o Instituto
do Vinho do Porto, o Instituto de Navegabilidade
do Douro e a Rota do Vinho do Porto. Trata-se,
sem dúvida, da mais citadina das localidades do
vale do Douro: aqui há de facto trânsito, poucos
lugares para estacionar, e muito bulício comercial.
Uma actividade febril que contrasta com a paz agrícola da margem esquerda, dominada pelo familiar
vulto da casa Sandeman, e com a calma leitosa do
rio, de quando em quando sulcado por uma ou
outra embarcação.
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Se não quiser aproveitar os trajectos disponíveis
em barco rabelo até ao Pinhão, o melhor é mesmo
seguir pela estrada da margem esquerda (N222),
que corre paralela ao rio a uma cota muito baixa. A
paisagem é das mais características: aqui e ali, uma
quinta branca aninhada nos socalcos impera sobre
uma imensidão de vinhedos marcados pelos habituais letreiros das casas produtoras. A entrada no
Pinhão faz-se da melhor maneira: através de uma
ponte metálica projectada por Gustave Eiffel de
onde se avista toda a face ribeirinha da localidade,
dominada pelo imponente edifício do Vintage
House Hotel, propriedade da respeitada firma
Taylor Fladgate & Yeatman. Os azulejos da estação
de caminhos de ferro – o comboio chegou ao
Pinhão no Verão de 1880 – constituem outra das
atracções da vila. Ao todo, são 24 painéis
policromáticos, produzidos em Aveiro pela Fábrica Aleluia, que ilustram cenas da vida da região: da
vindimadeira ao barco rabelo passando pelos cestos típicos do Douro e pela carregação do vinho no
Pinhão, está lá tudo, num delicado fresco
etnográfico do mundo duriense.

O Douro agreste
Quem conhece bem o Douro sabe que ele não é o
mesmo ao longo das centenas de quilómetros que
é forçado a percorrer até descansar no mar. A região de São João da Pesqueira possibilita o contacto com a faceta mais agreste do Douro: aquela que
cobrou a vida a muitos dos que se obstinaram em
provar que o rio é navegável em toda a sua extensão. O percurso do Pinhão até São João da Pesqueira é, aliás, dos mais saborosos: a estrada rasga
os socalcos e oferece panoramas deslumbrantes
sobre os meandros do Douro. E a paragem na sede
de concelho é inevitável: a Praça da República, recentemente recuperada, vale o desvio. Contemple
com vagar o colorido da Torre do Relógio, do Arco
da Porta do Castelo e da Capela de Nossa Senhora
da Conceição. O conjunto, muito polido, vale bem
uma observação demorada. Se não estiver com
pressa, pergunte como se vai para a Rua dos Gatos,
que em tempos foi uma judiaria. Apesar de algo
descaracterizadas, as estreitas vielas de raiz medieval ainda exibem algumas típicas casas de xisto que
conseguiram resistir ao alumínio.
Prosseguindo em direcção à Barragem da Valeira,
não deixe de parar em São Salvador do Mundo.
Não é só nome que é delicioso: o pequeno santuário-miradouro é local de romaria e deslumbramento. Preste atenção à estranha aparência dos ramos
da giesta, cheios de nós dos mais diversos tamanhos dados pelas raparigas casadoiras que querem

assegurar um enlace. O panorama é de uma beleza
indescritível, sobretudo se o dia estiver soalheiro.
Lá do alto, pode inclusivé contemplar o mortífero
Cachão da Valeira, uma zona escarpada onde o rio
é estrangulado que constituiu durante largos anos
um obstáculo intransponível à navegação. Foi lá
que perdeu a vida, em 1861, o barão de Forrester,
autor do primeiro mapa da bacia hidrográfica do
Douro, quando o seu barco rabelo, apanhado num
rápido, naufragou. Ainda hoje o povo diz que o
barão se afogou por causa do ouro que levava amarrado à cintura e que o impediu de nadar. Do mesmo naufrágio conseguiram salvar-se diversas senhoras, entre as quais a não menos famosa D. Antónia
Ferreira, graças às saias de balão que lhes permitiram boiar. No seu habitual registo irónico, Camilo
Castelo Branco narrou a peripécia em “Vinho do
Porto – História de uma Bestialidade inglesa”.
O percurso que o levará da barragem até Alijó e
Favaios é ilustrativo da faceta mais agreste e estéril
do Douro: as encostas são mais escarpadas e vertiginosas, com inúmeros afloramentos rochosos e um
verde muito mais esporádico. Quando atingir a bifurcação Foz Tua-Alijó, cometa uma pequena in-
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fracção à rota para dar uma olhadela aos vestígios
quase arqueológicos de uma linha de comboio ainda hoje considerada a mais espectacular do país.
Regresse então à N 322-3, para dar uma saltada a
Alijó, localidade conhecida pela doçura inimitável
das suas laranjas. Continue em direcção ao Pinhão
e esteja atento a Favaios, onde se produz um afamado vinho moscatel e algumas casas solarengas
resistem à passagem do tempo. Dali continue para
a Régua – o percurso é reincidente, mas vale a pena
insistir, para assistir ao pôr-do-sol na estrada que
segue paralela ao rio. Mesão Frio é a penúltima
paragem, onde vale a pena uma deslocação ao povoado pré-romano de Cidadelhe. O roteiro só fica
completo se incluir, apesar do adiantado da hora,
um pequeno fragmento do Douro queirosiano: continue em direcção a Baião, evitando a A4, e faça o
desvio até Santa Cruz do Douro, para conhecer a
casa de Tormes, onde hoje funciona a Fundação
Eça de Queirós. Com tempo, faça as coisas a preceito e releia as abundantes páginas durienses de
“A Cidade e as Serras” e “Os Maias”. Porque, afinal
de contas, foram os escritores que melhor exprimiram o irresistível fascínio exercido pelo Douro.
Como o médico Adolfo Rocha, que os leitores conheceram como o Miguel Torga que um dia se apaixonou irremediavelmente pela região: “O Douro é,
no mapa da pequenez que nos coube, a única evidência incomensurável com que podemos assombrar o mundo”.

O Douro à mesa
Embora a região do Douro tenha conquistado reputação mundial graças ao sabor único do vinho
do Porto, não falta quem teça rasgados elogios aos
vinhos de mesa produzidos nas quintas durienses.
Entre vinho fino e vinho de consumo, ou “de pasto”, como se diz por aquelas bandas, existem, aliás, fortes laços de parentesco e uma óbvia “comunidade de carácter”, como ressalva António Barreto.
Há, por isso, fortes razões para não dispensar o
Douro à mesa, como acompanhante competente
de refeições de carnes de sabor intenso, como o
cabrito, o veado ou o javali. Segundo o enólogo da
Casa de Santa Eufémia, Pedro Sequeira, os melhores vinhos do Douro são tintos, encorpados, quen-

tes e fortes, cuja teor alcoólico oscila entre os 12,5º
e os 14,5º. Um punhado de características que resultam da combinação entre o solo xistoso, o calor
ardente do Estio e as castas predominantes na região: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta
Roriz, Tinta Amarela, Tinta Cão e Tinta Barroca.
Dos afamados tintos da região, Pedro Sequeira elege um triunvirato emblemático quase sem pestanejar: o lendário Barca Velha da Casa Ferreirinha,
o Quinta da Gaivosa 95 e, para puxar a brasa à sua
sardinha, o Casa de Santa Eufémia – Reserva 1997,
que será lançado em Outubro, durante a feira dos
vinhos dos hipermercados Feira Nova. Deste último, diz Pedro Sequeira que é produzido predominantemente a partir das castas Touriga Francesa e
Touriga Nacional. Apresenta uma cor rubi e um
aroma intenso a frutos maduros como o figo e a
ameixa. Nesta fase de lançamento, serão
comercializadas 2500 garrafas de um vinho “simultaneamente duro e elegante na boca, mas muito
equilibrado” que estagia seis meses em carvalho
nacional. Como qualquer bom vinho do Douro,
ganha em não ser consumido de imediato: o
enólogo da Casa de Santa Eufémia sugere-lhe que
o guarde durante um período que pode ir de um a
dois anos.
Do Barca Velha já quase tudo foi dito. Arquitectado por Fernando Nicolau Paes de Almeida e apresentado em 1953, permanece incontestado no seu
trono de imperador dos vinhos portugueses e continua a ser distribuído a preços sumptuosos pela
Casa Ferreirinha. O segredo reside no uso predominante de uvas da casta Tinta Roriz, a que são
adicionados alguns pós de Tinta Amarela, Tinta
Barroca e Touriga Francesa. Os seus critérios de
selecção são de tal modo exigentes que poucas colheitas são consideradas aptas a produzir um Barca
Velha; desde a sua criação, só apareceu mais dez
vezes.
Quanto ao Quinta da Gaivosa 1995, o mínimo que
se pode dizer é que se trata de um vinho surpreendente, com uma boa evolução em garrafa, e um
aroma complexo e elegante a fruta madura.
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Roteiro
As soluções de alojamento disponíveis na região
duriense já vão sendo consideráveis, mas a oferta
hoteleira do Douro continua a viver muito do turismo de habitação. Se está a pensar visitar a região, o melhor é contactar os postos de turismo
de Vila Real, Régua, Pinhão ou São João da Pesqueira ou a Rota do Vinho do Porto (tel: 254
320145), que lhe fornecerá um mapa das quintas
aderentes, disponível também na Internet
(www.ivp.pt).
A Rota do Vinho do Porto é a instituição responsável pelo programa da Festa das Vindimas 2000,
e pode propor-lhe actividades que vão desde a simples prova de vinhos à participação nos trabalhos
das vindimas e em lagaradas pela noite dentro. O
“Laboratório de Sabores” é outra das iniciativas da
Rota que estará em pleno funcionamento durante
todo o mês de Outubro: a filosofia passa pela divulgação da gastronomia da região através da degustação de pães tradicionais, queijos de ovelha e
cabra, doces típicos, carnes de porco bíssaro e vinhos do Porto.
De qualquer forma, há hipóteses que vale sempre
a pena considerar. A Casa da Quinta de S. Martinho
(tel: 259 323986), em Mateus, a Casa Agrícola de
Cever (tel: 254 811274), em Sarnadelo, Santa Marta de Penaguião, e a Casa Agrícola da Levada (tel:
259 346955), em Vila Real, são apenas algumas
delas. Em Mesão Frio, a Pousada Solar da Rede
(tel: 254 890130) é incontornável: a edificação
também atribuída ao arquitecto Nicolau Nasoni
possui uma vista magnífica sobre a deslumbrante
paisagem fluvial duriense. Na mesma localidade,
a Casa D’Além (tel: 254 321991) e a Casa das Torres de Oliveira (tel: 254 336195) são alternativas
a considera. No Pinhão, tente a Quinta de La Rosa
(tel: 254 732254), a Casa de Casal de Loivos (tel:
254 732149), e, claro, o Vintage House Hotel (tel:
254 730230), propriedade da família Taylor’s. A
localização é privilegiadíssima, mesmo em cima
do rio e a dois passos da ponte de Eiffel, e o conforto é do mais britânico possível. Anote ainda a
Quinta do Ventozelo (tel: 254 732167), em São
João da Pesqueira, a Casa da Quinta de Santa
Eufémia (tel: 254 322357), em Parada do Bispo,
e, mesmo no centro de Alijó, a simpática Pousada
do Barão de Forrester (tel: 259 959215).
Para não ficar à margem da oferta gastronómica
da região, a Nortemédico recomenda-lhe também
alguns restaurantes de perder a cabeça. Em Vila
Real, as opções são várias, mas não abdique do
arroz de feijoca com carne de porco do Espadeiro
(tel: 259 322302), do lombo de porco com couve
galega do camiliano Passos Perdidos (tel:

259347322), dos petiscos do Museu dos Presuntos, e do Pucarinho, onde se come um fabuloso arroz de carqueja com entrecosto de vinha d’alhos. Se
estiver na Régua, as melhores escolhas são o Cacho
d’Oiro e o Hotel Régua Doiro, onde poderá debater-se com pratos como a açorda à transmontana, o
arroz de salpicão ou a típica posta à maronesa servida com almôndegas de pão. No Pinhão, fique-se
pelo Rabelo, no Vintage House Hotel: apesar de
dispendioso, os entendidos garantem que vale bem
a pena. Não dispense é o desvio até à Foz do Tua,
para um almoço no famoso Calça Curta: os peixes
do rio de escabeche e os pratos de caça (veado, javali e coelho bravo). Mais acima, em Alijó, não perca os enchidos caseiros do Cêpa Torta (tel: 259
950177), nem a açorda de espargos verdes, a feijoada de javali e as pêras em vinho moscatel do restaurante da Pousada Barão de Forrester.
Porque qualquer passeio pelo Douro ficará incompleto sem um cruzeiro pelo rio, não deixe de
contactar as empresas de turismo fluvial: Liberdouro
(tel: 255 582578), Spidouro, Cruzeiros no Rio Douro (tel: 22 2082286) e Douro Azul (tel: 254 323705
ou www.douroazul.pt). Peça os preços do Barcohotel e das modalidades que conjugam o passeio
em cruzeiro e em comboio histórico. Se a ideia for
mesmo navegar no Douro com uma embarcação de
recreio, tudo o que tem a fazer é telefonar ao Instituto de Navegabilidade do Douro e solicitar a
eclusagem. O tarifário em vigor está disponível na
página do Instituto, em www.ind.pt.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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FICHEIROS MÉDICOS

PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SECÇÃO REGIONAL D O NORTE HOMOLOGAD O PELO CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS MÉDICOS

PARECER D O CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA E DEONTOLOGIA MÉDICAS, HOMOLOGAD O PELO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM D OS MÉDICOS

Relativamente ao assunto epigrafado e porque o
Código Deontológico não contém disposições específicas acerca do tratamento informatizado dos
ficheiros clínicos será de aplicar, com as devidas
adaptações, a Lei da Protecção de Dados Pessoais
(Lei 67/98, de 26 de Outubro).

A informação constante do ficheiro clínico é um
direito do doente que em qualquer momento pode
solicitar que lhe seja fornecida ou enviada a médico da sua escolha.
• O ficheiro, em si, é propriedade do médico sendo a única forma de preservar a liberdade de
transcrição e o registo de elementos de uso pessoal, e que o médico pretende salvaguardar de
qualquer exposição a outra pessoa.
• Nas organizações complexas, públicas ou privadas, em que vários médicos registam no mesmo
processo clínico, este é da responsabilidade do
Director Clínico da Instituição nos termos do Código Deontológico em vigor.

Assim, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo
14º do aludido diploma legal “o responsável pelo
tratamento deve pôr em prática as medidas técnicas e
organizativas adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda
acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito; estas medidas devem
assegurar, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação, um
nível de segurança adequado em relação aos riscos que
o tratamento apresenta e à natureza dos dados a proteger”.
É inequívoco que tais medidas de protecção deverão ser especialmente exigentes no caso de ficheiros clínicos dada a natureza da matéria neles tratada e que até se encontra sujeita a sigilo médico,
especificamente consagrado no Código
Deontológico e, também, no artigo 17º da referida
Lei.
A viciação ou destruição de dados pessoais, e verificados que sejam os seus pressupostos, poderá
consubstanciar a prática de um crime, p. e p. no
artigo 45º do mesmo diploma, com pena de prisão
até dois anos ou multa até 240 dias.
Deste modo afigura-se-nos que, no presente caso,
se justifica que a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, no uso das suas competências e
atribuições e através dos seus peritos, proceda a
uma averiguação do tipo de ficheiro clínico adoptado pelo Ex.mo Sr. Dr. F. conforme, de resto, é
sugerido pela Ex.ma Senhora Presidente do Conselho Disciplinar.
Este, s.m.o., o nosso entendimento,
Porto, 2000-07-28

1. A ficha clínica é o registo da informação relativa
a um doente que escolheu o seu médico e a ele
confiou informações de carácter íntimo e reservado relativos à sua pessoa.
2. A transferência de informação entre 2 colegas só
poderá ser feita a pedido do doente e através de
resumo com base na ficha clínica, e não através
da apropriação da ficha clínica por um novo
médico e muito menos pela própria clínica.
3. O tipo de registo que consta de uma ficha clínica é, além do mais, imbuído do estilo muito pessoal do médico que o faz, recorrendo a
idiossincrasias de linguagem e grafismo, o que
ainda mais evidencia o carácter pessoal e
intransmissível do mesmo.
4. A ficha clínica pertence, portanto, ao médico
que a produz.
5. Este facto não coarcta, de forma alguma, a única
matéria que nesta questão é relevante o direito,
que ao doente assiste, ao usufruto da informação que a mesma contém, pois sobre ela poderá
e deverá, o médico produzir uma informação
inteligível e objectiva, desde que o doente o solicite.
Importa, pois, aprofundar o conteúdo das deliberações que supra ficaram transcritas.
Assim e antes de mais, vejamos os preceitos
deontológicos aplicáveis à presente situação. A
matéria relativa aos arquivos clínicos encontra-se
regulada no Capítulo V do Código Deontológico,
sob a epígrafe “SEGREDO PROFISSIONAL, ATESTADOS MÉDICOS E ARQUIVOS CLÍNICOS’’.
Dentro deste Capítulo o primeiro normativo que
se refere aos processos clínicos é o n.º 5 do art.º
69º, cujo teor integral é o seguinte:
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“Art.º 69º
(O segredo na posse das entidades
colectivas de Saúde)
1. Os directores, chefes de serviços e médicos assistentes dos doentes estão obrigados, singular
e colectivamente, a guardar segredo profissional quanto às informações clínicas que, constituindo objecto de segredo profissional, constem
do processo individual do doente organizado por
quaisquer entidades colectivas de saúde, públicas ou privadas.
2. Compete às pessoas referidas no número anterior a identificação dos elementos dos respectivos processos clínicos que, não estando abrangidos pelo segredo profissional, podem ser comunicados a entidades, mesmo hierárquicas, estranhas à instituição médica que os haja solicitado.
3. É vedado às administrações das entidades colectivas de saúde, públicas ou privadas, bem
como a quaisquer superiores hierárquicos dos
médicos referidos nos dois números anteriores,
desde que estranhos à instituição médica, tomar conhecimento ou solicitar informações clínicas que se integrem no âmbito do segredo
profissional.
4. Qualquer litígio suscitado entre médicos e as
entidades não médicas referidas nos dois números anteriores em que seja invocado segredo
profissional, é decidido sem recurso e com exclusão de qualquer tribunal, quer de instância
quer de recurso, pelo Presidente do Tribunal da
Relação da área do local onde o conflito surgir,
depois de ouvida a Ordem dos Médicos e o respectivo Procurador da República.
5. A guarda, o arquivo e a superintendência nos
processos clínicos dos doentes organizados pelas entidades colectivas de saúde competem sempre aos médicos referidos nos dois primeiros números, quando se encontrem nos competentes
serviços ou, fora deste caso, ao médico ou médicos que integrarem a respectiva administração.”
Os artigos imediatamente a seguir ao que agora ficou transcrito referem-se especificamente a aspectos relacionados com o segredo profissional, mas
não confeccionados com o ficheiro clínico, sendo
que é o art.º 77º que regulamenta este, da seguinte
forma:
“Art.º 77º
(Processo ou Ficha clínica e
exames complementares)
1. O Médico, seja qual for o Estatuto a que se submeta a sua acção profissional, tem o direito e o
dever de registar cuidadosamente os resultados
que considere relevantes das observações clínicas dos doentes a seu cargo, conservando-as ao
abrigo de qualquer indiscrição, de acordo com
as normas do segredo profissional.
2. A ficha clínica do doente, que constitui a memória escrita do Médico, pertence a este e não
àquele, sem prejuízo do disposto nos artigos 69º
e 80º.

3. Os exames complementares de diagnóstico e terapêutica, que constituem a parte objectiva do
processo do doente, poderão ser-lhe facultados
quando este os solicite, aceitando-se no entanto
que o material a fornecer seja constituído por
cópias correspondentes aos elementos constantes do Processo Clínico.”
Os artigos 78º a 80º são do seguinte teor:
“Art.º 78º
(Comunicações)
Sempre que o interesse do doente o exija, o Médico deve comunicar sem demora a qualquer outro
médico assistente, os elementos do Processo Clínico necessários à continuidade dos cuidados.
Art.º 79º
(Publicações)
O Médico pode servir-se das suas observações clínicas para as suas publicações, mas deve proceder
de modo a que não seja possível a identificação
dos doentes, a menos que previamente autorizado
a tal.
Art.º 80º
(Destino dos registos em caso de
transmissão de consultório)
1. Quando Médico cesse a sua actividade profissional, as suas Fichas devem ser transmitidas ao
Médico que lhe suceda, salvaguardada a vontade dos doentes interessados e garantido o segredo profissional.
2. Na falta de Médico que lhe suceda, deve o facto
ser comunicado à Secção Regional competente
da Ordem dos Médicos por quem receber o espólio do consultório ou pelos Médicos que tenham conhecimento da situação, a qual determinará o destino a dar-lhes.”
Das normas deontológicas em apreço ressalta, desde logo, que a matéria respeitante aos processos
clínicos está intimamente ligada com o segredo
médico.
E isto porque, como refere o art.º 77º, a ficha clínica do doente é a memória escrita do médico, que
ali regista os resultados que considera relevantes
das observações clínicas dos doentes a seu cargo.
Sendo a ficha clínica de um doente a memória escrita do médico, para além desta dever conter o
registo cuidadoso dos resultados que aquele considere relevantes das suas observações clínicas, têm
também menções e sinais próprios do médico relativamente ao doente e à sua relação com aquele.
Tais elementos são subjectivos como é subjectiva
uma memória, razão pela qual o legislador do Código Deontológico entendeu que o doente só tem
acesso directo à parte objectiva do processo, ou seja,
os exames complementares de diagnóstico e terapêutica e não à ficha.
Com efeito, quando o doente pretende os elementos constantes da ficha o médico está tão só obrigado a fornecer um relatório ou resumo da mesma,
por forma a que o paciente ou o médico substituto
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possa aceder aos elementos relevantes para o tratamento ou seguimento do doente.
Acresce que a ficha clínica é um instrumento de
trabalho do médico, quer para assegurar a continuidade dos cuidados ao doente, quer para servir
de suporte a estudos e investigações clínicas mais
amplas que o médico entenda dever levar a cabo.
A propriedade da ficha clínica a que o Código
Deontológico se refere prende-se, ainda, com a
necessidade que o médico tem de manter livre acesso às informações que na mesma estão registadas,
porque em grande parte consubstanciam actos por
si praticados no exercício da actividade profissional.
Sendo que tais actos podem sempre implicar diversos tipos de responsabilidade pessoal, não faz
sentido que o médico que elaborou o documento
não tenha acesso ao trabalho por si realizado, ou
possa, inclusive, ver destruídas ou extraviadas provas fundamentais à defesa dos seus legítimos direitos.
Certo é que a ficha clínica do doente é propriedade do médico e o Código Deontológico assim o
afirma.
Naturalmente que, como resulta do princípio da
liberdade de escolha do médico pelo doente, aquele
está obrigado a facultar, através de relatório inteligível, todos os elementos relevantes e objectivos
ao novo médico assistente, por forma a garantir a
continuidade do tratamento do paciente.
Acresce que os registos constantes da ficha clínica
estão obviamente sujeitos a sigilo, razão pela qual
houve necessidade de salvaguardar expressamente
o segredo dos processos clínicos que sejam organizados e se encontrem na posse de entidades colectivas de saúde, responsabilizando directa, singular
e colectivamente, os directores, chefes de serviços
e médicos assistentes pela sua guarda, arquivo e
superintendência.
E tais registos são constituídos por matéria reservada, do foro íntimo do doente, que a própria Constituição salvaguarda, e que a lei penal tutela na
medida em que tipifica como crime a violação do
segredo profissional (vide art.º 195º do Código
Penal).
Por outro lado, é certo que existem processos clínicos complexos, em que são vários os médicos
que ali registam a sua intervenção.
Nestes casos, como é óbvio, não se poderá dizer
que o processo clínico pertence a um médico, antes se devendo entender que havendo nele actos
de diversos médicos e, portanto, de responsabilidades partilhadas, podem todos eles aceder de igual
forma às informações que certamente, em muitos
casos, se terão de articular umas com as outras.
É, pois, de concluir no sentido inequívoco de que
um médico que inscreveu numa ficha clínica um
acto próprio da sua profissão, tem sempre direito a
aceder ao respectivo documento, de forma integral, sem prejuízo da sua guarda, arquivo e superintendência estar a cargo dos médicos indicados
no n.º 5 do art.º 69º do Código Deontológico, que
em cada momento integram a instituição colectiva
de saúde, pública ou privada.

PRO CESSO CLÍNICO
H OSPITALAR
D OCUMENTO ELABORAD O PELA COMISSÃO DE ÉTICA D O
HOSPITAL DE S. J OÃO E ENVIAD O AO CONSELHO REGIONAL D O NORTE PARA CONHECIMENTO

O Estado promove e garante o acesso de todos os
cidadãos aos cuidados de saúde, através de serviços e estabelecimentos próprios, mormente através de hospitais.
Ao recorrer aos serviços de saúde e mediante o seu
consentimento em ser tratado, o doente consente
ainda no tratamento dos seus dados pessoais, necessários para a elaboração do processo clínico
hospitalar.
O doente enquanto pessoa humana, goza, entre
outros, dos seguintes direitos:
A) Direito à privacidade, nos termos
• do art. 12º da DUDH (Declaração Universal
dos Direitos do Homem)
• do art. 8º da CEDH (Convenção Europeia dos
Direitos do Homem)
• do art. 16º da CDC (Convenção dos Direitos
da Criança)
• do art. 17º da PIDCP (Facto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos)
• do art. 5º da DADDH (Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem)
• do art. 11º da CADH (Convenção Americana
dos Direitos do Homem)
• do art. 1º da CPPTID (Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento
Informatizado de Dados de carácter pessoal)
• do art. 1º da Directiva 95/46/CE (Protecção de
Dados Pessoais)
• do art. 26º da CRP (Constituição da República
Portuguesa de 1976)
• do art. 80º do C.C. (Código Civil)
• do art. 190º e ss. do Código Penal
• do art. 1º da Lei n.º 10/91
B) Direito de aceder aos dados registados no seu
processo clínico, nos termos
• do art. 10º da CDHB (Convenção dos Direitos
do Homem e da Biomedicina)
• do ponto 8.1 da RPDM (Recomendação para a
Protecção dos Dados Médicos)
• do princípio 19º da Resolução sobre a Protecção de doentes mentais
• do ponto 4.4 da CPPD (Carta de Protecção das
Pessoas Doentes)
• do ponto 10º da 1ª parte da CDDD (Carta dos
Direitos e Deveres do Doente)
C) Direito à confidencialidade das informações
de carácter pessoal reveladas, nos termos
• do ponto 4.1 da CDPD
• da Base IV n.º 1 alínea d), da Lei nº48/90 de
24/8 (Lei de Bases da Saúde)
• do art. 7º da DUGH
• do princípio 6º da Resolução sobre a protecção dos doentes mentais
• da Directiva n.º 5 da Resolução sobre os portadores do HIV/SIDA
• do n.º 9 do Código Internacional de Ética Médica
• do ponto n.º 33 da Declaração de Manilla
• do ponto 9.2 da RPDM
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• do art. 11º do DL n.º 97/94 de 9/4
• do ponto 9 da 1º parte da CDDD
É imprescindível ter-se presente a Lei n.º 67/98
de 26 de Outubro - Lei de Protecção de Dados
Pessoais, a qual veio transpor para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro
de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados
pessoais.
Assim, no contexto do serviço nacional de saúde,
processo clínico hospitalar ou ficheiro clínico, será
qualquer conjunto estruturado de dados pessoais,
relativos à identificação, à saúde, à vida sexual (incluindo os dados genéticos), que seja acessível segundo critérios determinados, quer seja centralizado, descentralizado ou repartido de modo funcional ou geográfico. O ficheiro clínico pode ser
efectuado com ou sem recurso a meios automatizados.
O tratamento de dados constantes no ficheiro clínico é permitido quando for necessário para efeitos de medicina preventiva, de diagnóstico médico, de prestação de cuidados ou tratamentos médicos ou de gestão de serviços de saúde, desde que
o tratamento desses dados seja efectuado por um
profissional de saúde obrigado a sigilo ou por outra pessoa sujeita igualmente a segredo profissional, e desde que sejam observadas as respectivas
exigências legais. É ainda permitido o tratamento
de dados pessoais contidos em ficheiros clínicos
para fins estatísticos ou de investigação científica.
Reforçando o que acima foi dito, vem esta lei determinar que, relativamente aos seus dados pessoais, o doente tem entre outros, não só o direito de
ser informado sobre o seu conteúdo, como o direito de aceder livremente e sem restrições, com
periodicidade razoável e sem demoras ou custos
excessivos, ao conteúdo desses mesmos dados, a
não ser que estes sejam exclusivamente utilizados
para fins de investigação científica, e a informação
do doente acerca dos dados se revelar impossível
ou implicar esforços desproporcionados. Ambos estes direitos, o de “ser informado” e o de “aceder
livremente e sem restrições”, deverão ser exercidos
por intermédio de médico escolhido pelo titular
dos dados, podendo traduzir-se na entrega de uma
simples fotocópia ou de um relatório, de acordo
com o bem do titular no caso concreto, e na medida em que tal comunicação seja feita em linguagem inteligível, e tenha em conta que o direito do
titular dos dados relativos à sua saúde, se circunscreve à verdade possível.
Como responsável pelos ficheiros clínicos, cabe ao
Estado, através dos seus serviços, adoptar as especiais medidas de segurança constantes do art. 15º
da lei supra referida, e das quais se destacam:
• impedir o acesso de pessoa não autorizada;
• garantir a separação lógica entre os dados de
identificação do doente e os referentes à saúde
e à vida sexual, incluindo os genéticos.
É ainda fundamental ter-se presente o disposto no

Código Deontológico no seu Capítulo V (art. 67º
a 80º): “Segredo Profissional e ... Arquivos Clínicos”. Não será por acaso que ambas as matérias
estão “arrumadas” no mesmo capítulo.
Assim, nos termos do artigo 69º:
a) os directores, chefes de serviço e médicos assistentes estão obrigados, singular e colectivamente a guardar segredo profissional quanto às informações clínicas que, constituindo objecto de
segredo profissional, constam do processo individual do doente, organizado por quaisquer entidades colectivas de saúde, públicas ou privadas;
b) é vedado às administrações das entidades colectivas de saúde públicas ou privadas, bem como
a quaisquer superiores hierárquicos dos médicos, desde que estranhos à instituição médica,
tomar conhecimento ou solicitar informações
clínicas que se integrem no âmbito do segredo
profissional;
c) no caso de litígio suscitado entre médicos e entidades não médicas, em que seja invocado segredo profissional, a decisão caberá ao Presidente
do Tribunal da Relação da área do local onde o
conflito surgir, sem recurso e com exclusão de
qualquer tribunal, depois de ouvida a Ordem
dos Médicos e o respectivo Procurador da República;
d) a guarda, o arquivo e a superintendência nos
processos clínicos dos doentes, organizados pelas entidades colectivas de saúde pertencem sempre aos médicos (indicados em a)), quando se
encontrem nos competentes serviços ou fora
deste caso, ao médico ou médicos que integrem
a respectiva administração.
O médico seja qual for o estatuto a que se submete
tem o direito e o dever de registar cuidadosamente
os resultados que considere relevantes das observações clínicas dos doentes a seu cargo, conservando-as ao abrigo de qualquer indiscrição, de acordo
com as normas de segredo profissional (art. 77º n.º 1).
A ficha clínica do doente, que constitui memória
escrita do médico, pertence a este e não aquele,
sem prejuízo do disposto nos artigos 69º e 80º (art.
77 n.º 2). Esta disposição assume particular importância no âmbito da medicina privada.
O médico pode servir-se das suas observações clínicas para as suas publicações, mas deve proceder
de tal modo que não seja possível a identificação
dos doentes, a menos que previamente autorizado
a tal (art. 79º).
Quando o médico cesse a sua actividade profissional, os seus ficheiros devem ser transmitidos ao
médico que lhe sucede, salvaguardada a vontade
dos doentes interessados e garantido o segredo profissional (art. 80º n.º 1).
Na falta de médico que lhe suceda, deve o facto ser
comunicado à Secção Regional competente da Ordem dos Médicos... a qual determinará o destino a
dar-lhes (art. 80º n.º 1). Ambas as disposições são
importantes no âmbito do sistema de saúde privado.

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

1 - Q UALIDADE D O EXERCÍCIO
PROFISSIO NAL
1 - Face à denúncia de um conjunto de médicos realizouse uma vistoria à Unidade de Saúde de Cristelo – Centro
de Saúde de Rebordosa cujas conclusões serão publicadas
no próximo número da Revista Nortemédico, de acordo
com um relatório que será elaborado pelos colegas Fátima
Oliveira (do Conselho Regional do Norte) e Jorge Madeira
(do Conselho Distrital do Porto).
2 - O CRN elaborou o documento (doc. 1) relativo à constituição de equipas cirúrgicas e que foi enviado a todos os
especialistas em Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia

Cárdio-Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Maxilo-Facial,
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, Estomatologia, Ginecologia/Obstetrícia,
Neurocirurgia, Neurorradiologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia.

2 - DISCIPLINA, ÉTICA E DEO NTOLO GIA
1 - As questões éticas e deontológicas relacionadas com a
posse e utilização de ficheiros clínicos são objecto de um
conjunto de deliberações devidamente destacada nesta
Revista. Estas referem-se a um parecer da Consultoria Ju-

ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAS CIRÚRGICAS EM CONDIÇÕES HUMANAS E TÉCNICAS ADEQUADAS
Doc. 1 (17/10/00)
DELIBERAÇÃO D O CRN O M DE 17 DE O UTUBRO DE 2000 REFERENTE À CO NSTITUIÇÃO DE EQ UIPAS CIRÚRGICAS ENVIAD O AOS MÉDICOS INSCRITOS N OS COLÉGIOS DE
ESPECIALIDADE DE ANGIOLO GIA E CIRURGIA VASCULAR, CIRURCIA CARDIO -TORÁCICA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA MAXILO -FACIAL, CIRURGIA PEDIÁTRICA, CIRURGIA
PLÁSTICA E RECO NSTRUTIVA E ESTÉTICA, ESTOMATOLO GIA, GINECOLO GIA- OBSTETRÍCIA, NEURO CIRURGIA, NEURORRADIOLO GIA, OFTALMOLO GIA, ORTOPEDIA,
OTORRIN OLARING OLO GIA E UROLO GIA
Ex.mo Colega,

Por motivos diversos, têm sido remetidos ao Conselho Regional do Norte(CRN) vários pedidos de parecer relativos à constituição de equipas cirúrgicas.
Defende o CRN que a realização de qualquer Acto Médico pressupõe uma plataforma técnica com vector material e humano adequados. Tal apetrechamento material e
humano, pode variar entre um nível optimizado e um nível mínimo exigível. Este princípio geral, aplica-se, por maioria de razão, à execução de actos cirúrgicos, para os quais é
indispensável a existência de um responsável, que saiba possuir as necessárias aptidões e esteja disponível para o demonstrar, nomeadamente, através da posse dos títulos
reconhecidos pela O rdem dos Médicos.
O nível mínimo exigível depende das circunstâncias envolventes do caso, sendo certo que, em situações de comprovada emergência, e se tal se mostrar, em absoluto,
necessário à salvaguarda da vida e saúde do doente, pode o médico actuar abaixo do nível mínimo necessário para situações programadas. Reflecte-se com esta doutrina o
estabelecido no artigo 8º do Código Deontológico que prevê que “o médico deve, em qualquer lugar ou circunstância, prestar tratamento de urgência a pessoas que se encontrem
em perigo imediato, independentemente da sua função específica ou da sua formação especializada”. O mesmo princípio decorre do ordenamento penal, genericamente previsto
como crime de omissão de auxílio.
No caso de actos cirúrgicos programados, e não estando em causa situações de emergência, é dever dos médicos cumprir o disposto no artigo 26º do Código Deontológico que
estabelece como princípio geral que “o médico que aceite o encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga-se por esse facto à prestação dos melhores cuidados de saúde ao
seu alcance...”. Este dever de optimização da qualidade do exercício profissional implica que, em quaisquer actos médicos e, particularmente, nos actos cirúrgicos em que a vida
ou uma importante função possam estar em risco a equipa mínima a estar presente/disponível no bloco operatório seja constituída por um cirurgião autonomamente competente na execução da técnica e por, pelo menos, um ajudante, médico, com a diferenciação suficiente para, no caso de surgirem circunstâncias imponderáveis e não previsíveis,
poder suprir a indisponibilidade do cirurgião responsável, em condições técnicas minimamente aceitáveis. Acresce que a elevada diferenciação técnica que hoje caracteriza e
é exigida para a prática de actos médicos, e sobretudo para aqueles com maior risco de morbilidade e mortalidade, acarreta um inevitável acréscimo de responsabilidade
colegial e colectiva das equipas médicas, sem reduzir ou iludir a responsabilidade individual de cada médico. Poder-se-á, ainda, aduzir, em reforço da doutrina agora exposta,
que ao responsável da equipa cirúrgica se aplicam os princípios previstos no artigo 4º do Código Deontológico, segundo o qual, o médico, no exercício da sua profissão é
técnica e deontologicamente independente e responsável pelos seus actos, e no artigo 28º do mesmo Código, que prevê que “o médico deve procurar exercer a sua profissão em
condições que não prejudiquem a qualidade dos seus serviços e da sua acção...”.
É importante considerar que, em qualquer caso, a equipa constituída tem de assegurar ao doente a conclusão do acto cirúrgico encetado. Podendo sobrevir ao cirurgião
qualquer circunstância fortuita, mesmo de saúde, que o impeça de atender a uma complicação eventualmente surgida ou terminar a cirurgia começada, é imprescindível
garantir a disponibilidade de um médico capaz de ajudar ou empreender as manobras necessárias à salvaguarda do doente, o que, visto tratar-se de uma situação anómala e
excepcional, não colide com a norma genérica do Código Deontológico que impede o médico de ultrapassar as suas qualificações e competências (Artigo 29º, número 1).
Ainda que o cumprimento dos deveres deontológicos acima referidos possa revelar-se difícil à luz de determinadas condições de exercício profissional existentes nas Unidades
de Saúde, tal não dispensa os médicos de pugnar pelo seu cumprimento, tendo em vista, não só a qualidade técnica dos serviços que prestam, como também a exclusão de
eventual responsabilidade civil, disciplinar ou penal. Assim sendo, devem também os médicos utilizar os mecanismos previstos no Estatuto Disciplinar dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública e na Constituição da República quando forçados pelas hierarquias, legalmente constituídas, à prestação de actos médicos em condições não
conformes com a doutrina atrás expressa.
Com os melhores cumprimentos.
O Conselho Regional do Norte da O rdem dos Médicos.
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SEGREDO PROFISSIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS-OFÍCIO DE SOLIDARIEDADE DIRIGIDO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DISTRITAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS A
PROPÓSITO DA VIOLAÇÃO DO SEGREDO PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E DIVULGADA PELOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Doc. 2 (04/10/00)

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Distrital do Porto da O rdem dos Advogados
Estimado Amigo:
Na sua reunião de 3 de O utubro de 2000, o CRN da O rdem dos Médicos apreciou as implicações de uma directiva comunitária que poderá colidir com o segredo profissional
dos advogados.
Entendeu o CRN manifestar a Vossa Ex.ª e, por seu intermédio, ao Bastonário da O rdem dos Advogados, a total solidariedade do CRN da O M face às posições públicas por
ele assumidas.
Na verdade, o segredo profissional é para todas as profissões liberais a essência do relacionamento entre um utilizador de serviços e o profissional liberal. Se isto é
genericamente verdadeiro, mais importante se revelará se a violação do segredo resultar na violação de direitos fundamentais como o direito à privacidade ou o direito à
presunção da inocência.
Como Vossa Ex.ª tão bem sabe será, porventura, no âmbito do exercício da Medicina e da Advocacia que a validade do segredo profissional e o respeito pela sua inviolabilidade,
mais relevantes se tornam para um verdadeiro exercício de cidadania. Assim sendo, os médicos sentem o que poderá estar em causa, se qualquer poder (político ou não)
nacional ou internacional, resolver colocar um advogado na posição de executor da justiça ou de agente policial disfarçado. Do ponto de vista médico, tal corresponderia
a obrigar um médico a divulgar a identificação de um doente HIV-positivo com base em considerandos de natureza social ou de um mulher que tivesse interrompido a
gravidez fora do prazo legalmente estabelecido.
Por isso aplaudimos a evidente determinação da O rdem dos Advogados em recusar liminarmente qualquer tentativa de subversão do conceito de segredo profissional.
É, assim, em nome dos princípios comuns às nossas duas O rdens que, em nome do CRN da O M e do meu próprio, lhe vimos manifestar a total disponibilidade da Secção
Regional do Norte da O rdem dos Médicos para qualquer acção técnica ou política que vise reforçar as posições já publicamente assumidas pelo digníssimo Bastonário da
O rdem dos Advogados.
Dada a relevância desta matéria entende o CRN tornar pública esta missiva, solicitando-lhe, em simultâneo que dela seja intérprete junto do Ex.mo Senhor Bastonário da
O rdem dos Advogados.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional do Norte da O rdem dos Médicos

rídica da Secção Regional do Norte respeitante a ficheiros clínicos informatizados, à deliberação do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos relativa à propriedade de ficheiros
médicos e ao documento elaborado pela Comissão de Ética do
Hospital de S.João que mereceu acolhimento favorável da Comissão Regional Consultiva de Ética e Deontologia Médica e
que foi enviado ao Conselho Regional do Norte para conhecimento.
2 - Na sequência de uma vistoria realizada aos estabelecimentos
das “Ópticas Máxima” (localizados em Boticas, Vidago e Vila
Pouca de Aguiar) pelos colegas Miguel Galaghar (do Conselho
Regional do Norte) e Ana Maria Fernandes (do Conselho Distrital
de Vila Real), foram convocados os médicos referenciados na
mesma vistoria no sentido de modificarem os seus comportamentos, nos termos do Código Deontológico que proíbe a associação comercial de médicos com empresas ligadas à comercialização de produtos ópticos.
3 - O CRN deliberou solicitar à Policia de Segurança Pública o
encerramento da Clínica de Tratamento Reiky-Sol e Natureza,
sita na Avenida 25 de Abril, Clube Residencial da Madalena,
Bloco E, Amarante, por não se encontrar licenciada pela Ordem
dos Médicos e por naquele local haver indícios da prática de
actos médicos por profissionais não habilitados ao exercício da
medicina, conforme relato de uma vistoria realizada àquele estabelecimento pelos colegas Rui Sousa e Miguel Galaghar.
4 - Relativamente à questão do sigilo profissional dos advogados, o CRN enviou ao Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados a carta referida no doc. 2, e que foi
divulgada em vários órgãos de comunicação social. Nela se expressava a solidariedade do CRN com a firme defesa do segredo
profissional publicamente assumida pelo Bastonário da Ordem
dos Advogados.

PARECER D O CRNOM RELATIVO À SALVAGUARDA D O
SEGRED O PROFISSIONAL NO ÂMBITO DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DE COMPANHIAS DE
SEGUROS
Doc. 3 (08/09/00)

INFORMAÇ ÕES RELATIVAS ÀS C O MPANHIAS DE SEGUROS
Analisado o teor da documentação relativa ao assunto em
epígrafe, observamos o seguinte:
1. Afiguram-se-nos correctas as cautelas adoptadas pelo Ex.mo
Colega relativas ao preenchimento dos formulários fornecidos pelas companhias de seguros.
2. Na realidade, a utilização daqueles impressos poderá configurar uma violação do segredo médico já que nos mesmos
não consta a menção de que a informação é dada pelo médico à companhia com o consentimento do doente.
3. Não vemos, no entanto, qualquer impedimento a que o
médico preencha e utilize os impressos fornecidos pelas companhias aos utentes, desde que guarde em seu poder uma
declaração destes, devidamente assinada, em que os utentes
declarem que “autorizo o médico F… ao preenchimento em
…/…/… do impresso fornecido pela companhia de seguros …,
impresso esse relativo a …” ou que a própria companhia, quand o so licita a q u e las i n f orm aç õ es, j u n te d o c u m e n to
comprovativo daquele consentimento.
4. D esta forma não haverá qualquer quebra do segredo médico já que o fornecimento dos dados clínicos é feito com o
consentimento expresso do doente.
5. N o entanto, não pode o médico ser obrigado a fornecer
cópia do diário clínico já que este é sua propriedade, apenas
devendo elaborar um relatório médico circunstanciado, com
as menções pertinentes ao estado de saúde do utente, em
conformidade com os dados constantes do diário.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
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ACTO MÉDICO
Doc. 4

C ARTA D O DR. N U N O FREITAS, DEPUTA D O D O PSD, ENVIA DA A O PRESIDENTE DA SRN O M
Ex.mo Senhor Dr. Miguel Leão
M.I. Presidente da Secção Regional do N orte da O rdem dos Médicos
N o recomeço dos trabalhos parlamentares, e agora que se perspectiva a discussão na especialidade do diploma sobre as “medicinas alternativas”, pareceu-me
oportuno enviar a todos os Colegas médicos (inscritos, como eu próprio, na Secção Regional do Centro da O rdem dos Médicos) a carta que se anexa, e para a qual
peço a Vossa benevolente leitura. Trata exclusivamente do “Acto Médico”, matéria maior que não estou disposto a deixar esquecer ou cair.
J unto ainda cópia da declaração de voto, por sinal única entre os parlamentares, que produzi a propósito da votação do Projecto de Lei do Bloco de Esquerda sobre
as referidas “medicinas alternativas”, entretanto publicada no Diário da Assembleia da República (n.º 73).

Certo da melhor atenção, subscrevo-me com elevada estima consideração
Com os melhores cumprimentos,
N uno Freitas
AR, 29 de Setembro de 2000
A PR O P Ó SITO D O PRO JECTO DE LEI “ D O ACTO MÉDIC O ”
Caro Colega,
Entendi dirigir-lhe esta missiva motivada pelo “Acto Médico”. Matéria menor ou distante para muitos, tem ainda assim despertado polémica, críticas e reparos que
verdadeiramente prenunciam conflitos crescentes desqualificadores da profissão médica. A subversão de uma hierarquia valorativa, no saber e nas competências,
na responsabilidade e na autoridade, na confiança pública e na relação institucional tem feito o seu caminho na área da saúde. Daí que, finda a 1ª sessão legislativa
e sem que tenha havido oportunidade para agendamento do Projecto de Lei “do Acto Médico”, venho dar-lhe conta pessoal de algumas verdades a este respeito.
Faço-o frontalmente, assumindo a minha profissão de médico, honrando o exercício de um mandato democrático como deputado e em inteira liberdade de
consciência e de opinião e, portanto, sem preconceitos corporativos, receios constitucionais ou ditames politicamente correctos.
Poderá arguir-se que o diploma “do Acto Médico”, no cenário actual, é um instrumento legal essencialmente simbólico e de delicada aplicabilidade. Mesmo que
esta percepção suscite algum acolhimento não invalida a posição que se defende, e que se entende crucial, de ser consagrada legislação que regule claramente a
prática médica, como já acontece em vários países desenvolvidos, para uma definição exacta de perfis, competências e actuações nos cuidados de saúde. Implícita
ou explicitamente ficam assim ordenadas opções e valorações entre o conhecimento e a ignorância, entre a ciência mais ou menos elaborada, entre práticas mais
ou menos complexas, entre responsabilidades e parcerias .
O simbolismo residirá então no modo como se configura o papel do médico com o doente, com a equipa de saúde, com o sistema de saúde e com a sociedade.
Aqui, de nada valem posições dúbias. O u se dignifica o médico nas suas capacidades e atribuições de diagnóstico, prescrição, prognóstico e execução de medidas
terapêuticas ou se prefere o vazio pantanoso em que, como alguns insistentemente têm dito, “os cabeleireiros também produzem actos médicos”.
N enhum incómodo pode suscitar nas actuais equipas multidisciplinares de saúde uma correcta e aberta definição de papéis. Pelo contrário, parece basilar que se
discutam fronteiras de actuação, evidentemente evolutivas e sem exclusivos de classe, aceites colectivamente no sentido da melhor qualidade dos cuidados de
saúde prestados.
Por isso estranho a acidentada história do “Acto Médico” português. D o mal fundamentado e irrazoável veto presidencial, às ameaças de greve dos enfermeiros, à
disputa pela certidão de óbito dos bombeiros e à exigência “alopática” dos alternativas, já tudo aconteceu a este projecto de articulado legal. Q ue a Lei de Bases
da Saúde em vigor manda regular em diploma próprio o “Acto Medico”, lá isso manda. Mas até na Assembleia da República, onde se aprovou essoutra lei maior, se
ouvem cochichos receosos de tudo e de todos a propósito de uma eventual votação.
O mais curioso é que ninguém conseguiu, até hoje, consubstanciar devidamente a recusa do diploma. Há alguma característica do “Acto Médico” que, de facto,
não corresponda à actividade médica regularmente exercida em Portugal? Há alguma usurpação de competências ou algum excesso de zelo? Há laxismo ou
omissão na fiscalização da actividade privada? Não, a tudo não. Convém só que não haja “Acto Médico” pelo jogo de sombras em que vivem alguns sindicatos,
alguns políticos e certos sinecuras.
Pela minha parte, fiz para já o que tinha a fazer. Apresentei um Projecto de Lei em que acredito, não deixando cair - quanto mais não seja pelo simbolismo - o
desiderato do “Acto Médico”. E afastei-me de coordenador-adjunto da saúde no grupo parlamentar de que faço parte até que encontrem uma boa oportunidade
para a discussão do diploma. Tal não me coíbe, como é lógico, de continuar a apresentar questões, recomendações e propostas nesta área trabalhosa da saúde. Filo já em relação à tuberculose, ao alcoolismo, à diabetes, à esclerose múltipla ou à toxicodependência, por exemplo.
D eixo pois aos Colegas o melhor juízo deste assunto. Sem dramatismos nem ingenuidades retiremos destas modestas linhas e entrelinhas a etiologia de um “Acto
Médico” parado. Mas vive, enquanto os médicos, e o bom senso, assim entenderem.
Coimbra, 12 de Setembro de 2000
O Médico e D eputado, N uno Freitas
DECLARA Ç Ã O DE V OTO - Projecto de Lei n.º 34/ VIII (BE)
Assumi, por disciplina de voto do Grupo Parlamentar do PSD, o voto de abstenção em relação ao Projecto de Lei em causa. Bem compreendendo e apoiando a
necessidade de regulamentação de outras práticas terapêuticas eventualmente fora do âmbito da medicina, expresso aqui a minha discordância com o alcance, o
modo e os termos do referido Projecto. Assinale-se a duvidosa oportunidade política desta iniciativa legislativa quando não estão ainda devidamente previstos na
lei actos de saúde de maior importância, como é manifestamente o caso do acto médico. A urgência, que comungo, de obstar ao vazio legal não deveria, ainda
assim, subverter a lógica valorativa e de competências nos cuidados de saúde.
A propositura legal conjunta ora adoptada de especialidades ou práticas muito diversas constitui, infelizmente, caso único na União Europeia. O critério científico
com provas cabais, a exigência e responsabilidade próprias de cada ofício, a avaliação formativa e curricular dos profissionais, as Escolas credenciadas, o código
deontológico, a organização profissional, as regras de consultório, entre outros aspectos, não foram assim tidas em conta caso a caso, não destrinçando essencialmente aquelas disciplinas com autonomia e densidade científica bastantes das putativas terapias de efeito placebo (ou pior).
A designação de “medicinas alternativas” confere, desde logo, um estatuto enganoso. Não há medicina alternativa assim como não há “direito alternativo”,
“economia alternativa” ou “história alternativa”. Como já defendi “ Há medicina, com as profusas limitações que conhecemos e com os indiscutíveis méritos que
vivemos. E há médicos, bons, razoáveis e maus, mas não há médicos alternativos. Estes só existirão quando os médicos não assumirem as suas competências ou
quando, sem lei, os espertos andarem de bata”.
É que, de facto, resta saber, desde logo, se algumas daquelas especialidades ou sub-especialidades não deveriam ser regulamentarmente exercidas por médicos,
à semelhança do que está preconizado em legislação de diversos países desenvolvidos, nomeadamente da U nião Europeia. Por outro lado, a complementaridade
terapêutica pode considerar-se bem mais adequada e profícua, do que o carácter mutuamente exclusivo.
Acresce que várias das soluções encontradas ao longo do Projecto de Lei, designadamente quanto à credenciação dos profissionais, me merecem fortíssimas
reservas e outras frontal oposição. For fim, regista-se a chegada tardia dos proponentes à liberdade de escolha individual nos cuidados de saúde. Não esqueçamos
quem reprovou no Parlamento a iniciativa do PSD para a prescrição privada e comparticipada de meios auxiliares de diagnóstico. Lá se foi a alternativa.
O D eputado do PSD,
(N uno Freitas).
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5 - Por solicitação de um colega o CRN homologou o parecer constante do doc. 3 elaborado pela Consultora Jurídica da OM e que se refere à salvaguarda do segredo profissional no âmbito do preenchimento de formulários de
companhias de seguros.
6 - O médico e deputado do PSD, Dr. Nuno Freitas, que
corajosa e persistentemente contínua a bater-se na
Assembleia da República pela publicação da Lei do Acto
Médico, enviou ao Conselho Regional uma carta explicativa
das posições que assumiu no Partido a que pertence
aquando da abstenção do Grupo Parlamentar do PSD na
votação do Projecto de Lei do Bloco de Esquerda sobre
Medicinas Alternativas. Pela sua relevância transcrevemse na íntegra aqueles documentos (doc. 4).
7 - Em resposta a um pedido de um colega transcreve-se
no doc. 5 a deliberação do CRN referente à aplicação do
princípio do consentimento informado na realização de
meios auxiliares de diagnóstico.

3 - FORMAÇÃO MÉDICA E CARREIRAS MÉDICAS
1 - A actividade dos médicos internos complementares
nos serviços de urgência foi objecto de duas deliberações
do CRN que constam dos docs. 6a e 6b. Estas deliberações foram enviadas a todos os médicos internos complementares, directores de serviço com idoneidade formativa
reconhecida pela Ordem dos Médicos, directores de internato médico, directores de serviços de urgência, directores clínicos e directores de hospitais.
2 - Decorreu na Casa do Médico, no passado dia 20 de
Outubro, uma reunião de médicos internos gerais promovida pelo CRN com a finalidade de discutir a proposta de
reformulação da estrutura e dos conteúdos do Internato
Geral, elaborada pela Secção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos e que consta do doc. 7, bem como uma proposta de reformulação da Prova de Comunicação Médica
de acesso aos Internatos Complementares (doc. 8).
3 - Decorreu na Casa do Médico, no passado dia 20 de
Novembro, uma reunião de médicos internos complementares promovida pelo CRN com a finalidade de discutir a
proposta de revisão da legislação sobre os internatos já
publicada no número anterior da Revista Nortemédico.
4 - O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos aprovou as alterações propostas pelo Conselho Regional do Norte relativas à legislação referente aos concursos
de habilitação ao grau de consultor e de provimento nas
categorias de assistente e chefe de serviço das carreiras de
clínica geral e saúde pública (doc. 9). Esta proposta aguarda
aprovação pelo Ministério da Saúde.

CONSENTIMENTO INFORMAD O E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
Doc. 5 (08/09/00)

DELIBERAÇÃO D O CRN O M DE 8 DE SETEMBRO DE 2000 EM
RESPOSTA A UM PEDID O DE ESCLARECIMENTO DE UM
C OLEGA
Em referência ao e-mail de V. Ex.ª, de 17 de Agosto p.p., comunicamos o seguinte:
1. O doente deve ser informado acerca dos exames, riscos,
benefícios, morbilidade e mortalidade associados aos exames complementares de diagnóstico por ambos os médicos (o requisitante e o executante), já que o consentimento
informado é um pré-requisito para a realização de quaisquer actos médicos, quer no campo das intervenções cirúrgicas quer de diagnóstico ou de tratamento.
2. O registo escrito do consentimento deve fazer parte integrante do processo clínico do doente, seja, do processo
clínico quer do médico requisitante quer do médico executante.
3. A O rdem dos Médicos não tem um formulário-tipo que
aconselhe mas há já diversas instituições que utilizam formulários como, por exemplo, o H ospital de S. João, no
Porto.
4. A obrigação do consentimento informado consta, desde
logo, do Estatuto H ospitalar (D ec.-Lei n.º 48.357, de 27 de
Abril de 1968) e da Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de
24 de Agosto: Base XIV, Estatuto dos Utentes). D epois, encontramos o n.º 1 do art.º 158º do C ódigo Penal que se
refere às intervenções médicas na perspectiva da ofensa
corporal. O n.º 2 deste artigo consigna as situações em
que o consentimento informado se presume. Não menos
importantes são as referências que encontramos no C ódigo D eontológico ao dever de esclarecimento e ao consentimento, nomeadamente nos artigos 38º e seguintes.
5. Havendo um dever de esclarecimento por parte do médico requisitante e do médico executante o não cumprimento daquela obrigação por parte do primeiro não desonera
o segundo do seu dever.
6. D o mesmo modo, se o médico executante verifica que os
esclarecimentos prestados pelo médico requisitante são
insuficientes ou mesmo incorrectos deverá esclarecer devidamente o doente. Se, por outro lado, o médico executante considera que não foram esgotados os métodos não
invasivos disponíveis e que, por isso, não se justifica a realização do acto requisitado, poderá recusar-se à sua prática. Na verdade, e nos termos do disposto no C ódigo
D eontológico, todo o médico deve “… exercer a sua profissão em condições que não prejudiquem a qualidade dos
seus serviços e da sua acção, não aceitando situações de interferência externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer
juízos clínicos e éticos” (art.º 28º), tendo o “… direito de
recusar a prática de acto da sua profissão quando tal prática
entre em conflito com a sua consciência moral, religiosa ou
humanitária” (art.º 30º). Finalmente, nos termos do disposto
no art.º 36º do mesmo C ódigo, “o médico especialista pode
recusar qualquer acto ou exame próprio da sua especialidade cuja indicação clínica lhe pareça mal fundamentada”.
7. N o âmbito hospitalar a mediação dos conflitos caberá ao
superior hierárquico e em caso de recusa fundada de realização de exame a mesma deve ser comunicada pelo médico executante ao seu superior hierárquico de forma escrita e devidamente circunstanciada.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA POR INTERNOS COMPLEMENTARES
Doc. 6a (15/09/00)

OFÍCIO DIRIGID O AOS MÉDICOS INTERN OS C O MPLEMENTARES EM 15 DE
SETEMBRO DE 2000
Ex.mo(a) Colega:
D e forma a explicitar as Circulares-N ormativas n.º 23/91, do D epartamento de
Recursos H umanos da Saúde, e n.º 10, da ARS do N orte, o Conselho Regional
do N orte considera que:
1. O s Internos do Internato Complementar a efectuar estágios parcelares em
Serviços que tenham Urgência organizada na valência frequentada, devem
prestar as 12 horas semanais de Urgência obrigatórias, integrados numa equipa do Serviço dessa valência.
2. O s Internos do Internato Complementar, a efectuar estágios parcelares em
Serviços que não tenham Urgência organizada na valência frequentada, devem prestar as 12 horas semanais de Urgência obrigatórias, integrados na
equipa geral de Urgência do seu Serviço de origem, salvaguardando as distâncias previstas na lei.
Com os melhores cumprimentos.
Pelo Conselho Regional, Dr. Machado Lopes.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA POR INTERNOS COMPLEMENTARES
Doc. 6b (13/10/00)

OFÍCIO D O CRN DIRIGID O AOS DIRECTORES DE H OSPITAIS, DIRECTORES
CLÍNICOS, DIRECTORES DE INTERNATO MÉDICO, DIRECTORES D OS
SERVIÇ OS CO M ID O NEIDADE RECO NHECIDA PELA ORDEM D OS MÉDIC OS E
INTERN OS CO MPLEMENTARES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ O URGÊNCIA
PELOS MÉDIC OS D O INTERNATO CO MPLEMENTAR
Ex.mo Colega:
C hegaram ao conhecimento do Conselho Regional do N orte da O rdem dos
Médicos informações avulsas quanto a eventuais intenções dos órgãos de administração de algumas unidades de saúde em proceder à remodelação das
modalidades de prestação de serviço de urgência dos médicos do internato
complementar.
Face às mesmas, o CRN ,em reunião de 10 de O utubro de 2000, decidiu enviar
aos Directores de H ospitais, Directores Clínicos, Directores de Internato Médicos e Internos Complementares a seguinte deliberação:
Considerando que:
1. N os termos da letra e do espírito da Portaria 695/95 de 30 de J unho, os médicos dos internatos complementares devem dedicar à formação teórica e prática a sua actividade profissional durante toda a semana de trabalho e durante todo o ano.
2. N os termos da Circular N ormativa 23/91 de 4 de N ovembro de 1991 a presença dos internos nos estabelecimentos de saúde e a sua integração nas equipas de urgência têm como objectivo primordial a sua formação, embora com
a vertente predominantemente prática ou de exercício.
3. N os termos da mesma Circular N ormativa e de acordo com o Programa de
Formação de cada internato de especialidade (com as excepções relativas à
realização de estágios parcelares) os médicos do internato complementar
devem fazer serviço de urgência integrados numa equipa de urgência da
sua especialidade.
4. O serviço de urgência dos médicos do internato complementar deve ser
prestado em regime de presença física e o regime de prevenção só poderá
acontecer no último ano do respectivo internato mediante autorização do
Conselho de Administração sob proposta do Director do Internato e do Director de Serviço.
5. Aos médicos do internato complementar , se aplica, de forma geral, o disposto no decreto-lei 73/90, de 6 de Março, que estabelece a prestação de um
período semanal máximo de 12 horas em serviço de urgência.
6. N o caso dos médicos integrados na carreira hospitalar a substituição do horário semanal de 12 horas em serviço de urgência pelo horário de 24 horas
de prevenção só poderá ser realizada com o acordo do médico.
7. A prestação de trabalho no serviço de urgência só admite os regimes de
presença física ou prevenção.
O CRN deliberou proceder à revisão das idoneidades actualmente atribuídas aos
serviços e unidades de saúde que venham a desrespeitar as disposições vigentes
relativas à formação de internos complementares, nomeadamente pela integração de internos complementares em equipas de urgência não pertencentes à
respectiva especialidade e sem tutela de médico de carreira da sua área profissional.
Com os melhores cumprimentos
Dr. Machado Lopes

REVISÃO DA ORGANIZAÇÃO D O INTERNATO GERAL E DA
LESGISLAÇÃO SOBRE A PROVA DE COMUNICAÇÃO MÉDICA DE
ACESSO AOS INTERNATOS COMPLEMENTARES -REUNIÃO DE
MÉDICOS INTERNOS GERAIS PROMOVIDA PELA SRNOM EM 20
DE OUTUBRO DE 2000
Doc. 7 (20/10/00)

PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO D O INTERNATO GERAL E
PRIMEIROS AN OS D OS INTERNATOS CO MPLEMENTARES
O s internatos complementares seriam agrupados em 4 grandes grupos:
Área Médica (Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica,
D ermato-venereologia, D oenças Infecciosas, Endocrinologia-N utrição, Farmacologia C linica, G astro e nterologia, G e n ética M é dica,
H ematologia Clinica, Imuno-alergologia, Imuno-hemoterapia, Medicina D esportiva, Medicina Física e de Reabilitação, Medicina Interna,
Medicina Tropical, N efrologia, N eurologia, O ncologia Médica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Reumatologia)
Área Cirúrgica (Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardiotorácica,
Cirurgia Geral, Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética, Estomatologia, Ginecologia/ O bstetrícia, N eurocirurgia, O ftalmologia, O rtopedia, O torrinolaringologia,
Urologia)
Área Comunitária (Medicina G eral e Familiar, Medicina do Trabalho e
Saúde Pública)
Área Técnica (A n ato m ia Pato l ó gica, M e d ici n a N u cl e ar,
N eurorradiologia, Patologia Clinica, Radiodiagnóstico, Radioterapia)
Para cada internato de cada especialidade seria definido um plano
curricular a ser proposto pelo respectivo Colégio de Especialidade
mas que seria condicionado a algumas regras comuns.
Assim:

O 1º ano seria igual para todas as especialidades e constituído por uma
permanência de:
2 meses O bstetrícia e Ginecologia
2 meses Cirurgia G eral
2 meses Pediatria
2 meses Medicina G eral e Familiar
2 meses Medicina Interna
2 meses Saúde Pública
O 2º ano seria especifico para cada um dos grupos de especialidade
identificados
Área Médica:

6 meses de Medicina Interna
3 meses de Medicina G eral e Familiar
3 meses de opção (especialidade escolhida)

Área Cirúrgica:

6 meses de Cirurgia G eral
3 meses de Medicina G eral e Familiar
3 meses de opção (especialidade escolhida)

Área Comunitária:

6 meses de Medicina G eral e Familiar
2 meses de Medicina Interna
2 meses de Cirurgia G eral
2 meses de opção

Área Técnica:

3 meses de Medicina Interna
3 meses de Cirurgia G eral
3 meses de Medicina G eral e Familiar
3 meses de opção

O 3º ano integrará obrigatoriamente 9 meses de Medicina Geral e Familiar, de Saúde Pública, de Medicina Interna ou Cirurgia Geral e 3 meses
da especialidade escolhida. Nas especialidades da área técnica poderia
prever-se um ratio de 6 meses/6 meses.
Os 4ºs anos e seguintes das especialidades seriam programados caso a
caso.
A O rdem dos Médicos de acordo com as determinações comunitárias reconheceria o exercício autónomo da Medicina e o eventual titulo de Clinico G eral após o 2º/3º ano de qualquer especialidade ficando assim assegurada a 1ª etapa do trajecto formativo.
O “teste de escolha múltipla” que hoje consubstancia o concurso
para escolha das especialidades médicas e a prova de comunicação
médica que o precede seriam realizados no mês de Janeiro de cada
ano civil, sendo para a sua realização obrigatória a formatura em Medicina e competente inscrição na O rdem dos Médicos. Tal teste seria
realizado imediatamente após a licenciatura em Medicina. O J uramento de Hipócrates seria realizado na semana a seguir à realização do
“teste” nas 3 Secções Regionais.
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REVISÃO DA ORGANIZAÇÃO D O INTERNATO GERAL E DA LESGISLAÇÃO SOBRE A PROVA DE COMUNICAÇÃO MÉDICA DE ACESSO AOS INTERNATOS COMPLEMENTARES - REUNIÃO DE MÉDICOS INTERNOS GERAIS PROMOVIDA PELA SECÇÃO REGIONAL D O NORTE EM 20 DE OUTUBRO DE 2000
Doc. 8 (20/10/00)

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA PORTARIA N.º 390-A/98 DE 9 DE J UNH O, DIPLOMA Q UE REGULA A PROVA DE COMUNICAÇÃO MÉDICA E O CO NCURSO DE INGRESSO
N OS INTERNATOS COMPLEMENTARES
Artigos a alterar: 7º, 9º, 12º, 13º, 14º, 16º.

ART.º 7º
Natureza - Redacção da Portaria n.º 390-A/98 de 9 de J ulho A prova de comunicação médica é constituída por uma entrevista a um doente durante a qual o candidato procede à colheita da anamnese, pelo seu registo escrito e por
uma entrevista final com o júri.
Alteração proposta pela O.M.:
1-A prova de comunicação médica é constituída pela projecção de um vídeo no qual um
doente relata a sua história clinica, e após a qual o candidato procede ao registo escrito
da anamnese e responde a um conjunto de questões relativas à história clínica.
2-Imediatamente após a entrega dos formulários o candidato será entrevistado pelo júri.
ART.º 9º
Realização da prova - Redacção da Portaria n.º 390-A/98 de 9 de J ulho 1-A prova de comunicação médica realiza-se nos meses de Agosto e Setembro, cabendo a sua organização e coordenação ao serviço central do Ministério da Saúde.
2-A prova referida no número anterior realiza-se em serviços de internamento de hospitais e centros de saúde com idoneidade formativa no âmbito dos internatos médicos.
Alteração proposta pela O.M.:
1-A prova de comunicação médica realiza-se nos meses de Agosto e Setembro, cabendo
a sua organização e coordenação a um Júri nomeado pelo Ministério da Saúde, sob
proposta da Ordem dos Médicos.
2-A prova referida no número anterior realiza-se na Sede das Secções Regionais do Norte, Centro e Sul da Ordem dos Médicos e, no caso das regiões autónomas dos Açores
e da Madeira, em estabelecimentos de saúde indicados pela Secção Regional do Sul da
Ordem dos Médicos.
3-Para os efeitos previstos no número um, a Ordem dos Médicos enviará ao Ministério
da Saúde uma lista com os nomes dos cinco médicos que integrarão o júri Nacional,
três efectivos e dois suplentes, que entre si nomearão o presidente e cujas decisões
serão tomadas por maioria.
4- O Ministério da Saúde indicará, sob proposta da Ordem dos Médicos, a composição
dos júris Regionais, constituídos por três elementos e na proporção de um júri por
cada cinquenta candidatos, distribuídos pelas áreas de Lisboa, Porto, Coimbra e Regiões Autónomas.
ART.º 12º
Do júri
Redacção da Portaria n.º 390-A/98 de 9 de J ulho 1-A realização da prova é da responsabilidade de júris a constituir nos estabelecimentos referidos no nº2 do artigo 9º, em número adequado aos candidatos inscritos.
2-Cada J úri é constituído por dois elementos, o director de serviço hospitalar ou centro de saúde, com voto de qualidade, e um orientador de formação do mesmo serviço.
3-Em caso de impedimento, poderão o director de serviço ou director do centro de
saúde e o orientador de formação ser, respectivamente, substituídos por um
orientador de formação , por um especialista desse serviço.
4-Ao J úri compete avaliar a capacidade de comunicação em geral, a capacidade de
comunicação médica, a exploração dos sintomas cardinais e outros dados importantes da anamnese, o comportamento, a atitude e o profissionalismo do candidato.
5- O serviço central referido no nº1 do artigo 9º nomeará um júri de coordenação nacional e de recurso composto por três elementos, sendo um deles indicado pela O rdem dos Médicos.
Alteração proposta pela O.M.:
1-Para os efeitos previstos no presente diploma, existirão dois tipos de Júri:
a) O Júri Nacional, responsável pela organização e realização da prova, nomeadamente
pela elaboração do vídeo e formulários para registo da anamnese, assim como da
elaboração de um conjunto de questões relativas à história clinica exposta no vídeo.
b) Os Júris Regionais que organizarão a realização das provas nos termos do art.º 9º e
que procederão à avaliação directa dos candidatos.
ART.º 13º
Da prova - Redacção da Portaria n.º 390-A/98 de 9 de J ulho 1-A prova incide sobre a colheita da anamnese.
2-Deve ser realizada no local e meios clínicos considerados adequados pelo júri.
3-Constará de três partes, cada uma com a duração de trinta minutos:

a) 1ª parte - colheita oral da anamnese na presença de ambos os elementos do
júri;
b) 2ª parte - registo escrito, em português corrente, de acordo com a legis artis, dos
dados obtidos, seguindo a metodologia e estruturação adequadas, de modo a
incluir identificação, motivo de consulta/internamento, história actual, antecedentes pessoais, história familiar, opinião e dúvidas do doente, bem como
outros elementos importantes;
c) 3ª parte - discussão oral da metodologia seguida anteriormente.
4-Não devem ser avaliados a formalização ou diagnóstico nem os conhecimentos
teóricos, formais ou técnicos, incidindo a prova, apenas, sobre a capacidade de
comunicação com o doente e entre pares.
Alteração proposta pela O.M.:
1-A prova consistirá de 2 fases, adiante designadas de primeira e segunda prova, ambas
obrigatórias.
2-A primeira prova constará de uma parte escrita, baseada na visualização de um vídeo,
no qual um doente relata a sua história clínica, devendo o candidato elaborar a
anamnese e responder a um conjunto de questões dirigidas, que visam avaliar a
compreensão e interpretação e que será realizada sem possibilidade de recurso a
quaisquer outros elementos, designadamente dicionários.
3-A segunda prova constará de uma entrevista com o júri Regional, durante a qual
decorrerá uma discussão relativamente à história clínica do doente.
4-Não devem ser avaliados a formalização ou diagnóstico nem os conhecimentos
teóricos, formais ou técnicos.
ART.º 14º
Realização da prova - Redacção da Portaria n.º 390-A/98 de 9 de J ulho 1-Aos diversos J úris constituídos serão antecipadamente entregues pelo órgão de
gestão do serviço onde a prova de comunicação médica se realiza os seguintes
documentos:
a) Formulário para registo escrito da anamnese colhida;
b) Folhas para elaboração do registo escrito em papel timbrado do respectivo serviço ;
c) Documento comprovativo da classificação que vier a ser obtida na prova, a qual
será nele averbada pelo júri, que o assinará;
d) Envelopes timbrados do respectivo serviço.
2- O s documentos referidos no número anterior, depois de preenchidos, serão
remetidos pelo J úri, em envelope selado, ao serviço central com competência
em matéria de internatos médicos, no dia imediato ao da realização da prova.
Alteração proposta pela O.M.:
1-Ao júri Regional será entregue pelo júri Nacional os seguintes elementos, em envelope selado, no dia imediato ao da realização da prova:
a) Vídeo
b) Formulário para registo escrito da anamnese colhida;
c) Formulário com as questões referidas no art.º 7º.
ART.º 16º
Divulgação das listas - Redacção da Portaria n.º 390-A/98 de 9 de J ulho 1- O s resultados da prova de comunicação médica dos candidatos constam de listas
a afixar em locais divulgados no aviso previsto no artigo 10º do presente
Regulamento, das quais será remetida cópia ao serviço central com competência
em matéria de internatos médicos, devendo o júri proceder a estas operações
imediatamente a seguir à realização da prova.
2- O s candidatos não admitidos podem recorrer dessa decisão para o dirigente máximo do serviço responsável pela organização do concurso, no prazo de cinco
dias úteis a contar da data da afixação das respectivas listas.
3- O s recursos apresentados são decididos nos cinco dias seguintes e, sempre que
lhes seja dado provimento, são efectuadas as correspondentes alterações à lista
de candidatos.
Alteração proposta pela O.M.:
1- Os resultados da prova de comunicação médica dos candidatos constam de listas a
afixar em locais divulgados no aviso previsto no artigo 10º do presente Regulamento, num prazo de 10 dias úteis sobre a data da realização das últimas provas.
2- Os candidatos classificados como Não Aptos podem recorrer dessa decisão para o
presidente do júri Nacional no prazo de cinco dias úteis a contar da data da afixação
das respectivas listas.
3- Os recursos apresentados são decididos nos cinco dias seguintes e, sempre que
lhes seja dado provimento, são efectuadas as correspondentes alterações à lista de
candidatos.
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CONCURSOS DE HABILITAÇÃO AO GRAU DE CONSULTOR E DE PROVIMENTO NAS CATEGORIAS
DE ASSISTENTE E CHEFE DE SERVIÇO DE CLÍNICA GERAL E SAÚDE PÚBLICA
Doc. 9 (27/09/00)

PROPOSTA D O CRN O M APROVADA PELO C O NSELH O NACIO NAL EXECUTIVO E JÁ ENVIADA
AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos
J unto envio a Vossa Ex.ª a proposta de revisão sobre o Projecto de Portaria referente aos Regulamentos dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provimento nas Categorias de
Assistente e C hefe de Serviço das Carreiras Médicas de Clínica G eral e de Saúde Pública, com as
modificações já introduzidas pelo Conselho Regional do Sul.

ro. Naquela visita, o CRN teve oportunidade de inteirar-se
sobre o programa de reconstrução da Maternidade Júlio
Dinis e sobre o conteúdo do Projecto Piloto “Nascer Cidadão”. O CRN informou-se ainda do plano de construção
do Centro Materno Infantil do Porto, bem como da reorganização em curso dos serviços de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia.
2 - O CRN emitiu o comunicado constante do doc. 10,
em que se condena o desmantelamento do Hospital do
Conde de Ferreira.

Portaria 47/98 de 30 de Janeiro
10 a) D ocumento comprovativo do provimento na categoria de assistente de clínica geral com,
pelo menos, cinco anos de exercício de funções contados após a obtenção do grau de assistente, para os candidatos a que se refere a alínea a) do n.º 13.
10 d) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
10 e) Actual alínea d).
10.2- O s exemplares do curriculum vitae bem como o documento referido na alínea d) do número
anterior podem ser apresentados até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura,
implicando a sua não apresentação dentro daquele prazo a não admissão a concurso.
13 a) O s assistentes de clínica geral providos com, pelo menos, cinco anos de exercício de funções contados após a obtenção do grau de assistente de clínica geral.
53 b) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
53 c) Actual alínea b).
54 c) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
54 d) Actual alínea c).
55 d) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
56.1- O s exemplares do curriculum vitae e os documentos referidos na alínea b) do n.º 53, na
alínea c) do n.º 54 e na alínea d) do n.º 55 podem ser apresentados até 10 dias úteis após o
termo do prazo de candidatura, implicando a sua não apresentação dentro daquele prazo a
não admissão a concurso.
Portaria 44/98 de 27 de Janeiro
10 a) D ocumento comprovativo do provimento na categoria de assistente de saúde pública com,
pelo menos, cinco anos de exercício de funções contados após a obtenção do grau de assistente, para os candidatos a que se refere a alínea a) do n.º 13.
10 c) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
10 d) Actual alínea c).
10.2- O s exemplares do curriculum vitae bem como o documento referido na alínea c) do número
anterior podem ser apresentados até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura,
implicando a sua não apresentação dentro daquele prazo a não admissão a concurso.
13-a) O s assistentes de saúde pública providos com, pelo menos, cinco anos de exercício de funções contados após a obtenção do grau de assistente de saúde pública;
53 b) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
53 c) Actual alínea b).
54 c) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
54 d) Actual alínea c).
55 d) D ocumento comprovativo de inscrição na O rdem dos Médicos e de que se encontra no
pleno gozo dos seus direitos.
56.1- O s exemplares do curriculum vitae e os documentos referidos na alínea b) do n.º 53, na
alínea c) do n.º 54 e na alínea d) do n.º 55 podem ser apresentados até 10 dias úteis após o
termo do prazo de candidatura, implicando a sua não apresentação dentro daquele prazo a
não admissão a concurso.
Aproveito a oportunidade para sugerir que esta proposta está já em condições para ser enviada à
Senhora Ministra da Saúde e para apresentar a Vossa Ex.ª os meus melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional

5 - POLÍTICA D O MEDICAMENTO
1 - O CRN da Ordem dos Médicos e o Serviço de Bioética
da Faculdade de Medicina do Porto irão organizar no próximo dia 19 de Janeiro de 2001 um Seminário sobre Política do Medicamento que decorrerá na Casa do Médico e
cujo programa é objecto de destaque nesta Revista.
2 - Face à demissão do Presidente da Comissão Técnica
do INFARMED, Prof. Doutor Serafim Guimarães, motivada pela decisão daquele Instituto de aprovar o medicamento “NORLEVO” (conhecido como “pílula do dia seguinte”) como medicamento de venda livre, o CRN propôs ao CNE da OM a obtenção de pareceres sobre esta
matéria junto dos Colégios de Medicina Geral e Familiar,
Ginecologia/Obstetrícia e Farmacologia Clínica bem como
junto do Conselho Nacional Consultivo para o Medicamento. As razões que assistem ao Prof. Doutor Serafim
Guimarães estão expressas na entrevista publicada nesta
Revista.

6 - RELAÇ ÕES CO M OS ÓRGÃOS DE
COMUNICAÇÃO SO CIAL
1 - No âmbito dos encontros habituais do CRN com os
órgãos de comunicação social decorreu um encontro de
uma representação do CRN, constituída pelos colegas
Nélson Pereira, José Pedro Moreira da Silva, Miguel
Galaghar e Miguel Guimarães, com jornalistas do Expresso, Independente, Tempo Medicina, Comércio do Porto e
RDP, no passado dia 20 de Setembro.
2 - Está em estudo a elaboração de um protocolo de assessoria técnica por parte da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos ao canal de televisão por cabo conhecido por TV-Porto dado este estar sediado na cidade do
Porto.

7 - ORGANIZAÇÃO DA ORDEM D OS
MÉDICOS
A - ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

4 - GESTÃO D OS SERVIÇ OS DE
SAÚDE
1 - Decorreu no passado dia 9 de Novembro a visita de
uma representação do CRN à Maternidade Júlio Dinis,
constituída pelos colegas Miguel Leão, Fátima Oliveira,
José Pedro Moreira da Silva e Miguel Galaghar, a convite
do Director daquela Unidade de Saúde, Dr. Strecht Ribei-

1 - No dia 22 de Setembro decorreu a inauguração da
Sede Distrital do Distrito Médico de Viana do Castelo, documentada em reportagem fotográfica nesta Revista. A
inauguração daquela Sede contou com a presença do Presidente da Ordem dos Médicos e, em representação do
CRN dos colegas Miguel Leão, Fátima Oliveira e Machado
Lopes. Nas diversas intervenções foi salientado o
empenhamento do Conselho Distrital de Viana e do seu
Presidente, o colega Pedro Silva, na criação de um espaço
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HOSPITAL D O CONDE DE FERREIRA - COMUNICAD O D O CRNOM
Doc. 10 (23/10/00)

O DESMANTELAMENTO D O H OSPITAL D O CO NDE DE FERREIRA E A CO NSEQ UENTE DEGRADAÇÃO DAS CO NDIÇ ÕES ASSISTENCIAIS E DE EXERCÍCIO
PROFISSIO NAL N O ÂMBITO DA PSIQ UIATRIA
1-Sobrelotação de doentes internados e, em simultâneo, existência de enfermarias fechadas ou recentemente encerradas, em alguns casos para dar lugar a armazéns sem qualquer interesse para os doentes.
2-Ausência de espaço para as actividades dos doentes em H ospital de Dia, enquanto se mantêm amplas salas ocupadas com máquinas em desuso, arquivos mortos
e arrecadações de velharias.
3-Falta de resposta, urgente ou mesmo imediata aos pedidos de exames auxiliares de diagnóstico, com prejuízo para os doentes.
4-Falta de Anestesista para efectuação de electroconvulsivoterapia modificada, a qual tem de ser praticada no modo “simples” (sem anestesia), assim contrariando
as normas internacionais ou, em alternativa, obrigando os doentes e respectivos médicos a deslocar-se ao H ospital Magalhães de Lemos.
5-Falta de “ medicação de urgência “, dado o encerramento da Farmácia do H ospital, substituída pela do H ospital Magalhães de Lemos.
6- O bstaculização, pelos Serviços de Aprovisionamento, aos pedidos de material dirigido ao bem estar dos doentes, à sua ocupação durante o internamento e à
melhoria das instalações de acolhimento.
7-Incompetência notória no que se refere à manutenção de equipamentos e de instalações, em situação de rotura, com prejuízo para os doentes do H CF, em
resultado da ausência de investimentos nos últimos 15 anos.
8-Ausência de administração própria, apesar do H CF manter uma existência autónoma (quadro de pessoal, orçamento, vida financeira, etc.).
9-Existência de órgãos de administração anómalos com uma Administração emanada de um Conselho de 7 membros (4 do H ospital Magalhães de Lemos e 3 do
H.C.F.) sendo o seu Presidente do H ospital Magalhães de Lemos.
10-Ausência de Direcção de Serviços.
11-Ausência de Comissão de Ética.
12-”Visitas de estudo “ as enfermarias por elementos, por vezes numerosos, estranhos ao H ospital, sem conhecimento e coordenação das chefias respectivas,
prejudicando as acções terapêuticas em curso. Tais visitas são autorizadas por responsáveis da Administração que não se preocupam com a privacidade, quer do
acto médico, quer da pessoa doente, em alguns casos.
13-Atitudes prepotentes da Administração, com ausência de diálogo e de negociação serena e racional de interesses que levaram e levam à saída de técnicos
(médicos, enfermeiros, etc.) altamente qualificados e a deficiências graves na sua contratação.
14-G estão do espaço hospitalar concedendo prioridade absoluta dada aos serviços administrativos (por exemplo: a ala sul do H ospital, ao nível do átrio, tradicionalmente destinada a área clinica, é invadida progressiva e tumoralmente, por serviços administrativos).
15-Criação, por via administrativa, de dificuldades na obtenção de espaços destinados a acções terapêuticas inovadoras, à realização de acompanhamento
psicoterapêutico a doentes em ambulatório e à programação da formação médica contínua de médicos psiquiatras e de médicos de medicina geral e familiar dos
centros de saúde da área de intervenção do H CF, com o argumento da entrega do H CF à gestão da Misericórdia do Porto.
16-Ausência de qualquer estratégia para tratamento continuado ou realojamento para novos doentes de evolução prolongada, amputando a rede hospitalar psiquiátrica e, portanto, diminuindo a acessibilidade aos cuidados de saúde mental
Estas conclusões resultam de um conjunto de informações obtidas pelo CRN da Ordem dos Médicos, quer através da análise de documentos elaborados pelos médicos
do Hospital do Conde de Ferreira, quer através das informações de uma Comissão de Peritos nomeada pelo CRN para analisar as implicações do desmantelamento
daquele Hospital, constituída pelos Colegas António Palha, Bernardo Teixeira Coelho e Carlos Mota Cardoso.
D o processo de destruição do H ospital do Conde de Ferreira resulta que 400 doentes, 100 dos quais são doentes agudos e 300 de evolução prolongada, muitos dos
quais sem lar e sem família, estão em risco de ser privados de qualquer estratégia clínica ou social porque ninguém acredita ( a não ser por ignorância ou manifesta
má fé) que é possível colocar os doentes de evolução prolongada nas suas famílias, em lares, ou em apartamentos adquiridos para o efeito e porque ninguém acredita
que Gaia, Valongo, Vale do Sousa, Bragança, Travanca e Ponte da Pedra tenham a curto prazo condições para servirem de alternativa ao “ Conde de Ferreira”.
Esta estratégia é, aliás, ciclicamente, acompanhada da difusão de informações, incorrectas umas, falsas outras, respeitantes às alternativas que o estado e as instituições
privadas põem à disposição dos cidadãos quando o H.C.F. deixar de garantir a cobertura das áreas que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito do Serviço Nacional de
Saúde. É neste contexto, a fazer fé nos relatos da comunicação social, que assume foro de anedota a recente posição da Santa Casa da Misericórdia pretendendo adiar por
um ano a recepção do Hospital do Conde de Ferreira. Esta atitude revela assim a absoluta incapacidade daquela instituição em assumir as responsabilidades que
pretensamente pretende tomar em mãos sugerindo, pelo menos e se outras motivações menos claras não existirem, que se pretende a destruição completa do HCF, para
que negócios futuros não sejam estorvados pelos doentes sem voz que, incomodativamente, ali permanecem internados.
No âmbito das competências estatutariamente cometidas à Ordem dos Médicos, no que refere à verificação da qualidade dos serviços de saúde, o CRN da O M alerta a
opinião pública para aquilo que é mais uma consequência de uma política de saúde mental inconsequente. Por isso, o CRN da O M apela e alerta o sentido de responsabilidade do Senhor Secretário de Estado da Saúde, membro do Governo que se tem encarregado mais directamente da tutela dos assuntos relacionados com o HCF, para
a necessidade de inverter o sentido da política de saúde mental até agora seguida, corrigindo os erros acumulados, e, em consequência, restaurar o estatuto do Hospital
do Conde de Ferreira, que permitiu a esta instituição constituir-se numa das unidades de referência do panorama psiquiátrico português.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos

de participação e convívio para os médicos do distrito de
Viana do Castelo, bem como a importância da existência
de sedes distritais da Ordem dos Médicos para a criação
de mecanismos de descentralização administrativa.

ram o CRN. Nesta reunião foram discutidos vários aspectos do funcionamento da Ordem dos Médicos e também
assuntos específicos relativos à organização dos serviços
de saúde no Distrito de Bragança.

2 - Decorreu no dia 29 de Setembro, no Auditório da P.S.P
de Bragança um Plenário Distrital dos Médicos do Distrito
Médico de Bragança, organizado pelo Conselho Distrital
de Bragança da Ordem dos Médicos e pelo CRN, que contou com a presença de cerca de 30 médicos; os colegas
Miguel Leão, Nélson Pereira e Fátima Oliveira representa-

3 - Decorreu no dia 9 de Outubro de 2000 um Plenário
Distrital dos Médicos do Distrito Médico de Vila Real com
a presença de cerca de 40 colegas e onde foram discutidos
assuntos de relevo para os médicos daquele distrito. O
CRN esteve representado naquela reunião pelos colegas
Miguel Leão, Nélson Pereira e Fátima Oliveira.
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SEDE DA ORDEM D OS MÉDICOS NO DISTRITO MÉDICO DE BRAGA
Doc. 11 (19/10/00)

OFÍCIO DIRIGID O A TO D OS OS MÉDICOS D O DISTRITO MÉDICO DE BRAGA ASSUMIND O O
C O MPRO MISSO DE AQ UISIÇÃO DE UMA SEDE PARA AQ UELE DISTRITO MÉDIC O N OS
TERM OS D O CO MPRO MISSO ELEITORAL DA CANDIDATURA “PROTAG O NISM O, DIGNIDADE E
MUDANÇA”
Ex.mo(a) Colega,
Dando cumprimento a uma antiga e legítima aspiração do Distrito Médico de Braga, é com enorme prazer que venho informar V. Ex.ª que o Conselho Regional do Norte deliberou proceder à
aquisição de uma Sede da Ordem dos Médicos em Braga, honrando, assim, os compromissos
constantes do programa de candidatura do actual Conselho Regional do Norte e também do actual
Conselho Distrital de Braga da Ordem dos Médicos que, vê, assim, premiada a sua persistência para
a concretização desta iniciativa.
Está o Conselho Regional certo que este acto, de dotar o distrito médico de Braga de uma Sede
digna e adequada ao número e importância dos médicos deste distrito, permitirá fortalecer definitivamente a participação dos médicos inscritos do distrito médico de Braga nas actividades da
O rdem dos Médicos e reforçar a sua adesão aos princípios que decorrem do Estatuto da O rdem
dos Médicos.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Distrital de Braga,
Dr. Ângelo Azenha

O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão

4 - O Conselho Regional do Norte, em articulação e consonância com o Conselho Distrital de Braga, deliberou proceder à aquisição de uma sede para o Distrito Médico de
Braga, conforme os compromissos de candidatura, facto
já comunicado por carta a todos os colegas do Distrito
Médico de Braga (doc. 11).
5 - Decorreram no dia 16 de Novembro eleições para Delegados da Ordem dos Médicos em alguns Centros de
Saúde. A divulgação dos resultados far-se-á no próximo
número da revista nortemédico.

FUNDAÇÃO DA CASA D O MÉDICO - HOMENAGEM AOS MÉDICOS
DIA 19 DE ABRIL DE 2001
Doc. 12 (10/11/00)
Ex.mo (a) Colega

N o dia 19 de Abril de 2001 estão decorridos quatro após a inauguração da Casa do Médico.
O s Corpos G erentes da Secção Regional do N orte, e em especial o Conselho Regional, não podem deixar passar esta data sem que ela seja marcada por uma manifestação singela, mas simbólica, de reconhecimento para com os médicos que permitiram o início da sua construção.
Na verdade, o projecto da Casa do Médico cuja ideia nasceu há 20 anos, foi possível por duas
razões fundamentais: porque um núcleo indefectível de médicos contribuiu com a sua determinação, com a sua vontade e com o seu apoio financeiro para a compra das actuais instalações da
O rdem dos Médicos (hoje acrescidas de um enorme património imobiliário) e porque todos os
outros médicos do N orte, graças à sua identificação com aquele projecto, tem vindo a permitir,
com as suas quotizações ordinárias, que o ideário de algumas centenas de médicos não fosse
apenas um anseio, mas sim uma obra partilhada e de utilização colectiva.
Em resultado deste esforço é hoje possível dizer-se que a Casa do Médico é uma realidade viva,
utilizada por todos os médicos, sem excepções ou discriminação, e onde graças à rentabilização
dos seus espaços, tem vindo a decorrer centenas de reuniões médicas e múltiplas actividades
culturais e cívicas. Por ser uma realidade bem viva, já inserida na vida colectiva da cidade do
Porto, é que na Casa do Médico se respira um ambiente de saudável agitação, próprio dos organismos em pujante crescimento e não o silêncio mórbido dos cemitérios.
Este ambiente é, seguramente, a melhor homenagem que se poderia prestar a todos os médicos
que, de forma decisiva, contribuíram para a fundação da Casa do Médico.
Entende contudo o Conselho Regional do N orte que as Instituições vivem dos seus símbolos
sejam eles os princípios, os estatutos, as pessoas ou o património. Por isso, é com enorme honra
e prazer que anunciamos desde já a nossa intenção de no próximo dia 19 de Abril de 2001, comemorarmos a inauguração da Casa do Médico mediante a realização de uma cerimónia pública de
homenagem ao Ex.mo C olega em que será lembrado o seu inolvidável contributo para a
concretização do Projecto Casa do Médico através da atribuição de uma Medalha Evocativa.

6 - Decorreram no dia 6 de Dezembro eleições para Delegados da Ordem dos Médicos em algumas Unidades Hospitalares. A divulgação dos resultados far-se-á no próximo
número da revista nortemédico.
7 - O CRN nomeou o Prof. Dr. Fernando Brandão para
integrar a Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSNorte, em representação da Ordem dos Médicos.
B - ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL
1 - A SRNOM irá editar em livro os principais regulamentos e estatutos da Ordem dos Médicos que serão gratuitamente distribuídos a todos os médicos. Os documentos
objectos de edição em livro serão, designadamente, o Estatuto da Ordem dos Médicos, o Estatuto Disciplinar dos
Médicos, o Código Deontológico, o Regulamento de Publicidade da Actividade Médica, o Estatuto do Médico, o
Regulamento Geral da Ordem dos Médicos, o Regulamento
Geral dos Colégios de Especialidade, o Código de Nomenclatura e Valor Relativo dos Actos Médicos, o Regulamento para Verificação de Idoneidade de Serviços, o Regulamento de cada Colégio de Especialidade e o respectivo
Programa de Formação.
2 - Decorreu no passado dia 17 de Dezembro o Juramento
de Hipócrates dos licenciados em Medicina que se inscreveram na Ordem dos Médicos no ano 2000. A cerimónia,
presidida por Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde, encerrou com um jantar comemorativo, e será objecto
de reportagem fotográfica no próximo número da revista
nortemédico.
3 - Decorrerá no próximo dia 12 de Janeiro de 2001 (data
evocativa de dois anos de mandato dos actuais corpos gerentes da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos) um jantar destinado a reunir todos os dirigentes da
Secção Regional do Norte, eleitos após a publicação do
Estatuto da Ordem dos Médicos, em 1977. A reportagem
fotográfica deste acontecimento será realizada no próximo número da revista nortemédico.
4 - Conforme consta do doc.12 decorrerá no dia 19 de
Abril de 2001 uma homenagem aos médicos que permitiram o arranque do projecto da Casa do Médico, através da
realização de uma Sessão Pública onde lhes será atribuída
uma Medalha Evocativa.
C - RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS CONSULTIVOS
1 - Face a um conjunto de notícias relativas à utilização de
creatina em atletas de alguns clubes desportivos, o CRN
solicitou um parecer à Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina Desportiva cuja resposta se aguarda e
que será publicada num próximo número.
2 - Em virtude do crescimento de questões de natureza
ética motivada pela recusa de alguns doentes em aceitarem a transfusão de sangue ou seus derivados, o CRN solicitou à Direcção do Colégio de Especialidade de Imunohemoterapia um parecer relativo à existência e possibilidade de aplicação de métodos terapêuticos alternativos à
transfusão de sangue ou seus derivados.

Esperando que o Ex.mo (a) Colega reserve desde já aquele dia para um momento de alegria e
solidariedade apresentamos-lhe os nossos melhores cumprimentos.
Pelo Conselho Regional
O Responsável da Casa do Médico
(Dr. Rui Sousa)

O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)

nortemédico
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico
Aconteceu...

27 a 28 de Novembro – XI Jornadas de Actualização em
Pediatria [Hospital de S. João – Porto]

REUNIÕES CIENTÍFICAS
12 a 14 de Outubro – Reunião da Sociedade Portuguesa de
Genética Humana, Genética Médica e Diagnóstico Pré-Natal
18 a 21 de Outubro – XVI Congresso Ibero-Americano de
Medicina Nuclear [Laboratório de Radiosótopos – Fac. Medicina do Porto]
26 a 27 de Outubro – Jornadas de Medicina Física e Reabilitação [Serviço de Medicina Fisica e Reabilitação do Hospital
de S. João – Porto]
28 de Outubro – Seminário sobre Dieta Proteinada
9 a 10 de Novembro – III Jornadas Regionais Patient Care
[Revista Patient Care]
9 a 11 de Novembro – Workshop – Afectação de Recursos
para a Saúde [Serviço de Bioética e Ética Médica – Fac. Medicina do Porto]
14 de Novembro – Dia Mundial da Diabetes
15 de Novembro – Sistema de Hemovigilância Português
[Instituto Português de Sangue]
17 a 18 de Novembro – Curso de Farmacovigilância [Unidade de Farmacovigilância do Norte – Fac. Medicina do Porto]

15 a 16 de Dezembro – Congresso Anual da Secção de Cuidados Intensivos Pediátricos da Sociedade Portuguesa de
Pediatria [Hospital de S. João – Porto]

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
• 20 de Outubro – Conselho Nacional da Qualidade
• 20 de Outubro – Reunião dos Internatos Gerais
• 20 de Novembro – Reunião dos Internatos Complementares
• 17 de Dezembro – Juramento de Hipócrates
• 18 de Dezembro – Seminário do Internato Geral

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
• 15 de Outubro – Orquestra Nacional do Porto – Orquestra de Cordas
• 18 de Novembro – Ensemble das Terras de Santa Maria
• 26 de Novembro – Orquestra Metropolitana de Lisboa
• 9 de Dezembro – Orquestra Nacional do Porto – Orquestra de Cordas
Recital de Poesia e Piano
• 17 de Novembro – Poesia de Drª. Kátia Simões

22 a 24 de Novembro – Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Imunologia [Sociedade Portuguesa de Imunologia]

II Encontro Internacional de Coros
• 25 de Novembro – Instituto de Ciências Biomédicas de
Abel Salazar (ICBAS)

25 de Novembro – 3ª Reunião Anual do Programa de Controlo de Qualidade Externo de Imunohemoterapia [Instituto Português de Sangue]

Exposição de Presépios
• De 8 de Dezembro a 7 de Janeiro – Colecção particular da
Drª. Maria Manuela Palmeira

Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade
I Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade
26 e 27 de Abril de 2001
Hospital Geral de Santo António – Porto
Formou-se no dia 9 de Outubro de 2000, no Cartório da Póvoa de Varzim, a Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade, tendo sido seus fundadores os Drs. António Sérgio Bastos
Lima, Carlos Jorge Sampedro Nogueira, Jorge Manuel Nunes dos Santos, Pedro Manuel Bastos
Miranda Gomes, Maria Helena Cardoso Pereira da Silva, Juliano Lino Mendonça Machado, Joaquim da Conceição Ferreira, José Manuel Ramos Trindade Soares, António José Abreu Gomes da
Silva, Hernâni Alberto Martinho Vilaça e Jorge Manuel Penedo Limão da Silva.
A sua sede provisória é no Hospital Geral de Santo António, no Serviço de Cirurgia I.
Tendo uma orientação fundamentalmente cirúrgica e como princípios básicos o estudo e desenvolvimento da cirurgia da obesidade, vai realizar o seu I Congresso em 26 e 27 de Abril de
2001, nas instalações do HGSA, no Porto.
A Sociedade encontra-se filiada desde a sua constituição na Federação Internacional de Cirurgia
da Obesidade (IFSO).
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico
Vai acontecer...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
19 de Janeiro, Seminário sobre Política do Medicamento
[Serviço de Bioética e Ética Médica – Fac. Medicina do Porto]
27 de Janeiro – 4th Internacional Meeting of Treatment in
Dermatologie [H.G.S.A - Porto]
1 a 2 de Fevereiro – IV Seminário de Neonatologia
[Gescongressos]
7 a 10 de Fevereiro – 2º Curso de Perturbações do Sono
[Associação Portuguesa do Sono]
16 a 17 de Fevereiro – XII Jornadas de Medicina Dentária
do Porto [Faculdade de Medicina Dentária]
22 a 24 de Março – IX Jornadas de Ciências Dentárias do
Porto [CESPU]
28 a 30 de Março – Congresso de Saúde Mental e Psiquiatria [Casa de Saúde Portuense, Lda]

CASA DO MÉDICO
Aluguer de instalações para Festividades e
Reuniões Científicas
• Salão Nobre: Sala com 330 m2, com 240 lugares, equipada com
cabine de audiovisuais, estrado e mesa de presidência e tela de
recolher.
• Galeria: Espaço envidraçado com 280 m2, para 200 pessoas e com
acesso a jardim e lago. Própria para espaço de apoio a congressos,
exposições e banquetes.
• Sala Braga: Sala com 75 m2, para 100 pessoas, com acesso a
jardim. Própria para conferências e serviços de refeições.
• Sala Porto: Sala com 25 m2, própria para secretariado de congressos.
• Salas Viana, Vila Real e Bragança: Três salas comunicando
entre si, com 37 m2 cada, com acesso a jardim. Própria para eventos polivalentes.
• Medicoteca: Sala com 50 m2, com lotação para 50 pessoas. Própria para reuniões.
• Sala de conferências: Sala com 50 m2, localizada no edifício da
sede, lotação para 70 pessoas. Própria para reuniões e refeições.
Para mais informações: por favor contactar:
CASA DO MÉDICO
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
Telefone 225070200 • Telefax 225070199

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
• 20 de Janeiro – Seminário sobre Integração Profissional
dos Internos Gerais
• 19 de Fevereiro – Seminário sobre Internato Geral

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
• 5 de Janeiro, 21h30 – Orquestra de Jovens de Santa Maria
da Feira
• 27 de Janeiro, 21h30 – Música de Câmara (Orquestra
Gulbenkian)
• 24 de Março, 21h30 – Quinteto de Sopros (Orquestra Nacional do Porto)
Exposição de pintura
• 21 de Março a 2 de Abril – M. Manuela Mendes da Silva

nortemédico

CASA DO MÉDICO
Curso de Bridge
(Iniciação)
• Duração do curso: 15 aulas semanais de
2 horas, às terças-feiras à noite.
• Custo do curso: 22.000$00 (se houver
pagamento com cartão Unibanco:
19.000$00).
• Máximo 12 pessoas/curso.
• Curso ministrado por monitor da Federação Portuguesa de Bridge.
Solicita-se a todos os Colegas interessados o favor de se inscreverem, reservando a S.R.N. da Ordem dos Médicos
a possibilidade da não realização do
curso, caso não haja inscrições em número suficiente.
Para mais informações, por favor contactar:
CASA DO MÉDICO
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
Telefone 225070200
Telefax 225070199

