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UMA ORDEM PARA TODOS OS MÉDICOS
EDITORIAL

nortemédico

Este número da Revista nortemédico reflecte bem uma
opção estratégica dos corpos gerentes da SRN da OM,
e, em particular, do Conselho Regional. Esta opção
pode resumir-se na expressão “Uma Ordem para Todos os Médicos”. Por isso, esta Revista traduz bem o
espírito de equipa e da equipa que tem gerido, nos
últimos dois anos, a SRN.
No último ano de mandato importa fazer um balanço
provisório das actividades da Ordem dos Médicos.
Como já foi referido em números anteriores, a agenda negocial estabelecida com o Ministério da Saúde
continua a ser dominada pelas propostas realizadas
pela Secção Regional do Norte e que, posteriormente, foram objecto de consenso no órgão de cúpula da
Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional Executivo. A este propósito antevê-se um acordo relativo às
competências da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde que implicará que a consulta de processos clínicos
seja feita por médicos e que estes, após designação
pela Ordem dos Médicos, passem a integrar, obrigatoriamente, as estruturas inspectivas da IGSS. Tratase, portanto, de garantir aos doentes e aos médicos
que as acções de inspecção daquela estrutura do Ministério da Saúde se não destinem apenas a mediatizar
notícias e pseudofactos, com a única finalidade de
denegrir os médicos e, com isso, desviar as atenções
da opinião pública dos fracassos organizativos do sistema de saúde e de vários dos seus intérpretes políticos. O tempo se encarregará de demonstrar a importância desta medida.
Também em jeito de balanço, o Presidente da Ordem
dos Médicos concedeu uma extensa entrevista à
nortemédico. Nesta confirmam-se muitas das afinidades doutrinárias entre o Presidente da Ordem dos
Médicos e o Conselho Regional, sem prejuízo de uma
ou outra divergência de estilo, próprias das funções
de cada órgão e decorrentes das características de
personalidade de quem os constitui. Tal facto não só
não põe em causa a solidariedade entre órgãos da
Ordem dos Médicos como também contribui para o
enriquecimento estratégico da mesma.
No plano internacional cabe-me destacar a entrevista
dos membros do Conselho Regional que tem representado a Secção Regional do Norte no Gabinete de
Relações Internacionais da Ordem dos Médicos. Aí, o
Drs. José Pedro Moreira da Silva e Hernâni Vilaça têm
sido fiéis intérpretes da política definida pela Ordem
dos Médicos em três questões fundamentais: a oposição a mecanismos de recertificação de médicos, posição em que Portugal foi pioneiro, contribuindo decisivamente para a acalmia de algumas tendências
europeias; a defesa intransigente do princípio segundo o qual é apenas a Ordem dos Médicos que está
habilitada ao reconhecimento e/ou à atribuição de títulos de qualificação técnica, o que significa que os
representantes portugueses na UEMS estão vincula-

dos às decisões da Ordem dos Médicos; e, finalmente, o não reconhecimento de títulos de qualificação
supranacionais que não passem pela equivalência
automática do título de especialista pela Ordem dos
Médicos, corolário de um processo de diferenciação
técnica que, não obstante ineficiências e assimetrias,
é, seguramente, um dos mais equilibrados e melhor
organizado do espaço europeu.
Chamo ainda a vossa atenção para a conclusão, na
esmagadora maioria das unidades de saúde do distrito do Porto, do processo eleitoral que elegeu os delegados da Ordem dos Médicos nos locais de trabalho.
Estes colegas, veículos de informação de e para os
corpos gerentes da Ordem dos Médicos, assumiram a
responsabilidade de interpretar, em cada local de exercício profissional, o sentir de cada médico. Passarão
assim a estar criadas condições para que, através do
conhecimento das condições de exercício profissional, se possa provar que se o sistema ainda funciona
isso se deve à abnegação, ao sacrifício e, às vezes, ao
espírito suicida de muitos médicos que a tudo se sujeitam para não prejudicar a assistência imediata aos
seus doentes.
Porque entendemos que os serviços prestados pela
Ordem dos Médicos podem e devem ser melhorados,
irá proceder-se a um inquérito de opinião aos médicos da Secção Regional do Norte destinado a avaliar
as respectivas preocupações e anseios. No mesmo sentido, estão em curso um conjunto de visitas a Centros
de Saúde e Hospitais para que, de viva voz, os corpos
gerentes da Ordem possam interpretar, em cada momento, as necessidades individuais e colectivas dos
médicos, no contexto local do exercício da sua actividade.
Destaco finalmente, como exemplo do que pode ser
uma Ordem para todos os médicos, o lançamento de
projectos de colaboração com a Universidade do
Minho (através da participação da Ordem dos Médicos na Comissão de Acompanhamento do Curso de
Medicina daquela Universidade) e, também, o patrocínio e divulgação do Curso de Educação Médica
Contínua em Medicina Molecular, organizado pela
Faculdade de Medicina do Porto sob a coordenação
do Prof. Doutor Sobrinho Simões.
Tudo isto se destina ao presente e ao futuro. Mas porque estes só tem sentido se tivermos respeito pelo
passado, irá ser brevemente concretizado o Fundo de
Solidariedade da Ordem dos Médicos destinado a
apoiar médicos em situação financeiramente precária. Para muitos destes médicos, pela sua idade ou
pelas suas condições familiares ou sociais, apenas resta
o apoio, o respeito e a solidariedade de todos nós que
lhes sucedemos enquanto artistas e discípulos de uma
profissão que, tantas e desinteressadas vezes, souberam honrar para a que a Ordem fosse, de facto, para
todos os médicos.
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«TEMOS

CERCA DE D OIS ANOS PASSAD OS SOBRE A SUA ELEIÇÃO CO M O PRESIDENTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS, O DR. G ERMANO DE S OUSA ACEITOU O REP-

VENÇÃO CERTEIRA D O

C O NSELH O REGIO NAL

PRINCIPAIS ETAPAS DE UM MANDATO PREENCHID O

N ORTE, E COMENTA O DESEMPENH O DAS
MINISTRAS A Q UEM O G OVERN O SO CIALISTA
ENTREG O U A PASTA DA SAÚDE , M ARIA DE
BELÉM R OSEIRA E M ANUELA ARCANJO . SEM

E MARCAD O , ENTRE O UTRAS Q UESTÕES Q UE ME-

ESQ UECER Q UESTÕES Q UE ESTÃO NA ORDEM

TO DA NORTEMÉDICO PARA PASSAR EM REVISTA AS

DO

XERAM COM A OPINIÃO PÚBLICA , PELAS POLÉMI-

D O DIA, COM O A CRIAÇÃO DAS SALAS DE IN-

CAS D O DIPLOMA D O ACTO MÉDICO E D O CASO

JECÇÃO ASSISTIDA, A CONSTRUÇÃO DAS DUAS

G UIMARÃES. N A ENTREVISTA
Q UE PUBLICAM OS, O PRESIDENTE ASSUME A DERROTA NA LUTA PELO A CTO M ÉDICO , MAS FRISA
AVANÇ OS QUE CONSIDERA INEQUÍVO COS : DA LENTA RECO N QUISTA DA CREDIBILIDADE DE UMA CLASSE CUJA IMAGEM ESTAVA FRAGILIZADA AO FORTALECIMENTO D O ESTATUTO DA O RDEM COM O PAR-

N OVAS FACULDADES DE

P O D ERIA FALTAR O Ó BVI O D O SSIER DA

CEIRA FUNDAMENTAL NA DEFINIÇÃO DAS TRAVES

RECANDIDATURA : O M OMENTO É PREMATU-

SAÚDE QUE

RO PARA UMA DECISÃO DEFINITIVA, ADIAN -

D OS ATESTAD OS DE

MESTRAS DA INEVITÁVEL REFORMA DA
ACREDITA ESTAR PRÓXIMA.

PELO

CAMINH O , FAZ

M EDICINA O U A DISCUSSÃO DE M O DELOS ALTERNATIVOS DE GESTÃO PARA OS H OSPITAIS PÚBLICOS. N O FINAL DE UMA LO NGA CO NVERSA Q UE BELISCO U PRATICAMENTE TO D OS OS ASSUNTOS EM
CIMA DA MESA D O

TO U O DR.

PRESIDENTE DA OM, NÃO

G ERMAN O

DE

S O USA, MAS A HI-

O BALANÇ O D O TRABALH O DESENVOLVID O PELAS

PÓTESE DE VOLTAR A O CUPAR O CARG O NÃO

TRÊS SECÇ ÕES REGIO NAIS, ELO GIAND O A INTER-

ESTÁ DESCARTADA.

POLÍTICA

DE

SAÚDE
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ESTADO PRESENTES EM
TODOS OS GRANDES
COM ATES»
DR. GERMANO DE SOUSA, PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS,
EM GRANDE ENTREVISTA À NORTEMÉDICO
Foi eleito para o cargo de Presidente da Ordem
dos Médicos (OM) há pouco mais de dois anos.
Que balanço faz do seu mandato?
Antes de avançar para o meu balanço pessoal, gostaria de lembrar as circunstâncias em que fui eleito. Venci
as eleições com o apoio da lista do Norte. As outras
duas listas, que ganharam no Centro e no Sul,
perfilhavam algumas opiniões diferentes das minhas.
No entanto, e quero sublinhar esta ideia, conseguimos indiscutivelmente criar um ambiente de entendimento, tanto a nível interno como a nível externo.
Hoje pode afirmar-se que a Ordem está una e que é
uma estrutura na qual a classe médica se revê completamente. A acção da OM é concertada, o que faz com
que a comunidade onde nos inserimos reconheça a
nossa utilidade e a eficácia das nossas medidas. E, de
certo modo, soubemos também repor junto da população portuguesa uma credibilidade que, em alguns
aspectos, tinha sido beliscada. Este é apenas um ângulo da nossa acção, mas serve como exemplo do trabalho que a Ordem tem desenvolvido. A mim tem-me
competido participar deste esforço, coordenando todas as boas vontades e o trabalho notável que as três
Secções Regionais têm feito. Em resumo, dir-lhe-ei,
ainda que com um pouco de imodéstia, que a nossa
acção tem sido bastante positiva. Neste momento, é
consensual que a Ordem tem outra face a apresentar à
população portuguesa e à classe médica.

A Ordem tem sabido marcar posições que não são minimamente
corporativas
Iniciou o seu mandato numa altura em que a greve
“self-service” decretada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) fragilizava a imagem
da classe junto da opinião pública. Como evoluiu a situação desde então?

Quando tomei posse, a imagem da classe estava, de
facto, fragilizada devido a vários factores. É evidente
que a greve, embora justa, trouxe algum mal-estar à
população, contribuindo para lançar alguma incompreensão face às exigências dos médicos e para desgastar a sua imagem junto da opinião pública, mas
não só. Na altura, havia também o problema
recentíssimo das suspeitas acerca da promiscuidade
entre a classe médica e a indústria farmacêutica. E não
houve, quanto a mim, uma resposta adequada por parte da Ordem de então. Essa foi, de resto, uma das razões que me fizeram avançar para a candidatura. E
muitos outros aspectos menores contribuíram também
para que, no ano em que iniciei o meu mandato, a
classe médica tivesse um “low profile”. Essa situação
está, pouco a pouco, a ser revertida. A Ordem tem
vindo a demonstrar que os médicos são fundamentais
como classe e como agentes cada vez mais actuantes
da sociedade portuguesa. A OM tem sabido marcar
posições que não são minimamente corporativas, ao
contrário do que insinuam algumas forças minoritárias.
Bem pelo contrário: temos posto a defesa dos doentes
acima de outras preocupações.
A postura da Ordem dos Médicos no mediático
caso dos atestados de Guimarães, que lhe rendeu, de resto, alguns elogios por parte da comunicação social, é um exemplo dessa inibição do
corporativismo?
Exactamente, mas esse caso não é único. O Conselho
Disciplinar tem-se ocupado com legitimidade e eficácia de outros casos, muitos dos quais não receberam
talvez a publicidade devida. Temos vindo também a
alertar para problemas que dificultam a relação médico-doente e a apontar caminhos que acentuem a defesa do doente. Esse é, de resto, o nosso principal motivo de orgulho: o orgulho de ser médico não é um sentimento corporativista ou revanchista. É, acima de
tudo, o orgulho de poder servir os outros.
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deu aprovar, por critérios de que discordámos profundamente na altura.
Qual é o ponto da situação em matéria de relacionamento institucional entre a OM e o Presidente da República?
As relações institucionais entre a Ordem e o Presidente da República são normais. Manteremos sempre as
relações a que as funções que desempenhamos nos
obrigam.
Mas o Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (CRNOM) entendeu não se fazer representar em qualquer cerimónia onde o Presidente
da República esteja presente…
É a posição da SRNOM. Neste momento, a Ordem
não tem nenhuma posição definida, designadamente
porque o senhor Presidente da República é o mesmo
e é outro: foi reeleito agora e o seu mandato ainda não
começou. E nós temos de rever-nos numa posição
institucional.
Que outras intervenções ou tomadas de posição
da OM ao longo dos últimos dois anos gostaria
de destacar?
Eu creio que é indiscutível que a Ordem esteve presente em todos os grandes combates. Vejamos o caso
do decreto-lei sobre o acto médico, em que a Ordem
se empenhou: ainda que o principal objectivo – a aprovação do diploma – não tenha sido alcançado, marcámos a nossa posição na defesa da Medicina científica
contra a Medicina alternativa. Mas também fizemos
ouvir a nossa voz pela qualidade no exercício da Medicina, pela condenação de determinadas promiscuidades, pela diversificação das soluções para o problema das listas de espera, pela defesa de mais equidade e
de um acesso facilitado aos serviços de saúde. Estivemos presentes sempre que precisaram de nós, dando
o nosso parecer, apontando caminhos, sugerindo soluções. Mais do que promover acções espectaculares,
que às vezes de pouco servem, a Ordem quis desenvolver um esforço constante de afirmação dos princípios éticos e técnicos da boa qualidade no exercício da
Medicina – propondo, inclusivamente, legislação que
melhore a qualidade da preparação médica e da formação. É esta postura de permanente intervenção que
pode definir-nos como classe útil à sociedade. Procuramos agir com coerência na defesa do doente, na defesa do médico e na defesa da qualidade da Medicina.

R EG ULA M ENTAÇÃ O D O A CTO
M ÉDICO NÃO É BATALHA PERDIDA
Entre os combates perdidos figura justamente,
como acabou de apontar, a regulamentação do
acto médico, visto que o Presidente da República acabou por vetar o decreto-lei que a Ordem
propusera…
Indiscutivelmente: tivemo-lo aprovado pelo Governo,
mas o senhor Presidente da República não o enten-

Mas a batalha pela regulamentação do acto médico é definitivamente um combate perdido ou
antes uma batalha que a Ordem vai continuar a
travar?
É um combate que poderá ser retomado quando for
oportuno.
Em que outras matérias considera que a actuação da Ordem foi menos bem sucedida ou menos
eficaz?
Tirando este caso em que não conseguimos obter uma
solução legislativa correspondente às nossas expectativas, julgo que a actuação da Ordem tem sido bastante bem sucedida. Por vezes as nossas intervenções
não recebem muita publicidade porque envolvem medidas, soluções ou propostas de legislação cujos trâmites próprios estão neste momento a decorrer. Naturalmente, virão à luz na altura certa.

À ESPERA DA REFORMA DA SAÚDE
Numa entrevista que concedeu ao “Público” pouco depois de ter sido eleito Presidente da OM,
afirmou que uma das mudanças que esperava imprimir era justamente ao nível do relacionamento com o Ministério, e passo a citar: “Veremos
uma Ordem que se afirmou junto do Ministério
da Saúde como interlocutor válido na busca de
soluções que interessem aos médicos”. Dois anos
depois, essa é uma missão cumprida?
Essa é uma missão que creio termos cumprido. A OM
é hoje um parceiro respeitado, ouvido e com o qual o
Ministério da Saúde conta para resolver inúmeras questões, porque tem consciência de que as nossas posições são muito ponderadas e têm sempre em vista,
mais do que a legítima defesa dos interesses dos médicos, a aplicação de critérios de qualidade no exercício da Medicina e a defesa dos interesses dos doentes,
que são realidades indissociáveis.
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A definição de um quadro para a reforma da saúde, uma das mais sérias aspirações da Ordem,
está no bom caminho?
É evidente que a reforma da saúde que nós esperávamos ainda não foi feita. Em alguns aspectos, certas
medidas que têm vindo a ser tomadas deixam adivinhar que vai ser feita: há legislação, há declarações da
senhora ministra e de outros responsáveis do Ministério, há promessas de alteração que incluem, para
citar apenas alguns exemplos, a Lei de Bases da Saúde
ou a reforma do Estatuto Jurídico Hospitalar. Ainda
não apreciámos esses documentos, iremos com certeza ser ouvidos, porque a clareza das nossas posições
valoriza o que pensamos e confere à OM um estatuto
de parceiro incontornável do Ministério. O nosso pensamento estará presente em qualquer reforma que se
faça – e eu não perdi de modo nenhum a esperança
nessa reforma.

RELACIO NAMENTO

CO M O

M I-

NISTÉRIO É EXCELENTE
Em sua opinião, de que modo se reflectiu no relacionamento institucional com a Ordem a substituição de Maria de Belém Roseira por Manuela
Arcanjo na pasta da Saúde?
A senhora ministra Maria de Belém merece toda a nossa
consideração. A nossa relação com ela era excelente,
tanto no plano puramente institucional, como, igualmente, ao nível pessoal, porque a senhora ex-ministra é uma pessoa educadíssima e simpática. Mas, de
facto, existia menos contacto institucional com ela do
que com a senhora ministra Manuela Arcanjo, com
quem tem havido encontros regulares e se têm debatido ponto por ponto todas as questões.

A prestação da senhora ministra da
Saúde é, até agora, positiva
Qual o estado actual das relações entre a Ordem
e o Ministério?
É um excelente relacionamento.
Que avaliação lhe merece o desempenho da actual ministra da Saúde?
Eu diria que o desempenho da senhora ministra da
Saúde é um desempenho correcto. A senhora ministra é uma pessoa inteligente, corajosa, que pretende
lançar as bases do que pode ser uma reforma da saúde e corrigir determinados aspectos do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso ver,
por um lado, que Roma e Pavia não se fizeram num
dia, e, por outro, que a reforma da Saúde está integra-

da numa política geral de um Governo – e de um partido que sustenta o Governo – que tem os seus
condicionalismos próprios, o que por vezes atrasará
aquilo que nós gostaríamos de ver feito com toda a
rapidez. De qualquer forma, aguardamos, na continuidade da política do anterior Governo, que seja
complementada a criação dos Centros de Responsabilidade Integrada. Outras medidas há que permanecem no papel, como é o caso dos hospitais em “projectfinance”, uma iniciativa que eu aplaudo. Sente-se que
há um esforço na busca de novas experiências-piloto
que prolonguem os exemplos do Hospital AmadoraSintra e do Hospital da Feira: o Hospital do Barlavento, por exemplo, que é também uma ideia extremamente positiva… Em suma, creio que vão sendo tomando medidas. Eu gostaria que fossem muitas mais,
e mais rápidas, mas temos de lembrar-nos exactamente
de que há uma série de condicionalismos cuja influência na condução dos processos não é de somenos
importância. Tudo pesado, eu diria que a prestação da
senhora ministra da Saúde é, até agora, positiva.

A UTO N O M IA

FINAN CEIRA D O S

H OSPITAIS TEM DE SER PRIORIDADE
Uma das reivindicações eleitorais que deixou bem
vincada há cerca de dois anos prendia-se exactamente com a defesa da autonomia financeira dos
hospitais, condição que considera essencial à sua
revitalização…
É necessário ter em mente que o futuro vai obrigar a
que os hospitais sejam transformados em estruturas
que devem “competir pelos doentes”. Continuo a dizer que, num regime de livre procura, deve ser o doente a levar o dinheiro do SNS aos hospitais e que os
serviços devem configurar Centros de Responsabilidade Integrada ou, em alternativa, dispor de autonomia financeira. Defendo também que os médicos devem receber um estímulo proporcional à quantidade
de actos que desempenham. A Medicina convencionada deve também ser estimulada – e essa é uma das
críticas que eu faço à actuação do Ministério. Houve
uma tentativa de convencionar médicos e clínicas para
a realização de cirurgias, mas esse esforço foi manifestamente insuficiente e deve ser retomado este ano.
Devo, aliás, frisar que há que respeitar os médicos que
praticam Medicina convencionada e que têm sido uma
das grandes ajudas do sistema. Seria, de resto, ideal
que a Medicina Geral e Familiar pudesse vir a ser prestada nos mesmos moldes da Medicina convencionada
– houve, nesse sentido, algumas experiências-piloto
que infelizmente falharam. São os casos do Projecto
Alfa e do Sistema Remuneratório Experimental, do qual
ainda não vi grandes resultados, talvez porque o estímulo seja insuficiente.
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Crê que o Ministério tenciona seriamente avançar no sentido da concessão de uma autonomia
mais alargada?
Pelo menos há promessas nesse sentido, nomeadamente no que diz respeito à construção dos hospitais em
“project-finance” e da instituição do sistema remuneratório experimental, que vinha aliás do ministério da
doutora Maria de Belém. Acho é que as iniciativas estão a demorar…
A sua experiência no Hospital Amadora-Sintra
faz de si um defensor da implantação de modelos alternativos de gestão que encorajem a participação de privados. Que vantagens consegue detectar nesses modelos?
Eu não gostaria de falar em causa própria, mas os números que têm vindo a ser publicados são elucidativos.
Os índices revelados pela auditoria da Administração
Regional de Saúde revelam uma performance superior à do conjunto dos outros hospitais, e isso é indiscutível. No caso que me diz respeito, houve um grupo de colegas que se associaram e gerem privadamente
e de forma autónoma, mediante um orçamento anual, o Laboratório, com resultados muito bons em relação aos hospitais públicos.

Gostaria de ver alguns hospitais
transformados experimentalmente
em empresas públicas
Aquando da sua eleição, diagnosticou também
um quadro de “proletarização” do médico, caracterizado por um défice de motivação profissional, de prestígio social e de estímulos financeiros. Esse quadro mantém-se?
É verdade – e esse diagnóstico não é só meu. Porque
já nessa altura os responsáveis pelo Ministério da Saúde
defendiam a necessidade de avançar para os Centros
de Responsabilidade Integrada, ou seja, já se percebia
a necessidade de deixar de encarar o médico como
um funcionário sem interesse e sem horizontes, e de
o incentivar a participar directamente na gestão dos
seus serviços. É assim que os serviços podem funcionar, no futuro, em hospitais dotados de autonomia
financeira, cujo orçamento terá de depender da procura dos doentes, cujas despesas seriam, naturalmente, asseguradas pelo Orçamento Geral do Estado, pois
defendo a gratuitidade do SNS ou, pelo menos, a sua
gratuitidade tendencial. Mas este modelo cria, de facto, outro nível de interesse e de motivação: os médicos sentem que o serviço também é deles, porque
podem participar directamente na sua gestão e nos
resultados da mesma. E é esse princípio que eu gostaria ver desenvolvido nos Centros de Responsabilidade Integrada. E gostaria igualmente de ver alguns hospitais transformados experimentalmente em empresas públicas.
De que forma essa reviravolta nos modelos de
gestão corrigiria o quadro de “proletarização” que
denunciou?

Tal como está, a situação do médico é insustentável.
O ordenado é fixo e igual ao de toda a gente da Função Pública: faça-se o que se fizer, todos ganham o
mesmo. É esta “funcionarização” que eu questiono:
os médicos são mal pagos, recebem poucos estímulos, e são vítimas de uma homogeneização injusta. Actualmente, o médico, por mais preparado e mais dedicado que seja, ganha o mesmo que o funcionário de
letra idêntica menos interessado. Este nivelamento faz
com que, a certa altura, os médicos comecem a sentirse proletários, porque são, no fundo, expropriados da
sua mais-valia. Não devo pronunciar-me sobre a questão dos salários dos médicos, mas estou aqui a fazer
apenas uma constatação, sem embarcar num discurso
radical: neste país, os salários dos médicos são manifestamente insuficientes, o que obriga os profissionais
a recorrer a vários tipos de Medicina privada para compensar a degradação do poder de compra.

M ÉDIC O S

NÃ O P O DEM SER O

BO DE EXPIATÓRIO D OS MALES DA

SAÚDE
Quais são actualmente as questões que lhe merecem maior preocupação enquanto Presidente
da Ordem dos Médicos?
As questões éticas e disciplinares são aquelas que me
merecem mais preocupação. Aliás, ainda recentemente, me insurgi contra as sucessivas amnistias que vêm
erodindo a acção disciplinar da OM. É fundamental
que essa acção decorra sem interferências. Outro aspecto que me preocupa também é a defesa da qualidade do exercício da Medicina. Mal tomei posse como
Bastonário, colaborei de imediato, ainda com o então
director geral da Saúde, o Prof. Constantino Saklarides,
e com a senhora ministra, num processo de definição
das regras de qualidade exigíveis a todas as unidades
prestadoras de serviços de saúde, tanto no sector público como no sector privado; continuar essa tarefa é
fundamental. E também considero urgente, porque
se trata de uma condição fundamental para assegurar
a qualidade dos serviços prestados, evitar que as chamadas terapêuticas alternativas – ou Medicinas não
convencionais, como infelizmente é hábito chamarlhes – induzam o doente em erro ou em fraude. Quando levanto a voz contra esse tipo de práticas, não é
naturalmente porque elas nos lesem nos nossos pergaminhos ou nos nossos rendimentos: é porque os
médicos são pessoas educadas no método científico,
utilizam práticas que são comprovadamente as mais
adequadas, foram treinados para o diagnóstico… E é
chocante conceder a determinado tipo de práticas
baseadas em obscurantismos e em falsas ciências, certos direitos de cidadania. Como dizia, a qualidade do
exercício da Medicina é outra das minhas preocupações: há hospitais que têm de ser rapidamente revistos para que a dignidade do doente não seja posta em
causa. Julgo também que é preciso cuidar da inserção
do médico na comunidade que o rodeia e que o res-
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peita como médico, de modo a acabar com o sentir
comum que faz do médico o bode expiatório de todos os males. Infelizmente, de há 15 anos para cá, o
médico é julgado e condenado pela imprensa antes
de ser julgado pelas instâncias próprias, sem direito à
presunção da inocência. Em princípio, o médico é sempre culpado de tudo o que acontece, aparecendo assim como bode expiatório de todos os males da saúde. Tenho tentado, juntamente com os colegas das três
Secções Regionais, lutar contra este vício.
Os dossiers das prescrições médicas, da lei orgânica da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde,
da revisão do Estatuto Disciplinar do Médico e da
formação estão entre as próximas batalhas da OM?
Sim, esses assuntos são prementes e estão, aliás, neste
preciso momento, a ser apreciados, a nosso pedido,
pelo Ministério da Saúde. No que diz respeito aos internatos, por exemplo, vamos ter reuniões em breve
sobre a forma final do diploma. Estamos à espera dos
resultados do processo. Há coisas que precisam de
mudar, e bati-me por algumas delas na minha campanha eleitoral. É necessário acabar com o modo como
são feitos os exames finais da especialidade. Não é
admissível que o director do serviço onde o formando cumpriu o seu internato continue a fazer parte do
júri. Essa pretensão vai ser acautelada, e talvez também o problema da disparidade existente entre os
médicos espanhóis e os médicos portugueses, tanto
no internato geral como na especialidade.
A proposta de fusão dos dois internatos continua em cima da mesa?
Está em cima da mesa. E como essa é uma questão
que nos toca mais a nós, terá de ser aceite pelo Ministério. E vai ser aceite. É a única forma de evitar que os
colegas espanhóis não entrem directamente para o
Internato Complementar e sejam obrigados a fazer 2
anos de medicina tutelada como obrigatoriamente
acontece aos colegas portugueses.
E no que diz respeito à reforma da Lei Orgânica
da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde?
Sim, esse é outro diploma que tem de ser revisto, porque a Ordem quer ter capacidade para investigar directamente todos os processos que envolvam actos médicos. Actualmente, as nossas competências não nos
permitem senão investigar casos em que a queixa já
identifica o presumível infractor. Nós queremos ir mais
além. Fizemos sentir essas preocupações à senhora
ministra, e ela mostrou-se sensível aos nossos argumentos. Estamos neste momento a discutir os últimos pormenores da reforma da lei.
Já tem opinião formada sobre o Estatuto Jurídico Hospitalar?

Não o conheço ainda. Não foi oficialmente fornecido
à Ordem, e não posso ter opinião sobre o que não me
é dado a conhecer oficialmente.
Qual o ponto da situação em matéria da revisão
do Estatuto Disciplinar do Médico?
A revisão do Estatuto Disciplinar do Médico está directamente ligada à reforma da Lei Orgânica da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde, porque envolve
o alargamento das nossas competências em matéria
disciplinar. É um processo que considero também bastante bem encaminhado. Não quero estar já a fazer
um diagnóstico final, mas tudo leva a crer que o prognóstico é bom.

SIM

AOS GENÉRICOS , MAS COM

CO NDIÇ ÕES
Concorda, portanto, com o balanço do presidente da SRNOM, Miguel Leão, que afirmava, em entrevista à nortemédico, haver “em muitos aspectos, um cumprimento integral e sistemático do
que constava do programa de candidatura”. Subscreve?
Subscrevo completamente. Temos cumprido o programa de candidatura. Por vezes, as coisas não evoluem com a rapidez que desejaríamos, mas temos vindo
a cumprir regras e promessas. Neste momento, está
realmente tudo feito para que os internatos sejam modificados, para que os exames sejam revistos; a reforma do Estatuto Disciplinar do Médico e da Lei Orgânica da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde, pela
qual nos batemos, está também bem encaminhada. E
em muitos aspectos que envolvem a redefinição do
lugar do médico nos hospitais e nos centros de saúde,
houve avanços que devolveram ao médico uma
centralidade legítima. Também investimos esforços na
defesa de uma definição clara das regras de prescrição
dos medicamentos genéricos. Investimos e ganhamos
o pretendido. Ao contrário do que argumenta uma
corrente mínima e praticamente em desaparecimento
dentro da classe médica, segundo a qual a Ordem é a
favor dos poderosos “lobbies” da indústria farmacêutica, nós defendemos os genéricos, e defendemo-los
com eficácia. Entendemos claramente que os médicos
devem receitar genéricos, desde que esteja salvaguardada uma condição: a possibilidade de o médico indicar na receita o nome do fabricante, para evitar que o
doente fique completamente indefeso frente a um genérico sem marca, contra o qual não poderia reclamar
amanhã. Não aceito que nenhum médico, ao receitar
um genérico, o faça indiscriminadamente, a não ser
que o queira. Indicar o nome do fabricante é uma forma de proteger o doente e de evitar que este seja víti-
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ma de erros, tal como é uma forma de evitar substituições da prescrição médica por não médicos. A propósito de medicamentos, e por exigência da Ordem dos
Médicos que entende que não existem médicos de 1ª
e médicos de 2ª, foi garantido publicamente pela Srª
Ministra da Saúde, que concorda com a nossa posição, anular a portaria que permitia ser um neuroléptico
diferencialmente comparticipado conforme o especialista que o receitava.
Muito do que fazemos é magistério de influência, é
pressão diária – só assim tem sido possível à Ordem
retomar posições, que sempre foram dos médicos, mas
que estavam esquecidas. Lentamente, a classe retoma
o seu prestígio. Pela nossa atitude, pela nossa pressão,
pelas nossas declarações, pela nossa força, temos vindo a conseguir progressos – nisso estou absolutamente de acordo com o doutor Miguel Leão.
Quais poderão ser, então, os combates em que a
OM investirá mais energias nos próximos tempos?
Queremos ver resolvidos todos os pontos que já mencionei, aos quais atribuímos grande importância. Mas
há outras coisas em que queremos também investir:
pretendemos, por exemplo, criar condições de protecção aos médicos. Vamos alargar agora a todo o território nacional um fundo de solidariedade que já funciona ao nível da Secção Regional do Sul, de modo a
que se torne extensivo a todos os inscritos na Ordem.
Isto é uma prova de que trabalhamos diariamente para
o bem dos médicos. Pessoalmente, dou oito ou nove
horas por dia à Ordem: tento que as minhas declarações reflictam exactamente aquilo que os médicos pensam, para que tenhamos cada vez mais visibilidade
junto da população. Num futuro próximo, tentaremos impor a nossa visão relativamente às Medicinas
alternativas, e tentaremos estar presentes em todos os
combates pela defesa da Medicina.
Avancemos para questões mais genéricas. São necessários mais hospitais? Qual é a posição da
Ordem nesta matéria?
Sinceramente, mais hospitais para quê? Actualmente,
nós temos camas a mais: veja-se o que se passa no
Centro do país, em que há realmente hospitais em
excesso, alguns deles construídos com propósitos
eleitoralistas. Neste momento, a única solução que o
Ministério encontrou para corrigir esse “superavit” foi
a concentração de especialidades. A única região onde
vale a pena investir na construção de hospitais, mas
para substituir os que existem e que se encontram em
péssimas condições, é o eixo Cascais-Lisboa, onde subsistem algumas unidades que estão manifestamente
antiquadas e já não permitem nenhum rendimento
capaz, tendo em atenção os desenvolvimentos mais
recentes da Medicina. É fundamental substituir um
ou outro hospital de Lisboa, o hospital de Cascais,
assim como os de Loures e de Vila Franca de Xira.
Mas trata-se sobretudo de substituir e não de criar
mais camas. Talvez aqui no Norte fosse necessário
substituir um ou outro – em Coimbra, por exemplo,
já está em andamento a substituição do hospital

pediátrico, que é uma miséria. Como digo, precisamos sobretudo de reorganizar, de redistribuir melhor
os recursos, e de estimular os médicos a mudar-se para
a província.
Esse mesmo princípio é válido para o universo
das Faculdades de Medicina, isto é, não são necessárias mais do que as que actualmente estão
em funcionamento?
Na minha opinião, teria sido muito mais útil expandir os “numerus clausus” das faculdades que já existiam do que ter perdido tempo e dinheiro a construir
novas faculdades, que vão acabar por ficar caríssimas.
Julgo que teria sido mais proveitoso entregar esse investimento às faculdades actuais, permitindo, de há
três ou quatro anos para cá, uma expansão do
“numerus clausus” em cerca de 30 por cento. Teríamos, assim, passado rapidamente dos 550 médicos
que produzimos actualmente para cerca de 750 médicos, ou até mais, se fosse preciso. E isso até era saudável, porque as cinco faculdades actuais, que já têm
um corpo científico capaz de assegurar a qualidade
do ensino ministrado, viam-se reforçadas financeiramente. Segundo os padrões vigentes, o rácio ideal é
de uma faculdade de Medicina por cada dois milhões
de habitantes; que eu saiba, não somos mais de 10
milhões, e temos as cinco faculdades exigíveis. Até
admito que fosse razoável criar mais uma faculdade,
mas não duas. E veja: a de Braga vai para a frente, mas
a da Covilhã vai ter dificuldades graves para conseguir implementar-se. Até porque, a médio prazo, esta
opção vai revelar-se irracional. Neste momento, nós
não temos falta de médicos – há um médico para 342
habitantes. O que me preocupa é a péssima distribuição geográfica dos médicos, que é necessário corrigir,
criando incentivos para atrair os médicos ao interior
– porque embora a nossa média seja de um médico
por cada 342 habitantes, em Lisboa ou no Porto o
rácio é de um médico para cerca de 180 habitantes,
enquanto no distrito da Guarda pode ser de um profissional para 700 pessoas. Outro estrangulamento
indesmentível é o “gap” etário que vai reflectir-se, indiscutivelmente, daqui a uns anos. Para corrigir esse
“gap”, deveríamos ter começado a reforçar a formação
de recursos humanos há três ou quatro anos, e talvez
daqui a cinco anos já tivéssemos médicos jovens a começar uma especialidade.
A Ordem dos Médicos irá tomar posição sobre a
criação das salas de injecção assistida, vulgarmente conhecidas como casas de chuto?
Naturalmente que a legislação nos vai chegar às mãos,
para que a Ordem dê o seu parecer. Ainda não reuni
com o Conselho Nacional Executivo, mas, na minha
opinião pessoal, as salas de injecção assistida podem
ter uma vantagem que não é dispicienda: permitir que
os toxicómanos estejam em contacto com assistentes
sociais e outros técnicos que podem elucidá-los sobre
os riscos a que estão sujeitos, medicá-los, convencêlos a vacinarem-se, a iniciarem uma terapêutica, ou a
participarem no rastreio de doenças venéreas e infecto-contagiosas. Nesse aspecto, julgo que podem ser
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úteis. Infelizmente há toxicómanos, e ali sempre podem consumir com mais higiene do que nas ruas. Mas
a verdade é que nós temos uma toxicomania tão ou
mais grave do que o consumo de heroína: o álcool.
Somos um país com grande percentagem de alcoólicos, e temos “salas de bebida” assistida em todo o país,
sem que ninguém se preocupe com isso.

INTERVENÇÃO DA SRNOM É ALTAMENTE SATISFATÓRIA
Qual o balanço que faz do relacionamento com
as três Secções Regionais?
O balanço que eu, como presidente do Conselho Nacional Executivo e como Bastonário, faço das relações
com as três Secções Regionais é óptimo: tem havido
uma excelente colaboração. Além de relações pessoais extremamente boas com os três presidentes, tenho
podido ter uma relação institucional de entendimento perfeito e pleno, na discussão dos problemas e na
aceitação democrática da opinião dos outros. E, na
maioria dos assuntos, estamos de acordo, até porque
todos defendemos os princípios básicos da defesa do
doente, da defesa do médico, da defesa da ética, da
defesa das condições de trabalho e, acima de tudo, da
defesa da dignidade para médicos e doentes. Temos
orgulho em ser médicos não por razões chauvinistas,
mas porque nos sabemos extremamente úteis à sociedade que nos rodeia, e todos queremos optimizar essa
utilidade.
Como avalia, em particular, o trabalho da Secção Regional do Norte?
Devo dizer que tenho, quer pelo presidente quer por

todos os membros da SRNOM, uma simpatia enorme, e uma grande amizade. Mas, além desses aspectos pessoais, que também contam e são o sal da vida,
devo dizer que a SRNOM tem tido uma eficácia muito
grande e uma intervenção muito constante na vida
pública nacional, marcando bem as suas posições. E
eu estou altamente satisfeito com as atitudes que a
SRNOM tem tomado: não só reflectem o espírito da
Medicina, como têm, indiscutivelmente, honrado a
classe.
O protagonismo especial desta Secção não é um
factor de desequilíbrio?
Eu diria que, de um modo geral, cada Secção tem o
seu protagonismo próprio. As maneiras de actuar variam em função da personalidade e do estilo de cada
um, e também de acordo com a realidade da zona de
influência, mas cada uma das três Secções tem o
protagonismo necessário.

RECANDIDATURA DEPENDENTE D O
BALANÇ O DA CLASSE
Pessoalmente, o que lhe rendeu esta experiência
de Presidente da OM?
Sangue, suor e lágrimas, como diria o Churchill. Tenho tido um trabalho louco, dedicado, de manhã à
noite, à Ordem. E isso tem-me obrigado a pôr de lado
os meus legítimos interesses pessoais. Ando permanentemente cansado, mas tenho, acima de tudo, sentido uma satisfação muito grande de ver o meu dever
cumprido. Tenho noção de que a Ordem, e é essa a
sua missão, é útil à nação, útil aos doentes e útil aos
médicos.
Termino com uma pergunta inevitável que deve
estar a adivinhar: pretende recandidatar-se ao
cargo de Bastonário?
É talvez ainda um pouco cedo para dar uma resposta
definitiva. Muito pode acontecer, e essa é uma decisão
que depende de vários condicionalismos, e também,
naturalmente, de uma reflexão que eu estou a fazer,
da opinião da minha família, da continuidade que é
necessário dar a determinados actos, e, sobretudo, de
um diálogo que estabelecerei com todos os colegas
das Secções Regionais. Seria importante que todos nós,
em conjunto, pudéssemos continuar a acção que temos desenvolvido até aqui, e que é, a meu ver, extremamente positiva. Portanto, à pergunta “pretende
recandidatar-se”, respondo desta forma: recandidatarme-ei se a Classe achar que precisa de mim.
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O RDEM D OS M ÉDICOS EFECTUADA PELA N ORTEMÉDICO .
DISTRITAIS DA

Como presidente do Conselho Distrital de Vila
Real, qual o seu diagnóstico das condições em
que trabalham os médicos do distrito?
As condições técnicas não são das piores: tendo em
conta aquilo que se vê no resto do país, estamos
relativamente bem equipados. Já no que diz respeito aos recursos humanos, as condições são muito
más: há um grande défice de quadros, quer nos cuidados primários de Medicina Geral e Familiar, quer
nos três hospitais que fazem parte do distrito. É uma
situação que tem vindo a agravar-se, ou, pelo me-

nos, a manter-se. Há muito tempo que os quadros
estão por preencher – e, quando são preenchidos,
rapidamente ficam outra vez a descoberto, porque
são muito frequentes os processos de transferência
para os centros urbanos maiores. O problema é grave
porque esta flutuação de recursos humanos
desestabiliza muito o funcionamento dos hospitais
e de cada serviço, não permitindo que se dê uma
resposta adequada às necessidades da população.
A par desta insuficiência de médicos, que tem sido
o nosso maior problema, sentimos também dificuldades de interligação entre as várias instituições.
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Na sua opinião, de que forma poderá contrariar-se esta falta de recursos humanos?
Julgo que só a actuação do Governo poderia resolver o problema. O poder político devia estimular,
com subsídios ou com outro tipo de incentivos, a
vinda de especialistas para os hospitais e centros de
saúde do interior. Como fez muito recentemente,
aliás, com os internatos de especialidade. Há muito
tempo que possuíamos, nomeadamente no Hospital de Vila Real, serviços com capacidade formativa,
sem que houvesse internos interessados em ocupar
tais vagas. Só este ano, com a criação de estímulos
ao concurso, conseguimos ter todas as vagas ocupadas. Julgo que uma das soluções passa exactamente por aí: é preciso que o poder político se interesse por esta questão, estimulando e incentivando
os jovens especialistas a concorrerem para os quadros dos hospitais mais periféricos. Uma acção desse tipo contrariará a tendência actual para a sobrecarga dos quadros dos hospitais centrais, que não
só estão perfeitamente preenchidos, como, em alguns casos, estão já supranumerários. Os nossos,
pelo contrário, estão sempre deficitários e não podem, por isso, dar uma resposta capaz.
É fácil aliciar jovens médicos a fixar-se em Vila
Real?
O exercício da Medicina num distrito como Vila Real
é muito motivante. Fiz formação e trabalhei durante alguns anos num hospital central, e não tenho
dúvidas de que é muito mais entusiasmante e
participativo o trabalho que faço em Vila Real. O
empenho pessoal é maior. Quando vim para Vila
Real, há dez anos, a maioria dos serviços estava em
fase de arranque e de instalação. Por isso, sei que
tudo o que ali está agora depende muito de nós, foi
uma obra nossa. E ainda é um pouco assim: toda a
gente que chega continua a ter a possibilidade de
desenvolver linhas de trabalho, de estimular a aquisição de material novo para fazer este ou aquele exame que está preparado para fazer. No fundo, esta é
uma situação que permite um trabalho mais participado, mais activo, do que aquele que é possível
desempenhar num serviço já com o seu quadro instituído, com a sua rotina de trabalho definida. E
esse é um aspecto aliciante. Mas julgo que poderia
haver mais incentivos monetários, porque uma
mudança acarreta sempre inúmeras despesas. Poderia haver incentivos à inscrição dos filhos em escolas e colégios, e mais empenho e rapidez na entrada em vigor da lei dos cônjuges. Os aliciantes de
carreira também são importantes.
Julga que a evolução na carreira é mais simples num hospital distrital?
Enquanto não houver um preenchimento total dos

quadros, sim. Porque há vagas, e basta que se abram
concursos e que as pessoas cumpram os requisitos
e os prazos para poderem candidatar-se a esses lugares. Este ano, por exemplo, os internos receberam a garantia de trabalhar em regime de exclusividade 42 horas semanais, o que significa um melhor
ordenado. Além disso, foi-lhes assegurado que o
vínculo não cessa no momento em que o internato
estiver concluído. Têm a garantia de permanecer
três anos no serviço, o que é tempo suficiente para
a abertura de novas vagas e para a definição de um
projecto de vida profissional. Mas é claro que isto
não funcionará se apenas tivermos internos espanhóis.

RECRUTAMENTO

DE MÉDICO S

ESPANH ÓIS SÓ COMO SOLUÇÃO
DE EMERGÊNCIA
O recrutamento de médicos espanhóis é, na sua
opinião, uma ajuda preciosa que permite corrigir o défice de recursos humanos no distrito
ou uma solução com demasiadas desvantagens?
Julgo que foi uma solução de emergência, e estou a
encará-la como isso. Nessa medida, é possível que
não houvesse alternativa, porque a população não
podia ficar sem assistência médica. Infelizmente, é
possível que as coisas só se resolvam muito mais
tardiamente do que desejaríamos. Como solução de
emergência, o recrutamento de médicos espanhóis
tem dado alguma resposta satisfatória. O que está
em dúvida não é a competência e a formação dos
colegas, mas a necessidade de garantir um acompanhamento especial da sua actividade e, sobretudo,
avaliar o nível de satisfação das populações, porque
há, com certeza, algumas diferenças nos métodos
de actuação. Mas a questão não se esgota aqui: a
formação de internos espanhóis é, na minha opinião, outro erro grave. Estamos a dispender grandes verbas na formação de internos espanhóis que
raramente ficam cá a trabalhar. Veja-se o caso do
Hospital de Vila Real, que precisa urgentemente de
médicos que queiram radicar-se na cidade: dos seis
internos que entraram, só dois são portugueses. O
que não só é um bocado desmotivante para quem
está a prepará-los, porque se sabe que, em princípio, não ficarão para dar continuidade ao seu trabalho, como também não passa de uma medida transitória. Daqui a cinco anos, quando estes internos
concluirem a sua formação, teremos provavelmente o mesmo problema. Espero que, neste intervalo,
o poder político consiga resolver as coisas.

14
com que as pessoas não tenham disponibilidade para
um contacto continuado, acabando por ser o doente
a servir de elo de comunicação entre os médicos, o
que complica mais as coisas. A existência de um contacto directo e de um local de encontro simplificaria
as coisas e permitiria dar uma outra dimensão ao
esforço que tem sido feito, nomeadamente em matéria de acções de formação.

FALTA

DE SEDE COMPLICA ARTI-

CULAÇÃO
Mencionou também os problemas de interligação entre as diferentes instituições. Como
avalia a articulação entre os hospitais centrais
e as unidades de saúde do distrito, hospitais e
centros de saúde?
Julgo que o balanço poderia ser mais positivo. Neste
momento, e devido à sobrecarga de trabalho, as pessoas têm muito pouca disponibilidade para um contacto permanente. E como não há linhas directas de
contacto, nem mesmo um ponto de encontro para se
discutirem as questões, a dificuldade é ainda maior.
É um problema que poderia ser colmatado com a
construção de uma sede da Ordem dos Médicos no
distrito médico de Vila Real.
Essa é a principal reivindicação do Conselho
Distrital?
Sim, desde o princípio do mandato. Mas, até agora,
a nossa intenção não foi viabilizada.
Tem alguma ideia do prazo para a concretização desse projecto?
Neste momento, não há nenhum compromisso. Têmnos sempre dito que não tem sido possível. Não sei
quando é que o projecto virá a ser viabilizado. Nós
até já sugerimos, para facilitar o processo, desviar uma
parte das quotas dos médicos do distrito para cobrir
as despesas logísticas de aluguer ou compra de um
espaço físico. Mas há mais de três anos que lutamos
por isto sem que haja resultados à vista. Infelizmente, porque a abertura de uma sede da Ordem no distrito resolveria vários problemas. Havendo uma sede,
os médicos não teriam de deslocar-se aos locais de
trabalho, onde toda a gente está ocupada, para discutir os problemas que vão surgindo. Nas condições
actuais de falta de sede, o excesso de trabalho faz

Enquanto presidente do Conselho Distrital,
quais são as suas prioridades no momento?
A questão da sede é prioritária, porque permitiria
ter uma logística de apoio aos colegas e um local de
encontro onde discutir mais abertamente as coisas.
Aliás, passaria também a ser possível resolver os assuntos mais simples no distrito, sem necessidade de
efectuar deslocações sistemáticas ao Porto. A partir
do momento em que houver uma sede, poderá fazer-se uma auscultação séria das condições de trabalho, dos problemas do distrito e das necessidades
dos médicos de Vila Real. Até lá, só por calorice pessoal é que se consegue fazer um trabalho desse tipo.
Não tem sido viável desenvolver uma acção muito
completa a este nível, porque o distrito é grande, as
pessoas estão dispersas, e congregar toda a informação é complicado. Nestas circunstâncias, os problemas têm forçosamente de ser resolvidos no Porto:
faz-se um “bypass” para o Conselho Regional.
O balanço da actividade do Conselho Distrital
poderia então ser mais positivo se existisse uma
sede?
Sim, ressentimo-nos muita da falta da sede, e também da insuficiência das acessibilidades. Se queremos organizar conferências, deparamo-nos frequentemente com a falta de disponibilidade dos conferencistas para virem a Vila Real. A interioridade tem
os seus custos, e não é fácil desenvolver certo tipo
de actividades num distrito periférico.
Qual o balanço que faz das relações com o
CRNOM?
Voltamos sempre à mesma questão. Se houvesse um
local onde pudéssemos pensar nas questões e tentar
resolvê-las, seria mais fácil haver um contacto. Tem
havido algum, mas não é, de certeza, aquele que nós
esperávamos, nem o que o próprio Conselho Regional esperaria. A distância é uma dificuldade: combinar uma reunião implica percorrer 100 quilómetros
para baixo, e outros tantos para cima, normalmente
à noite, o que se torna ainda mais complicado para
quem tem de trabalhar no dia seguinte.
Como caracterizaria este seu mandato como
presidente do Conselho Distrital?
Foi um período calmo, em que não houve grandes
problemas. Mas a actividade do Conselho Distrital
foi de “low profile”, porque faltam-nos condições para
acções de maior vulto. Sem uma sede, o contacto
com os colegas é muito difícil.
nortemédico
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MAR AR PRESENÇA
JOSÉ PEDRO M OREIRA DA SILVA E HERNÂNI VILAÇA,
RESPONSÁVEIS PELA ACTIVIDADE INTERNACIONAL DA ORDEM DOS M ÉDICOS, EM ENTREVISTA

TÊM A SEU CARG O

O EN ORME ESFORÇ O DE ACOMPA-

NHAR AS MAIS AVANÇADAS DISCUSSÕES INTERNACIO -

M EDICINA D OS N OSSOS DIAS. J OSÉ PEDRO M OREIRA DA SILVA E H ERNÂNI
VILAÇA SÃO OS REPRESENTANTES DA SRN O M NAS
REUNIÕES Q UE SE FAZEM UM PO UCO POR ESSA EU ROPA FORA . A TAREFA NÃO É SIMPLES , MAS FAZ-SE
COM G OSTO : AOS PO UCOS , P ORTUGAL CO N Q UISTA
NAIS SOBRE TEMAS Q UENTES DA

PRESTÍGIO E VAI GANHAND O ASSENTO EM P OSTOS
FULCRAIS.
TRO DA

M AS NÃO

SÓ : É PRECISO ESTAR N O CEN -

EUROPA PARA PERCEBER COM ANTECEDÊNCIA

Q UE DESAFIOS IRÃO COLO CAR-SE AOS MÉDICOS PORTUGUESES N OS TEMPOS MAIS PRÓXIM OS.

ATÉ

POR-

Q UE É N O PLAN O INTERNACIO NAL Q UE SE DECIDEM
BATALHAS COM ÓBVIO IMPACTO NO QUOTIDIANO D OS
MÉDIC O S P O RTUGUESES , C O M O A P O LÉMICA DA
CREDITAÇÃO .

DE

RESTO , SÓ O CO NTACTO COM A

EXPERIÊNCIA D OS O UTROS PAÍSES PERMITE TOMAR O

M EDICINA Q UE TEM OS. AS SURPRESAS SÃO
P ORTUGAL ESTÁ MAIS AVANÇAD O D O Q UE
SE JULGA , EM MATÉRIAS TÃO SÉRIAS COM O A FORMAÇÃO CO NTÍNUA , O ENSIN O PERMANENTE E A LIVRE
CIRCULAÇÃO D OS D OENTES N O ESPAÇ O EUROPEU .
PULSO À
MUITAS :

Que balanço fazem da actividade internacional recente
da Ordem dos Médicos (OM)?
José Pedro Moreira da Silva (JPMS) - Julgo que pode dizer-se
que, pela primeira vez, há, de facto, uma estratégia internacional da OM. Conseguiu-se um entendimento tácito entre
as três Secções Regionais e há uma única voz a falar nas
reuniões internacionais. Até porque, no contexto europeu,
a Ordem tem uma vantagem: ao contrário do que acontece
nos outros países, onde não há uma estrutura representativa de todos os médicos, a OM federa todos os profissionais
da Medicina em Portugal e tem, como tal, assento em todos
as organizações internacionais. O volume de informação
recolhido e o feedback recebido é, por isso, maior. Mas é
verdade que, até aqui, a OM nunca abordou o dossier internacional com seriedade, por exemplo ao nível dos Colégios
de Especialidade, que têm, de resto, assento na União
Europeia dos Médicos Especialistas (UEMS): não havia
directivas sobre créditos, desenvolvimento profissional contínuo, ensino médico permanente… A reunião que recentemente tivemos com os Colégios de Especialidade já permitiu esboçar um princípio de concertação no que diz respeito aos temas internacionais. Mas foi só a primeira...
Hernâni Vilaça (HV) - A actividade internacional da OM não
estava, de facto, estruturada. Aliás, só há relativamente pouco
tempo as deslocações internacionais começaram a fazer-se
em forma de delegação, com um chefe encarregue de resumir as opiniões dos diferentes Conselhos Regionais nas diferentes missões. Só neste último mandato é que começa
efectivamente a haver alguma concertação a nível nacional.
Registaram-se, então, melhorias?
JPMS - Sim. Mas, pela minha parte, devo dizer que só ao
fim de algum tempo comecei a perceber o modo de funcionamento das diferentes instituições e a estrutura dos trabalhos. Os primeiros tempos foram de desorientação total.
HV - O que era, aliás, um reflexo da ausência de feedback
por parte dos colegas que nos antecederam relativamente
ao que se passava nas reuniões internacionais. Mas não só:
as instituições são tantas e têm estruturas tão diferenciadas
que é complicado estar por dentro de tudo: além do Comité Permanente dos Médicos Europeus (CP), que é um órgão de cúpula, há a UEMS, a Federação Europeia dos Médicos Assalariados (FEMS), que tem carácter mais sindical,
a Federação Europeia dos Médicos de Clínica Geral (UEMO),
o GIPEF, que reúne o conjunto de países da bacia
mediterrânica (Grécia, Itália, Portugal, Espanha, França), o
Permanent Working Group of European Junior Doctors, que
representa os médicos jovens, a Associação Europeia dos
Médicos Hospitalares (AEMH), a Conferência Internacional das Ordens (CIO)… E, como dissemos, as próprias organizações que congregam os médicos variam de país para
país.
O modelo português parece-lhes vantajoso?
(HV) - Julgo que se houver um modelo ideal de organização, nós seremos o país que mais se aproxima dele: talvez
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porque o país é pequeno, a OM assegura, sem excessos, a
representatividade regional. A organização espanhola, por
exemplo, é completamente diferente da nossa: é uma estrutura nacional, mas com 12 colégios regionais que funcionam como 12 ordens independentes. Imagine quão difícil
é encontrar denominadores comuns numa Europa que varia tanto de país para país. A ordem francesa, para dar outro exemplo, tem uma representatividade praticamente nula.

PRESTÍGIO

INTERNACIO NAL DA

OM

ESTÁ EM ALTA
Além dessas diferenças de filosofia e de objectivos,
existem também grandes clivagens entre os vários
países membros?
JPMS - Há três grandes blocos europeus: o bloco nórdico,
que agrega também as posições inglesas, irlandesas e
islandesas; o bloco meridional, que inclui franceses, gregos, espanhóis e italianos; e o bloco dos “não alinhados”,
que junta alemães, belgas, austríacos, luxemburgueses, e
que é também onde nós estamos.
Em termos internacionais, que protagonismo tem a
OM, se é que pode falar-se de protagonismo? Qual é a
imagem internacional da Ordem, actualmente?
JPMS - Quando tomei contacto com as organizações internacionais, tive a impressão de que estávamos muito mal
cotados. Mas temos, a pouco e pouco, começado a conseguir fazer passar a mensagem. Como defendemos, em todas as reuniões das diferentes organizações, os mesmos princípios, começou a perceber-se que havia coerência na nossa política. E é engraçado notar que temos servido muitas
vezes de fiel de balança. Ainda no último CP fomos os mediadores num diferendo entre os países do Sul e os países
do Norte. Acabámos por negociar o acordo, o que teve imensa piada. E a prova do prestígio internacional da OM está à
vista: o Dr. Pedro Nunes foi convidado para ser vice-presidente do próximo CP.
HV - Esse prestígio é pessoal, mas também é institucional.
Tanto o Dr. Pedro Nunes como o Dr. Ciro da Costa têm
enorme experiência nestas matérias. Neste momento, o Dr.
Ciro da Costa é um dos vice-presidentes da UEMS, o que
não acontece por acaso. Quando um comité internacional
escolhe para um dos seus cargos mais importantes um representante de um país com tão pouco peso numérico –
numa Europa que não é só dos quinze, porque inclui também os países afiliados e os observadores –, esse gesto tem
um significado enorme. E é um significado de credibilidade
do sistema, mais do que de qualquer outra coisa: perceberam que somos credíveis e que servimos, por isso, nos postos de orientação e de chefia. E a credibilidade que alcançámos é consensual: porque, apesar de tudo, quando se fala
em desenvolvimento profissional contínuo e em ensino médico permanente, os outros têm muito a aprender connosco.
E mais: conseguimos, o que é importantíssimo, demonstrar que a formação pós-graduada em Portugal é muito séria e muito bem feita.
JPMS - E, curiosamente, muito mais de acordo com os países anglo-saxónicos do que com os países do Sul da Europa. De facto, os outros membros começaram a reparar que
nós temos um desenvolvimento profissional contínuo mais
eficaz e muito mais exigente do que outros países. Ficaram
até algo surpreendidos ao saber que temos de prestar provas públicas e de realizar exames para poder subir qualquer grau da carreira.
HV - Existe uma longa tradição de formação pós-graduada
em Portugal: não é uma experiência na qual tenhamos embarcado recentemente. O nosso historial de formação pósgraduada já vem dos tempos do internato nos Hospitais

Civis de Lisboa, o que já vai há 50 anos. Hoje apresentamnos o ensino médico permanente como uma experiência
novíssima: nós temos isso há dezenas de anos. É essa tradição que nos tem dado credibilidade nas reuniões internacionais. Agora é óbvio que, nas decisões que exigem consenso ou maioria qualificada, o nosso voto pesa o que pesa. O
que tem feito muitas vezes a diferença é a nossa posição
extra-voto, como catalisadores de consensos entre dois blocos que, frequentemente, é difícil conciliar.

CAPACIDADE DE ANTECIPAÇÃO É MAISVALIA IMPORTANTE
Em termos globais, quais são os objectivos da participação da OM nas reuniões internacionais? É só uma
questão de lobbying, ou é mais do que isso?
HV - Eu diria que é menos do que isso.
JPMS - De lobbying não é, com certeza: não pertencemos a
lobby nenhum. Se pudermos falar em países não alinhados,
o nosso é claramente um deles. Mas a participação internacional tem algumas vantagens. A primeira é permitir-nos
que defendamos a nossa estratégia política no plano internacional. A segunda, não menos importante, é o fazer perceber que Portugal, apesar de estar na periferia do Sul da
Europa, não é um país em que a formação esteja ao abandono, como se nota nalguns países latinos. Finalmente, faz
com que nos apercebamos precocemente de alguns choques que nos esperam no futuro, a julgar pelo que já está a
acontecer na Europa Central. Essa capacidade de antecipação permite-nos fazer uma certa futurologia e prepara-nos
para os novos desenvolvimentos da Medicina.
HV - Os problemas são mais agudos no centro da Europa,
porque se trata de uma região onde há toda uma convergência de interesses e de sistemas, entre uma Medicina perfeitamente liberal ou altamente liberalizante, como a suíça
ou a francesa, e uma Medicina 99% estatal, como a dos
nórdicos. Nós mexemo-nos nesse intervalo, e isso dá-nos
percepção e acuidade para perceber os problemas de cada
modelo e para antever o que nos vai acontecer. Neste momento, problemas como a credibilidade do aconselhamento
e do receituário feitos pela Internet estão na ordem do dia.
JPMS - Exactamente. Este problema, que só agora começa a
colocar-se em Portugal, faz parte da agenda das reuniões
internacionais em que participamos há mais de dois anos.
E é também o caso das alterações no embrião, dos medicamentos genéricos, dos medicamentos órfãos…

FALTA EFICÁCIA NA ASSISTÊNCIA SO CIAL
Esta participação também serve provavelmente para
detectar as fragilidades e as virtudes da Medicina que
se faz em Portugal. Ficaram surpreendidos com o balanço que puderam fazer depois de comparada a situação portuguesa com a de outros países europeus?
HV - A minha visão pessoal é esta: à medida que nos aproximamos dos outros países, vamos chegando à conclusão
de que estamos muito melhor do que pensávamos.
JPMS - Embora haja, de facto, aspectos em que os outros
países estão francamente à nossa frente: em termos de
tecnologias de ponta, de condições de trabalho, de
logística…
HV - As carreiras são mais bem estruturadas e mais bem
remuneradas. Há mais tecnologia de ponta. Os hospitais
são melhores e estão mais bem apetrechados. Mas, em termos genéricos, no que diz respeito à qualidade da Medicina, aquilo que se faz em Portugal é tão bom como o que se
faz no resto da Europa. Mas falta-nos uma coisa essencial:
uma assistência social eficaz. Na maior parte dos países eu-
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ropeus, a assistência social funciona. Em Portugal, funciona tão mal que somos tentados a dizer que não existe. Essa
vertente da assistência social como interface fundamental
entre a instituição e o doente ou os seus familiares, no póstratamento, quando o doente é devolvido à comunidade, é
praticamente inexistente. E essa é realmente uma das falhas mais clamorosas que temos. Não existe um interface
entre o hospital de agudos e o domicílio. Neste aspecto, o
abismo é enorme.
JPMS - Os outros países têm a cadeia toda montada. Nós
temos hospitais de agudos e mais nada: o apoio domiciliário
é praticamente nulo, não há hospitais de retaguarda, não
há hospitais de terceira idade.
HV - Mesmo os hospitais de dia que existem são muito
pontuais e destinam-se a terapêuticas muito específicas.

BATALHA DA CREDITAÇÃO NÃO FOI PERDIDA
Quais são as questões mais quentes, ou mais polémicas, que se discutem actualmente no plano internacional?
JPMS - Talvez o desenvolvimento profissional contínuo e a
educação médica permanente, que são palavras de ordem.
E qual tem sido a posição portuguesa nessas matérias?
HV - Tem sido uma posição algo defensiva. O problema
que se equaciona, em traços muito gerais, é vasto: como
organizar o desenvolvimento profissional contínuo nas suas
diferentes nuances, como valorizar a formação contínua e
como creditar essa mesma formação. É exactamente aqui
que isto contunde com a nossa política de base: entendemos que a valorização não deve ser feita com créditos, por
pontos e por horas de creditação. Esse sistema banaliza a
creditação. Estudos muito recentes feitos principalmente
nos EUA, que são os grandes paladinos da creditação, concluíram que os indivíduos que mais investem em creditação
para a sua própria valorização profissional não são os melhores profissionais. Começa a haver um conflito de interesses entre a valorização pessoal e a prestação de serviços
aos doentes que acaba por ser prejudicial.
JPMS - Aliás, pelo que se tem visto, a creditação tornou-se
um grande negócio. Tanto que a UEMS pôs os pés à parede
em termos de creditação, fundando uma união europeia de
creditação, sediada na UEMS, exactamente para evitar que
o desenvolvimento profissional contínuo começasse a resvalar para o comércio. Ter o poder de dar créditos a reuniões tornou-se um negócio chorudo e começou a alimentar
o turismo médico.
HV - Criaram-se estados dentro de estados. Por essa Europa fora, sociedades com poderosos interesses financeiros e
com grande capacidade de influência política procuram
deter o poder de creditar a formação. Se essa incumbência
pertencesse às ordens, como em Portugal, seria outra história. Mas não: criaram-se boards europeus completamente à
margem das ordens, organizações perfeitamente paralelas,
cujos interesses são puramente económicos, tal como nos
EUA. Posso dar-lhe um exemplo que me impressionou profundamente e que dá uma ideia do que é um mega-congresso a distribuir créditos e da magnitude do negócio: no
Congresso Mundial de Imagem (Chicago, ano 2000), 1800

expositores custearam todas as despesas da organização do
evento, na ordem dos milhões de dólares. 52 mil congressistas pagaram forte e feio para ir lá buscar os 30 ou 40
créditos garantidos pelo congresso.
Qual é a situação actual a nível europeu?
HV - A UEMS apercebeu-se efectivamente de que a situação
estava a resvalar para o negócio e criou um grande board
interno de creditação que refreia o negócio. Por outro lado,
criou canais privilegiados de certificação dos diferentes eventos, das diferentes sociedades e das diferentes etapas de desenvolvimento profissional contínuo.
Portanto há um controlo acrescido…
HV - Exactamente. Há uma triagem da informação que chega
a esse board central, que depois dá ou não o seu aval a determinada reunião ou a determinado evento.
A Ordem está satisfeita com essa solução?
JPMS - Estamos mais satisfeitos com esta do que com a outra.
HV - Até porque tivemos alguma influência na estruturação
dos canais de vinculação.
JPMS - Neste momento, a OM é o único organismo que
certifica congressos em Portugal, o que é um reconhecimento importantíssimo.
HV - Reconhece-se que a OM a única instituição portuguesa indicada para fazer esse tipo de avaliação. Neste momento, nada passa ao lado da Ordem. E, na Europa, nada passa
ao lado da UEMS.

F ORMAÇÃO PORTUGUESA TEM PERGAMINH OS
Ao nível da UEMS há outra questão importante. Houve uma proposta, que chegou a estar em cima da mesa,
que obrigava os médicos portugueses a um exame para
obtenção do título de especialista.
JPMS - Foi outra questão que discutimos nesta reunião com
os Colégios. Fizemos saber que a opinião do Conselho Nacional Executivo é a seguinte: não estamos dispostos a fazer
mais exames. Os que temos são suficientes. Deixámos essa
posição bem clara na UEMS.
É uma questão que ainda não está resolvida?
JPMS - Sim. Nós pretendemos que os médicos portugueses
sejam médicos europeus por inscrição directa, através de
um processo que se baseie nas etapas da nossa formação.
HV - Já demonstrámos que temos demasiadas etapas na
nossa formação e que essas etapas são sérias e bem
estruturadas. Se o nosso internato fosse feito de qualquer
maneira, sem quaisquer parâmetros, de uma forma perfeitamente arbitrária, compreenderia que a Europa quisesse
precaver-se, obrigando os especialistas à prestação de provas. É o que se passa cá no pré-graduado, quando nos chegam alunos de faculdades sem credibilidade internacional,
que devem submeter-se a uma apreciação curricular ou a
provas de ingresso. Uma vez que conseguimos provar que
o nosso sistema é suficientemente sério e credível, batemonos pela recusa de qualquer exame adicional. É uma posição irredutível.
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LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO D O D OENTE DEVE SER CONDICIONADA
Todas estas questões remetem inevitavelmente para o
princípio da livre circulação de pessoas e de serviços
no espaço europeu, que pode ser entendido de duas
maneiras: liberdade de circulação dos doentes e liberdade de circulação dos médicos. Pelo que percebi, a
Ordem concorda que qualquer cidadão tem direito a
ser tratado em qualquer país do espaço europeu, desde que seja o sistema de origem a suportar as despesas de tratamento. Porquê?
HV - Exacto. Se assim não for, o sistema é perfeitamente
utópico, porque a cobertura de risco de doença e de assistência é completamente diferente de país para país: há países de gratuitidade absoluta, como o nosso, e países que
impõem limitações de idade no tratamento de determinadas patologias, como faz, por exemplo, a Inglaterra com os
dialisados. Há países, como a França, em que determinadas patologias não são cobertas por sistema nenhum, e sistemas em que a cobertura depende dos acordos com as
seguradoras, como nos casos da Alemanha e da Suíça. Tudo
isto é muito difícil de harmonizar. A liberalização total significaria a facilitação.
JPMS - Mas deixe-me corrigir uma coisa: não é a Ordem
que defende que o pagador deve ser o país de origem: é o
Estado. A posição que defendemos nas organizações internacionais foi que fosse o país de origem do doente a pagar
as despesas, devido a estas variações nacionais.
HV - É uma questão governamental em que tem de haver
bom senso. Se não, repare: como há liberdade de circulação de pessoas, você tem o azar de ter uma doença qualquer e decide que quer ser operada em Itália. Mas a Itália
pode não estar na disposição de suportar os custos da intervenção. A situação acabaria por redundar num prejuízo
tremendo para os centros de referência. É por isso que tem
de ser o país de origem a assegurar o pagamento da factura,
o que é perfeitamente legítimo e lógico. E mais uma vez
isto é curiosíssimo: esta situação é nova na Europa, mas já
se coloca em Portugal seguramente há mais de 12 anos.
Quando um doente do Serviço Nacional de Saúde precisa
de um determinado tratamento que não existe entre nós e
um relatório efectuado por um serviço idóneo atesta que
esse doente tem uma patologia que precisa de ser tratada
no estrangeiro por falta de recursos estruturais, o Estado
assume integralmente as despesas. Isso funcionou assim durante anos para o transplante hepático que, em termos internacionais, custa qualquer coisa como 120 mil contos. À
medida que mergulhamos na realidade europeia, vamos
percebendo que, se calhar, não estamos tão mal quanto alguns pensavam, estamos melhor do que a maioria das pessoas pensa, e estamos até, nalguns aspectos, perfeitamente
na crista da onda. Há soluções que já antecipámos há muitos anos, tanto em termos de formação como em termos de
liberdade de circulação das pessoas.
Passemos agora para o outro lado da questão: a Ordem dos Médicos tem vindo a manifestar algumas reservas face ao recrutamento de médicos espanhóis.
Como se articula isto com o princípio da liberdade de
circulação?
JPMS - Olhe que não. A Ordem tem de cumprir as normas
legais do país, e a livre circulação de médicos dentro da
União Europeia é uma realidade hoje em dia. Mas há determinados requisitos que os médicos têm de preencher para
poderem inscrever-se na Ordem. Mas claro que o recrutamento de médicos espanhóis não é uma solução desejável.
Neste momento temos um défice de médicos provocado
pelos numerus clausus desde há alguns anos, mas é evidente
que a OM não vê com agrado que sejam médicos estrangeiros a ocupar essas vagas, até porque há queixas de doentes
que não percebem o que alguns desses médicos dizem.

HV - Foi isso que levou a que tentar implementar a prova
de comunicação, por uma questão da qualidade do atendimento ao doente. Da mesma maneira que um médico em
livre circulação na Europa tem de submeter-se uma prova
de comunicação.

Qual é então a posição de base da Ordem
quanto à livre circulação de médicos?
JPMS - A posição de base da Ordem é o cumprimento das
normas do Tratado de Maastricht. De resto, seria desejável
que os postos médicos portugueses fossem ocupados por
médicos portugueses e não por cidadãos de outros países
comunitários. O nosso problema é termos médicos a menos, e, aqui ao lado, um país com um excedente de 20 mil
médicos desocupados. E que estão a ocupar cada vez mais
lugares no Serviço Nacional de Saúde, o que não me parece
perfeitamente correcto, porque receberam uma formação
muito menos eficaz do que a nossa, já que em Espanha não
existe Internato Geral.

SAÚDE

MARCA PRESENÇA NA AGENDA

POLÍTICA EUROPEIA
De um modo geral, a saúde é um tema muito presente
na agenda política europeia?
JPMS - Sim. Em termos de saúde pública, sem dúvida. No
CP temos discutido assuntos interessantíssimos, que vão
desde o transporte de matérias alimentares à dieta dos cidadãos europeus, passando pelos acidentes rodoviários e
pela assistência aos acidentados, pela organização dos hospitais e das especialidades, pelo problema da toxicodependência nas cadeias. Isto abarca um leque de temas muito
vasto, normalmente propostos pela Comissão Europeia e
depois enviados ao CP.
HV - Em termos europeus, a saúde é uma questão extremamente importante, em termos sociais e políticos. Há uma
atenção muito grande à actividade legislativa dos Governos
legislam. Neste momento, por exemplo, discute-se um problema extremamente importante: a informação electrónica. A quem pertence o registo clínico do doente: ao doente,
ao médico, à instituição, ao sistema?
JPMS - Foi um dos assuntos em destaque na última reunião
da AEMH.
Termino com uma questão que vem a propósito de
uma entrevista concedida pelo Dr. José Pedro Moreira
da Silva à revista da OM, em que dizia que “a maioria
dos médicos não está a par do que acontece nas reuniões internacionais”. O que tem sido feito para contrariar este diagnóstico?
JPMS - Muito pouco, porque o que se passa nas reuniões
internacionais é muito difícil de traduzir em palavras. O
primeiro passo foi esta reunião com os Colégios; cabe-lhes
agora um esforço de divulgação daquilo que se discute em
cada secção especializada dos vários organismos internacionais. Isto passa mais por uma estratégia do que por resultados palpáveis. Para que se tenha uma ideia da morosidade dos processos, é preciso lembrar que um assunto leva
entre cinco a dez anos desde a sua entrada na Comissão
Europeia até à conclusão do parecer do CP.
HV - É algo que não se faz: vai-se fazendo. Até porque é
extremamente difícil expor pontos de vista e opiniões numa
língua estranha. E isso torna-se notório quando os nossos
consultores jurídicos tentam traduzir legislação. Mas é extremamente importante que estejamos presentes para que
as coisas não nos caiam em cima.
JPMS - A nossa ponderação tem legitimado a nossa presença. E temos sabido ser os fiéis da balança. Não é por acaso
que temos sido convidados para ocupar postos de relevo.
nortemédico
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PARA A Q UALIDADE, DA OM

Os cuidados de saúde que se prestam a uma população, sejam eles de nível primário, secundário ou
terciário, são, hoje em dia, um sistema complexo
com múltiplos intervenientes. Destas equipas
multidisciplinares faz parte, obviamente, o médico e aquilo que é a base da sua actividade – o Acto
Médico. Até há bem pouco tempo, o médico representava o topo desta estrutura, sendo o responsável pela coordenação de toda a equipa e o responsável pelos resultados finais. Por estes motivos,
eram-lhe concedidos privilégios públicos, económicos e legais, na expectativa de que possuía todos os conhecimentos técnicos acerca da medicina
e os usaria no melhor interesse dos seus pacientes(1). Esta perspectiva mudou... e mudou de uma
forma radical.
Pouco ou nada é inserido nos currícula das nossas
Faculdades de Medicina sobre áreas como gestão,
organização, recursos humanos e qualidade. Pelo
que os licenciados em Medicina, os médicos, pouco mais têm do que alguns conhecimentos empíricos quando saem das faculdades, e são raras as
oportunidades de os aprofundarem na pós-graduação. Por isso, temos tanta dificuldade em dialogar
com administradores hospitalares, licenciados em
gestão ou, mesmo, com advogados.
Na área da qualidade as nossas dificuldades fazemse ainda sentir de uma forma mais evidente. Porque é uma realidade cuja organização e sistematização datam de há cerca de duas décadas, que
adveio da indústria, com um vocabulário ainda não
universalmente aceite, com abordagens em evolução e às quais temos sido estranhos e mostrado
essa mesma estranheza. Mas se foi compreensível
que tantos de nós tenhamos reagido com irritação,
cepticismo ou simples desinteresse, tais reacções
são um luxo que os médicos não podem mais ter(2).
Saliente-se que as primeiras publicações internacionais sobre a avaliação de qualidade em saúde, tendo como base a sua estrutura, processo ou objectivos, datam do fim da década de 60, mas só adquirem relevo durante as de 70 e 80(3-9). Em Portugal,
a primeira publicação, em revista científica, sobre
o género, por nós conhecida, data de 1995(10), embora já em 1989 tenha sido prevista uma Comissão de natureza consultiva no Hospital de S. Francisco Xavier e em meados de 90 tenha sido criada

a Sociedade Portuguesa para a Qualidade em Medicina no seio da Sociedade de Ciências Médicas
de Lisboa. No plano regulamentar surgem algumas recomendações na Lei de Bases da Saúde de
1990(11), é criada a Sub-Direcção Geral da Qualidade na orgânica da Direcção Geral de Saúde em
1997(12), o Instituto da Qualidade em Saúde é criado em Abril de 1999(13) e em Setembro de 1999 é
formada a equipe que tem a incumbência de implementar, desenvolver e acompanhar os trabalhos que
envolvam a aplicação do modelo do King's Fund
Health Quality Service(14). Faz parte, por fim, do propósito do Ministério da Saúde desenvolver em pleno todas as componentes do Sistema de Qualidade na Saúde, expresso na sua publicação de 1999 “Saúde: um compromisso. A estratégia de saúde
para o virar do século 1998-2002”. O Conselho
Nacional para a Qualidade da Ordem dos Médicos
foi criado em Outubro de 1999.
Mas será que é tudo tão recente... Que os médicos
nunca se preocuparam com a qualidade? Nada de
mais errado. Desde os primórdios que a qualidade
nos cuidados prestados aos doentes é uma preocupação constante, iniciando-se com os escritos de
Hipócrates e percorrendo toda a história da Medicina até às exigências actuais em relação aos
currícula universitários, às provas de selecção nos
vários graus das carreiras de pósgraduação, à actualização constante dos programas dos internatos(10),
só para citar alguns exemplos.
Então, porque estarmos agora a dar tamanho ênfase a esta área? Os motivos são vários. Em primeiro
lugar, o pensamento desordenado e esporádico foise sistematizando, inicialmente através da indústria, encontrando normas para a gestão da qualidade e garantia dessa qualidade, e definindo-se os
critérios de acreditação para prestadores e sistemas
de prestação de bens ou serviços. As empresas acreditadas ou certificadas com um símbolo de qualidade tinham, por definição, os seus métodos de
trabalho organizados e garantiam o valor do produto final, pelo que seriam mais procuradas pelos
seus potenciais clientes. No campo da Medicina
estes pressupostos foram, de início, aplicados aos
laboratórios de patologia clínica, que podiam, assim, cativar um maior número de utentes com a
garantia da qualidade e da fidelidade das análises
que realizavam. Por outro lado, estes mesmos cri-
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térios ao serem reconhecidos como os mais exactos, segundo os conhecimentos actuais, permitiam
aos profissionais desses laboratórios e aos de
imunohemoterapia, por exemplo, estarem salvaguardados de eventuais erros ou queixas no
manuseamento e processamento dos produtos com
que lidavam e dos resultados que emitiam porque
a sua metodologia seria isenta de erro segundo os
conhecimentos actuais. Nos hospitais e centros de
saúde, vistos como empresas, estas normas permitiam, por fim, eliminar burocracia e poupar dinheiro (definindo-se protocolos de actuação em diversas áreas ou patologias).
Por estes motivos, chegou-se hoje ao conceito da
Gestão pela Qualidade Total. Esta é “uma forma de
gerir que visa melhorar a eficiência e a eficácia dos
processos, garantindo o sucesso a longo prazo e
indo ao encontro das expectativas e necessidades
dos doentes/utentes, colaboradores, entidades financeiras e todo o meio envolvente da organização e da sociedade no seu todo. A prática regular e
sistematicamente implantada das técnicas e metodologias da Gestão pela Qualidade Total permite
uma perspectiva clara dos passos a dar para a
optimização das capacidades da organização e para
a obtenção de melhores resultados nas suas diferentes facetas, permitindo a monitorização da evolução dos programas de melhoria da qualidade implantados e do progresso da qualidade como um
todo”(15). Este conceito é, assim, definido como o
modo de gestão de uma organização, centrado na
qualidade, baseado na participação de todos os seus
membros e visando o sucesso a longo prazo através da satisfação dos clientes e de benefícios para
todos os membros da organização e para a sociedade(16).
Destas definições inferem-se os objectivos deste tipo
de gestão e para que serve a sua aplicação à saúde:
aumentar o grau de satisfação do “cliente”/doente;
aumentar o grau de satisfação dos profissionais da
saúde, enquanto clientes/fornecedores; definir competências e responsabilidades; eliminar processos
supérfluos e garantir os actos praticados. No fundo, trata-se de um método que permite aumentar
e garantir o valor dos resultados, aumentar a satisfação de todos (prestadores e clientes) e, eventualmente, diminuir os custos.
Tendo-se tornado num atributo essencial na prestação de cuidados de saúde, desde 1997 que o Ministério da Saúde, na sua “Estratégia de saúde para
o virar do século”, o reconhece como um dos objectivos prioritários a definição de uma política de
qualidade(13). Reconhece-se em lei que o sistema
da qualidade em saúde, cujo escopro é o desenvolvimento contínuo da qualidade dos cuidados de
saúde, foi pensado para ser constituído como um
conjunto integrado de actividades planeadas, baseado na definição de metas explícitas e na avalia-

ção do desempenho, abrangendo todos os níveis
de cuidados(14). Como metas a atingir até 2002, o
nosso Ministério definiu que(17): 80% das instituições públicas terão a sua “Carta da Qualidade”; essas instituições monitorizarão, de forma sistemática, a sua Qualidade Organizacional (60% dos Centros de Saúde procederão a avaliações cruzadas e
20% daqueles a uma avaliação externa, 75% dos
hospitais farão uma auto-avaliação e 10% daqueles a avaliações cruzadas); 75% dos hospitais terão
certificado os seus programas de controlo da infecção hospitalar.
Este processo tornou-se numa realidade que não
se pode escamotear, que está a ser aplicado no nosso quotidiano de uma forma, para já, lenta mas que
irá evoluir rapidamente. Por todas estes motivos
não podemos nem nos devemos alhear, enquanto
médicos e profissionais da saúde (pública ou privada). A Ordem dos Médicos criou o seu Conselho
Nacional para a Qualidade em Outubro de 1999,
com o objectivo de promover acções de formação
e de informação e de dinamizar a implementação
da metodologia da Qualidade na prática médica e
respectivos contextos organizacionais. Temos tentado levar a “bom porto” tais tarefas mas é fundamental que os colegas estejam atentos e participem
activamente nas acções que temos vindo a desenvolver. Porque só formados e informados nos poderemos manter na liderança de todo o processo
da prestação de cuidados de saúde.
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UM HISTÓRI MÉDIC
PORTUENSE - III

D R. A. S. M AIA G O NÇALVES

Na parte final do seu mandato, Carlos Alberto da Rocha, por motivo de doença, esteve impedido de presidir
ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Médicos
(CRPOM). Durante esse período de cerca de 3 meses
(desde 4 de Julho até 16 de Outubro de 1941) foram os
trabalhos dirigidos pelo Vice-Presidente Jorge de Azevedo Maia, “com o mesmo zelo e austeridade com que
vinham sendo desde o início”. Por isso, quanto a mim,
este merece fazer parte da galeria dos nossos fotografados.
J. de Azevedo Maia foi um dos muitos “relapsos benignos” de que anteriormente falámos! e continuará sendo,
pois vê-lo-emos, na próxima vigência, a participar nos
assuntos da Ordem, tomando lugar de relevo, desta vez
na Presidência da Mesa da Assembleia Geral, em Lisboa.
Aliás, dessa vez, todos os delegados resolveram manifestar o alto apreço em que tinham os médicos do Norte, elegendo, por unanimidade, para a Mesa da
Assembleia Geral os seguintes elementos: na Presidência, como dissemos, ficou J. Azevedo Maia; a Vice-Presidente, Luís Raposo; como Secretários ficaram António
Sousa Pereira e Manuel da Cunha Vasconcelos. Já agora, diga-se que a mesma Assembleia, dentro do mesmo
espírito, reelegeu, por unanimidade e aclamação, o
Bastonário António Flores... outro relapso, portanto!
Na última reunião do CRPOM da Presidência de Carlos
Alberto da Rocha, como provas de reconhecimento e
gratidão pelo trabalho que desenvolveram, foram aprovados 2 votos de louvor: um, por unanimidade, a
Carteado Mena; o outro, por unanimidade menos um,
a Veloso de Pinho.
Em Janeiro de 1942, tal como era lei, procedeu-se a novas eleições gerais, e aconteceram surpresas: apesar de
continuar a ser grande a ala dos descrentes na utilidade
da existência da OM, ainda maior seria a dos crentes, já
que não só foram umas eleições muito participadas (a
maioria por correspondência, traduzindo um forte
empenhamento por parte dos médicos de fora da grande cidade) como foram duas as listas de candidatos: uma,
preparada e recomendada pelo Conselho Regional
cessante; uma segunda, arregimentada por um grupo à
parte, à frente do qual ter-se-á distinguido o “batalhador”
Sousa Soares, que, na tomada de posse, usou da palavra, justamente em nome desse grupo, para contar a
imensa trabalheira que tiveram, assim como das grandes esperanças que depositavam na “sua” lista que, com
mais de 75 por cento dos votos, saíra vencedora.
Depois de Carlos Alberto da Rocha, e após aquela estrondosa vitória, foi a vez da Presidência do CRPOM ser
assumida, durante o biénio de 1942/43, por António
Baptista Alves de Sousa, um ilustre desconhecido, de
quem nunca ouvíramos falar.
Somente através de referências inscritas na OM, fiquei a
saber que António Alves de Sousa era um médico brasileiro, natural de Pernambuco (Estados Unidos do Brasil), onde nasceu em 18 de Dezembro de 1885. Contava, portanto, 57 anos de idade quando, segundo as suas

Jorge de Azevedo Maia
próprias palavras, “numa época de graves preocupações”
(são sempre de graves preocupações as épocas de cada
um, tenho vindo a descobrir!), aceitou encabeçar aquela
lista de oposição, “apenas por disciplina profissional”.
As suas barbas (de um tipo raramente visto por estas
bandas!), assim como o facto de ser “diplomado pelas
Faculdade de Medicina de Liège (Bélgica) e de Coimbra,
respectivamente em 23 de Julho de 1909 e 16 de Julho
de 1910” (antes do “5 de Outubro”, portanto!) são apenas duas peculiaridades do rosto e da figura-personagem que Alves de Sousa encarnou, à frente dos destinos
do CRPOM, nos recuados anos de 1942 e 1943. Exerceu Clínica Oftalmológica na cidade do Porto (“tinha
consultório na Rua de Santa Catarina”, foi o máximo que
consegui apurar entre alguns amigos a quem fui indagando informações!).
Por estas razões, e outras de que darei conta mais adiante, Alves de Sousa ficou no historial dos Presidentes do
CRPOM como um caso singular, para além do evidente
exemplo demonstrativo da amizade, convivência e cooperação luso-brasileiras na área da Medicina.
Do elenco do Conselho Regional comandado por Alves
de Sousa faziam parte: Luís de Pina, como Vice-Presidente e Delegado ao Conselho Geral; António Castro
Henriques, como 1º Secretário; José Ribeiro Braga, a 2º
Secretário; Benjamim Antunes Lemos, como Tesoureiro;
e como Vogais, Joaquim Salgado Júnior e Luís Correia
de Almeida Carvalhais.
Como Secretários da Assembleia Regional, Fernando da
Silva Cristo e Zeferino Ferreira Paulo; como Vogais do
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ANTÓNIO ALVES DE SOUSA
Conselho Geral, Augusto Gonçalves Moreno e Augusto
Pedrosa de Lima.
Como Delegados à Assembleia Geral, Acácio Albino Santos Ribeiro, Alcino de Oliveira Alves Pinto, Américo Pires de Lima, António de Sousa Pereira, Augusto César
Cerqueira Gomes, Carlos Ferreira de Sousa Leite, Jorge
de Azevedo Maia, José Fernando de Castro Correia, José
Frazão Nazareth, Manuel António Morais Frias, Mário

-
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(foto Jornal de Notícias)

OS SECRETÁRIOS DA

de Almeida, Mário Augusto Cardia Pires e Raul Augusto
de Castro Fernandes.
Deixo registados todos estes nomes, como quem regista
as provas documentais de como foram muitos, e tiveram rosto, os protagonistas médicos desta história, assim como universais eram as suas proveniências: das
grandes e das pequenas cidades; “da pública” e “da privada”; dos hospitais gerais, regionais, e até militares; assim como também da própria Faculdade de Medicina
do Porto. Nenhum grupo ou “categoria” deixava de participar voluntariamente na “construção” da Ordem dos
Médicos. Sim, construção, porque naqueles anos ainda
estavam na fase dos “andaimes”.
Com tal equipa começou o Conselho Regional a trabalhar imbuído do maior entusiasmo. Logo nas primeiras
reuniões se “inflamavam” com duas grandiosas iniciativas: por um lado, e por sugestão de Luís de Pina, na
criação de uma Academia Nacional de Medicina, cuja
“inexistência tanto nos inferiorizava”; por outro, com a
realização de um Congresso Nacional Médico (que seria o IV, já que o III havia sido realizado em 1928, em
Lisboa), como manifestação promotora, a nível nacional, da tão desejada quanto indispensável congregação
corporativa da Classe. Internamente, continuando a dar
prioridade aos problemas tão sensíveis da sempre insuficiente Assistência prestada aos associados e familiares, nomeando uma Comissão especialmente vocacionada para descobrir novas fontes de receita, que melhorassem as prestações e aliviassem as do orçamento geral.
Com surpresa (agradável, já se vê) descobri que, neste
capítulo, o Conselho Geral de Lisboa, no que chamarei
de uma solidariedade Sul-Norte, contribuía sempre com
donativos generosos para aumentar os fundos da Comissão de Assistência do CRPOM.
Ainda internamente, para proceder à organização dos
serviços da Biblioteca, na sede, Luís de Pina aceitou o
pedido para ser ele a encarregar-se de tais tarefas.
Externamente, graças ao manifesto espírito de colaboração e apoio por parte dos dois periódicos médicos da
cidade do Porto (Portugal Médico e Jornal do Médico,
aquele sob a direcção de A. A. Garrett e este de Mário
Cardia), era possível acompanhar toda a actividade do
CRPOM através de resumos das sessões, regularmente
enviados às redacções daqueles periódicos e onde, depois, apareciam com minúcias satisfatórias.
Mas... – há sempre um mas..., – ou, como diz a Sabedoria Popular, “o homem põe, e Deus dispõe”: os generosos projectos cedo caíram por terra, pois também cedo
surgiu um grave conflito com a Mesa da Misericórdia do
Porto, após esta, passando por cima do seu próprio Conselho Médico, que não foi ouvido, ter tomado (em 30/
IV/1942) a deliberação de alterar as Instruções Regulamentares dos Serviços Técnicos do Hospital Geral de
Santo António (HGSA) através do que ficou conhecido
pelo “Aditamento” ao artigo 83 e seus §§.
Desde que foi feita a publicitação deste (alcunho eu) “golpe da Misericórdia”, que tanto prejudicaria os médicos
interessados em trabalhar ou simplesmente estagiar “no
Santo Antônio”, nunca mais houve tranquilidade em toda
a Ordem! Estribado em múltiplos e fortes argumentos,
o CRPOM assumiu, inteira e corajosamente, a liderança
da defesa da causa e dos interesses dos seus associados,
que em número de 85 haviam solicitado uma Assembleia
Geral Extraordinária para tratar expressamente do assunto, a qual se realizou, na sede do CR, em 27/07/1942.
0 Povo, na sua secular Sabedoria também diz que “não
há mal que não venha por bem”. Foi exactamente o que
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aconteceu: um conflito acabou por se transformar numa
excelente oportunidade para o CRPOM demonstrar, pública e universalmente, que a Ordem dos Médicos servia para alguma coisa. Ou a agarrava ou afundar-se-ia.
E, mesmo sem unanimidade, fê-lo, corajosamente, não
sem alguns custos!
Em verdadeiro estilo novelesco, o drama foi-se desenrolando em episódios difíceis de narrar: “foram dias amargos que a partir de então se viveram, em que se procuraram justificações, pediram-se e deram-se esclarecimentos de modo a nunca saírem abaladas nem a integridade
nem o prestígio da Ordem”.
Esgotadas foram as tentativas de solução através de uma
Conferência de Arbitragem patrocinada pelo Sub-Secretário da Assistência Social e na qual tomaram parte o
Governador Civil do Porto, o Presidente da Ordem dos
Médicos, o Delegado do Conselho Regional do Porto e o
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto...
Graças aos bons ofícios de A. A. Garrett, na qualidade
de “encarregado pelo Conselho Regional”, foi possível
obviar aos graves inconvenientes ponderados de uma
“ameaça” de demissão por parte de todo o Conselho Regional, mas já não se pôde evitar o afastamento de Luis
de Pina e de Castro Henriques, respectivamente VicePresidente e Delegado ao Conselho Geral e 1º Secretário
do CRPOM.
Nós, que hoje temos perfeitamente instituídas e a nível
nacional as Carreiras Médicas (Hospitalar e de Saúde
Pública), com muita dificuldade (e em alguns pontos
com profunda estranheza e estupefacção) compreendemos quais, e como eram, as relações profissionais e
laborais entre os médicos e as Administrações dos Hospitais então existentes (que, como é sabido, eram quase
todos da propriedade e gerência das respectivas Misericórdias, como era, e ainda é, o caso do Hospital Geral de
Santo António, no Porto!). Nos Hospitais Civis de Lisboa já vigoravam os INTERNATOS MÉDICOS, mas no Porto
ainda não!
O documento em causa, o dito Aditamento, na sua parte jurídica era da responsabilidade da Mesa da Misericórdia, mas na sua parte moral e de doutrina era da autoria, assumida aliás, do médico Veloso de Pinho, que,
na ocasião, era o Sub-Director Técnico do HGSA. (O
Provedor era A. Luís Gomes e o Director Técnico Ângelo das Neves).

«N A M ESA DA M ISERIC ÓRDIA D O
P ORTO NASCEU O ‘A DITAMENTO ’

Veloso de Pinho que, como vimos, acabara de ser louvado pelo CR cessante, estava agora no cerne do conflito
entre a Mesa da Misericórdia e a mesma OM.
Apesar de todos os desgostos e desgastes pessoais (que,
seguramente, não se limitaram às referidas “cabeças roladas”) que tão grave conflito trouxe, o CR da presidência de A. Alves de Sousa continuou a debruçar-se sobre
outras questões igualmente preocupantes.
A regularização do título de ESPECIALISTA foi uma delas.
Depois do imenso trabalho na elaboração do respectivo
Regulamento, seguiu-se-lhe o de proceder à constituição e nomeação das Comissões para as diversas especialidades, as quais, por sua vez, tinham que dar parecer
sobre os requerimentos que para esse efeito lhe haviam
sido apresentados. Ainda dentro do mesmo tema, o CR
elaborou a lista dos Estabelecimentos que foram considerados idóneos para os respectivos estágios.
No historial da longa caminhada empreendida pela OM
na conquista da dignificação do exercício profissional
da Medicina, tem que ficar registado como marco
notabilíssimo a publicação, em Julho/1942 (Dec.-Lei
32171), da chamada Lei do Exercício da Medicina.
Foram os primeiros Conselhos (o Geral e os Regionais)
que iniciaram o estudo deste diploma que tanto se impunha. O primitivo projecto foi modificado várias vezes, e só agora foi possível obter a aprovação governamental. Era, então, Ministro da Justiça Adriano Vaz Serra. Finalmente passava a haver um suporte legal para a
exigência ética e deontológica internas, assim como, e
especialmente, para o início da depuração de todas as
formas de charlatanismo, intrusismo, promiscuidades e
perversidades que epidemicamente se haviam instalado
na sociedade portuguesa, à volta, parasitando, uma tão
milenar profissão.
Porque em 1942/1943 ainda se vivia em plena II Grande Guerra, persistiam, naturalmente, algumas constricções e condicionamentos, tais como, as questões da
deslocação e transporte dos médicos; do racionamento
da gasolina e pneus para automóveis, assim como dos
alimentos para os doentes! Persistiam, e acabavam por
se tornarem problemas candentes, a exigirem respostas
prontas.
A este propósito, numa despretensiosa “pincelada de bom
humor” (com valor acrescentado, pelo facto de ter sido
rigorosamente verdade!) gostaria de terminar, por hoje,
transcrevendo os seguintes excertos de relatórios daqueles anos de 1942/43:
“Por determinação do Ministro das Obras Públicas e Comunicações, a pedido da Ordem, os médicos em serviço profissional poderão utilizar as camionetas de carga e os comboios
de mercadorias, pagando passagem de 3ª classe”;
“Atendendo às solicitações de vários Colegas, teve este Conselho Regional de pedir ao Conselho Geral a sua inter ferênc i a j un t o d o M i n i s t é r i o d a G u e rr a a f i m d e e v i t a r a
mobilização de solípedes pertencentes a médicos...”.
Ainda não “descobri” se este último pedido foi ou não
satisfeito, mas vou prosseguir com as minhas investigações!

QUE GEROU O CO NFLITO CO M A

O RDEM

D OS

M ÉDICOS»

nortemédico Fotografia António Pinto
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NOTÍCIAS

NOTÍCIAS
JURAMENTO DE HIPÓCRATES - 17 de Dezembro 2000

D ISCURSO PROFERID O PELO D R. M IGUEL LEÃO , PRESIDENTE D O CRNOM

Senhora Ministra da Saúde - Excelência
Senhor Presidente da Ordem dos Médicos
Ilustres Autoridades Civis e Militares
Senhor Presidente do Conselho Regional do Centro da OM
Senhor Presidente do Conselho Regional do Sul da OM
Senhor Presidente da Mesa da AR do Norte da OM
Senhora Presidente do Conselho Disciplinar
Senhor Presidente do Conselho Fiscal
Senhoras e Senhores Licenciados em Medicina
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Decorre pela segunda vez, na Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, com a devida solenidade, a realização do Juramento de Hipócrates no
local e no momento próprios. No local próprio,
porque deve ser na Ordem dos Médicos que os jovens licenciados em Medicina se comprometem a
cumprir um conjunto de princípios, transformados
em juramento, que enformarão para sempre a respectiva actividade profissional. No momento próprio, porque só a adopção prévia destes princípios
é que torna lícito, nos planos ético, moral e
deontológico, o exercício da actividade profissional,
perante os doentes e os outros colegas.
Mas para além do Juramento que hoje aqui nos reúne é importante que os novos membros da Ordem
dos Médicos tenham a percepção da realidade da
Instituição a que passam a pertencer para orgulho
de todos nós.

Importa por isso referir que decorreram cerca de
dois anos desde a posse dos actuais Corpos Gerentes Nacionais e Regionais da Ordem dos Médicos.
Estamos, portanto, em momento de constatar e
enaltecer que as palavras que proferi nesta mesma
sala há dois anos atrás se revelaram, de certo modo,
proféticas. Não querendo falar especificamente da
SRN, pode hoje concluir-se que pela acção de todos
em conjunto foi possível transformar a Ordem dos
Médicos numa organização interventiva e com capacidade de antecipação e, hoje, parceiro incontornável na solução dos problemas que dizem respeito à Saúde dos Portugueses, e porque não dizêlo, à saúde dos médicos. Eleitos na diversidade de
algumas opiniões e conceitos, soubemos, com divergências tácticas de pormenor, cultivar os consensos internos e, por isso, a solidariedade indispensável ao sucesso das intervenções externas da Ordem
dos Médicos. Estão assim, provavelmente, criadas
as condições de estabilidade necessárias para que já
dentro de um ano, quando ocorrerem novas eleições para os corpos gerentes da OM, se possa demonstrar a todos os médicos que, não obstante a
inevitável regionalização de algumas questões, os actuais corpos gerentes da Ordem dos Médicos, desde o Presidente da Ordem até aos Conselhos Regionais, possuem o potencial necessário para continuar a desenvolver, com solidariedade e eficácia, muitas das missões que têm em mãos, mas que, infelizmente, não podem concretizar em pleno sem a activa colaboração e decisão de terceiros.
Parece provar-se assim a justeza das palavras que
proferi em nome dos corpos gerentes da SRN em
12 de Janeiro de 1999, quando me referia ao funcionamento dos diversos órgãos da OM e que permito citar: “Para a concretização destas e outras medidas
constantes do nosso programa importa que o CNE seja
eficaz, operacional e solidário. A este propósito importa
reflectir sobre a sua composição. Recordo que, nos termos do Estatuto, a eleição do Presidente da Ordem é
independente da eleição dos órgãos regionais. Não podem existir, portanto, quaisquer hipotecas do Presidente da Ordem com qualquer das Secções Regionais, nem
podem existir quaisquer hipotecas de qualquer Secção
Regional com o Presidente da Ordem. Por outro lado,
deve salientar-se que a legitimidade do Presidente é nacional e que esta reserva para o Presidente da Ordem
um papel fundamental na procura dos consensos desejáveis e possíveis e na representação da Ordem ao mais
alto nível, em colaboração com os três conselhos regiona is.
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Deixo aqui, assim, um alerta ao sentido de responsabilidade dos conselhos regionais do Sul e do Centro, e dos
seus presidentes, o Dr. Pedro Nunes e o Dr. Reis Marques, que sinceramente cumprimento pelos êxitos que
obtiveram. Pela nossa parte, pela minha parte, e ao contrário do que alguns já expressaram, a leitura dos programas dos órgãos regionais eleitos e do Presidente eleito, permite antever e desejar que serão possíveis decisões maioritárias (e até unânimes) que tornem a coesão, a marca indispensável dos mandatos que vamos
iniciar. Para isso, a Secção Regional do Norte tudo fará,
sem violar o seu programa de candidatura e sem ocultar divergências, para que a coesão não seja apenas uma
simples palavra” (fim de citação).
Concretizado que foi o desejo que então expressei,
atrevo-me até a concluir que a Ordem dos Médicos
mudou e mudou para melhor. Com orgulho renascido. Com dignidade reassumida. Com protagonismo decisivo.
Por tudo isto espera o CRN que este clima se não
deteriore motivado por interesses pessoais ou de
grupos minúsculos que, não obstante pretenderem
ostentar roupagens renovadoras, não conseguem
despir-se das suas ortodoxias ideológicas, de método ou de simples estilo. Esperemos ainda que todas
as vozes sábias e experientes se não deixem envolver por cânticos de um passado recente e queiram
recuperar alguns discretos e esgotados protagonistas pondo em causa o clima de unidade na diversidade que tem caracterizado a acção da Ordem dos
Médicos nestes últimos dois anos.
Estranharão depois destas palavras que ainda não
me tivesse referido à Convidada Especial desta
Cerimónia. Fi-lo, de propósito, para enaltecer a presença de Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde. Julgo não errar se disser aos novos membros da
Ordem, que é inédito um Juramento de Hipócrates
ser presidido pelo Ministro da Saúde. Este é já um
motivo de agradecimento pela presença da Senhora
Ministra da Saúde. Aproveito entretanto para salientar à Prof. Manuela Arcanjo, que por acaso é a
Ministra da Saúde, que a sua presença é, apenas e
residualmente, um convite protocolar. Pelo simples
facto da Secção Regional do Norte se caracterizar
por convidar para sua casa quem estima e respeita.
É o caso de Vossa Ex.ª.
Mas porque estamos em quadra festiva e porque
estes jovens médicos merecem um futuro melhor é
que eu me permito, em seu nome, fazer-lhe um pedido, que também é um desafio, próprio do Natal.
É que estes jovens não gostarão de ter uma formação médica controlada por estruturas tecnicamente
incapazes.
É que estes jovens não gostarão de uma estrutura
de internatos que os prejudica em relação a médicos não portugueses.
É que estes jovens não gostarão de vir a ser vítimas

de inspecções sem a caução técnica da Ordem onde
acabam de ingressar.
É que estes jovens não gostarão de vir a trabalhar
numa instituição pública em que a Ordem que acabam de abraçar está impedida de intervir disciplinarmente.
É que estes jovens não gostarão de exercer a sua
actividade sem a garantia que os seus actos e decisões sejam reconhecidos como o topo da hierarquia
técnica das equipas de saúde.
É que estes jovens não gostarão de exercer a sua
actividade sabendo que a comparticipação dos medicamentos que prescrevem depende da especialidade que possuírem.
Com tudo isto, é legítimo Vossa Ex.ª interrogar-se o
que podem estes jovens médicos, e também os médicos menos jovens, colocar-lhe no seu sapatinho
natalício. Porventura muito, porventura muito pouco. Mas porque é minha convicção que Vossa Ex.ª o
sente, é que seria gratificante para nós, e permitame que o diga para si, vir a ser recordada como alguém que definitivamente inverteu uma tradição de
mais de uma década de sistemática e concertada
hostilidade do Poder Político em relação aos médicos, que se traduziu apenas em prejuízo para os
doentes. Os médicos que hoje aqui estão têm dois
anos para realizar um internato geral que os habilita
ao exercício autónomo da Medicina. Depois esperaos uma prova de acesso ao internato complementar.
Finalmente, obterão um título de especialista. Nisto
Vossa Ex.ª está em melhores condições. Já fez o equivalente ao internato geral, já possui autonomia profissional e não tem que prestar nenhuma prova. É
por estas razões que a Ordem dos Médicos gostaria
de poder atribuir-lhe, simbolicamente e ao ver satisfeitos os desejos dos jovens médicos que aqui estão, o título de Especialista. Se, infelizmente, não
for antes, pelo menos daqui a três anos. Sem exame.
Obviamente, com apreciação curricular.
nortemédico Fotografia António Pinto

26

“ATESTADOS DE GUIMARÃES”:
ACÇÃO DISCIPLINAR PROPÕE A SUSPENSÃO DE CINCO MÉDICOS

Chegaram ao fim os esforços do Conselho Disciplinar do Norte (CDN) para apreciar, em tempo
útil, os 621 processos decorrentes do mediático
caso dos atestados de Guimarães. No passado dia
11 de Janeiro foram apresentados, em conferência
de imprensa, os resultados da acção disciplinar incentivada pelo Ministério da Educação. Com um
total de 233 penas, são 91 os médicos que o CDN
propõe sancionar. A pena mais recorrente (185
casos) é a de advertência – a menos pesada dentro
da gradação prevista no Estatuto Disciplinar dos
Médicos – mas foi também proposta a suspensão
de 5 clínicos, aos quais são aplicáveis 25 penas desta
natureza. Não sendo a mais grave das sanções possíveis, a suspensão é uma punição severa, justificada
em parte pelo facto de os médicos por ela abrangidos se terem furtado ao cumprimento das determinações do Conselho Disciplinar.
“A Ordem dos Médicos acaba de dar uma lição ao
país”, comentou Miguel Leão, logo após a leitura
do comunicado (ver texto integral na página seguinte) em que foram divulgados os efeitos acima
enumerados. Para o Presidente do CRNOM, esta
foi uma acção exemplar, uma vez que a Ordem “não
desapareceu no fosso da irresponsabilidade, como
habitualmente acontece com os poderes políticos”.
Germano de Sousa, também presente na conferência de imprensa, aproveitou para se dirigir aos “cronistas que acusaram a Ordem de corporativismo e
previram o abafamento do caso”: “Nós punimos
quando temos que punir e arquivamos quando é
de justiça arquivar”, declarou o Bastonário e Presidente do Conselho Nacional de Disciplina da OM.
Ambos os dirigentes foram generosos nos elogios
dirigidos ao CDN e à sua Presidente, Dra. Maria

José Cardoso, pela celeridade com que foi
conduzida uma acção disciplinar que compreendia a pesada tarefa de analisar mais de 800 atestados em 4 meses.
Germano de Sousa quis ainda recordar os contornos do caso que despoletou a polémica – a falta de
aproximadamente 250 alunos às provas globais
com base em atestados de veracidade duvidosa –
para, após reconhecer a conduta pouco ética dos
médicos envolvidos, chamar à responsabilidade
outros sectores da sociedade. “Quem penaliza os
pais dos alunos de Guimarães, que tão mau exemplo deram ao país, empurrando os filhos para situações destas?”, questionou o Bastonário da OM. E
acrescentou, ultrapassando o âmbito estrito do caso
em questão, que a pressão exercida sobre os médicos em geral para “atender às razões humanas que
os seus doentes alegam ao pedir um atestado” é
argumento suficiente para fazer estender a responsabilidade destas falsificações à sociedade em geral. A cultura do «atestado como justificação para
todas as faltas» está instalada no espírito dos portugueses.
A conferência de imprensa prosseguiu com alguns
esclarecimentos de carácter técnico respeitantes às
penas propostas e aos moldes da defesa dos médicos por elas abrangidos. Os clínicos dispõem de
15 dias a partir do recebimento do documento que
formaliza a acusação (prazo acordado com base nas
estipulações do Estatuto Disciplinar) para apresentar defesa ao CDN. Um eventual recurso da decisão deste órgão segue para o Conselho Nacional
de Disciplina da OM e, posteriormente, para os
tribunais. Quanto ao período de suspensão a que
os médicos penalizados poderão vir a ser submetidos, nenhum número foi avançado, visto terem os
resultados da acção disciplinar um carácter de proposta. O Estatuto Disciplinar prevê um mínimo de
1 dia e um máximo de 5 anos, mas só após a defesa
do médico se poderá definir a amplitude da suspensão.
nortemédico
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C ONFERÊNCIA

DE I MPRENSA PARA DIVULGAÇÃO D OS RESULTA-

C O NSELH O D ISCIPLINAR DA
SRNOM RELATIVA À APRECIAÇÃO DE ATESTAD OS M ÉDICOS SUSCITADA PELO M INISTÉRIO DA E DUCAÇÃO
D OS DA ACÇÃO DISCIPLINAR D O

1 - Como é já do conhecimento público, no Verão
passado foram remetidos pelo Presidente da Ordem dos Médicos ao Conselho Disciplinar da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, um
conjunto de atestados cuja apreciação havia sido
suscitada pelo Ministério da Educação.
2 - Existem ainda outros atestados em apreciação
pelo Conselho Nacional de Disciplina e que foram
enviados, nos termos do Estatuto Disciplinar dos
Médicos, para os Conselhos Disciplinares das Secções Regionais do Centro e do Sul da Ordem dos
Médicos por envolverem médicos que desempe-

nharam ou desempenham funções nos Corpos
Gerentes da Ordem dos Médicos ou porque foram
emitidos no território de acção jurisdicional daquelas Secções Regionais.
3 - No que se refere ao conjunto de atestados apreciados pelo Conselho Disciplinar do Norte, este
compreendia 831 atestados, referentes a 474 doentes e envolvendo 190 médicos. O mesmo conjunto abrangia atestados emitidos pelo mesmo
médico a diferentes doentes e atestados emitidos
por diferentes médicos ao mesmo doente. Por este
facto o número de processos disciplinares instruídos foi de 621.
4 - A acção disciplinar levada a cabo pelo Conselho Disciplinar da Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos produziu até ao presente os
seguintes efeitos:
– arquivamentos: 388 (referentes a 124 médicos),
– despachos de acusação: 233 (referentes a 91 médicos).
Tipo de sanções propostas nos despachos de acusação:
– 185 penas de advertência aplicáveis a 80 médicos,
– 23 penas de censura aplicáveis a 6 médicos,
– 25 penas de suspensão aplicáveis a 5 médicos.
As penas de suspensão foram propostas a estes 5
médicos por os mesmos não terem cumprido as
determinações do Conselho Disciplinar, tendo sido
solicitada a colaboração da Procuradoria Geral da
República para apuramento de eventual responsabilidade criminal.
5 - Relativamente aos factos de que foram acusados, poderão ainda os médicos envolvidos apresentar a respectiva defesa ao Conselho Disciplinar
do Norte. Da decisão deste cabe recurso para o Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos e, posteriormente, para os tribunais, nos termos previstos pelo Estatuto Disciplinar dos Médicos.
6 - O Conselho Disciplinar Regional aproveita para
salientar o extraordinário trabalho desenvolvido
pelos serviços administrativos da Secção Regional
do Norte da OM, e em especial pelo Senhor Vicente
Brandão, sem o qual teria sido impossível obter o
adequado tratamento informático necessário à apreciação de tão elevado número de processos e,
consequentemente, a possibilidade de proceder, em
tempo útil, à apresentação junto dos médicos e da
opinião pública, das conclusões da acção disciplinar do Conselho Disciplinar da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.

A Presidente do Conselho Disciplinar da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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SERVIÇO DE BIOÉTICA E ÉTICA MÉDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO E
SRNOM PROMOVERAM SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICA DO MEDICAMENTO
DESMISTIFICAR A PRESCRIÇÃO

Os medicamentos genéricos que se encontram à
venda nas farmácias do nosso país não são suficientemente divulgados e explicados junto dos médicos. Foi com esta convicção que o bastonário da
Ordem dos Médicos, Germano de Sousa, vincou a
importância da liberdade de prescrição de fármacos
durante o Seminário sobre Política do Medicamento
que decorreu no passado dia 19 de Janeiro, na Casa
do Médico, promovido pelo Serviço de Bioética da
Faculdade de Medicina do Porto (Director: Prof.
Rui Nunes) e pela Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Se o paciente tem o direito de receber o tratamento mais eficaz, o médico tem a obrigação de receitar o medicamento adequado “sem obstáculos do
tipo social ou económico”. Assim manda a ética,
lembrou Germano de Sousa. E se, perante vários
medicamentos que produzam o mesmo efeito, houver um mais barato, então esse deverá constituir a
opção. Dentro dessa linha de ideias, o bastonário
da Ordem dos Médicos recordou que é preciso
elucidar os profissionais acerca do que já existe ou
vai ser introduzido no mercado dos genéricos: “Não
venham culpar-nos por não aceitarmos genéricos,
porque não sabemos quais são eles”, referiu ainda.
A propósito, Miguel Leão, presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, deixou
claro que existe uma “obrigação ética” que deve
levar “cada médico a fornecer a cada doente os
melhores cuidados de saúde ao seu alcance”, sen-

DE GENÉRICOS

do para isso necessária a desmistificação da atitude dos médicos no que diz respeito à prescrição
dos medicamentos. “O direito dos doentes a usufruir de uma medicina qualificada impõe aos médicos uma atitude de completa oposição a quaisquer medidas que lhes retirem o direito exclusivo
à prescrição de quaisquer medicamentos e, portanto, à modificação ou à substituição das respectivas prescrições, sem o seu prévio acordo e consentimento”, rematou.
Em suma, e nas palavras da ministra da Saúde,
Manuela Arcanjo, pede-se uma prescrição “mais
lógica e mais informada”. E, na lógica de um receituário prescrito, Manuela Arcanjo aproveitou para
anunciar o lançamento de um prontuário terapêutico (em suporte papel e electrónico), uma espécie de listagem de medicamentos onde o nome
de cada fármaco será acompanhado de uma lista
de medicamentos de igual qualidade e de menor
preço. “Para que os clínicos possam escolher em
consciência o medicamento que lhes parecer mais
adequado à situação, já com consciência da melhor relação benefício/custo”, explicou a ministra.
Rui Nunes, do Serviço de Bioética e Ética Médica
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sublinhou ainda que a afectação de recursos para
a saúde é um problema de natureza política que
pertence ao universo da justiça distributiva. Nesse
contexto, é o próprio conceito de “direito à protecção da saúde” que deve ser reapreciado, continuou.
E foi mais longe: “A gestão estatal dos serviços públicos é pouco eficiente, gerando desperdícios e falta
de produtividade. Ao promover uma competição
saudável entre os diversos agentes, [o Estado] pode
até originar um benefício acrescido para a população, dado que a estratificação daí resultante permite um descongestionamento dos serviços públicos, e, portanto, não só um melhor atendimento
dos utilizadores como a redução das listas de espera”. De qualquer forma, Rui Nunes deixou claras
as quatro categorias responsáveis neste sector: o
médico-prescritor, o farmacêutico, o doente-consumidor, e, por último, o Estado. “Compete ao
Estado controlar as regras do jogo”, concluiu.
“Os médicos estão naturalmente mais habituados
a reconhecer medicamentos de marca do que os
genéricos que têm ao seu dispor”, explicou
Germano de Sousa. E é para contrariar esse preconceito que o Ministério da Saúde se propõe lançar uma campanha de sensibilização. “Para que não
exista desconfiança”.
nortemédico
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PALAVRAS DE SÍNTESE PROFERIDAS
CRNOM, D R. M IGUEL LEÃO

O Seminário sobre Política do Medicamento, promovido pelo Serviço de Bioética da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e pela Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, reflecte,
em primeiro lugar, o estabelecimento de laços de
cooperação indispensáveis entre instituições, que
entre outras funções, tem o dever de contribuir para
a informação e para o desenvolvimento profissional
contínuo dos médicos.
Os temas escolhidos, “Mercado dos Medicamentos”
e “Medicamentos Genéricos”, traduzem a importância que todos os agentes de saúde atribuem a este
assunto. Em primeiro lugar porque é uma obrigação ética de cada médico fornecer a cada doente os
melhores cuidados de saúde ao seu alcance, o que
inclui, necessariamente, qualquer tipo de terapêutica. Em segundo lugar, porque importa desmistificar
a atitude dos médicos, relativamente à prescrição
de medicamentos, genéricos ou não. Finalmente,
não pode deixar de equacionar-se a responsabilidade relativa dos vários intervenientes e organizações
envolvidos na produção, comercialização e prescrição de medicamentos no que se refere a racionalização dos custos decorrentes da utilização de medicamentos.
É meu desejo profundo que no fim deste Seminário
os médicos inscritos na Secção Regional do Norte
vejam reforçado o seu grau de informação quanto
às matérias abordadas, graças à participação de um
conjunto de palestrantes de indiscutível prestígio,
cuja colaboração agradeço penhoradamente.
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É ainda meu desejo que no final deste Seminário
seja cada vez mais evidente a justeza e razão da Ordem dos Médicos quando defende um conjunto de
princípios relativos à prescrição de quaisquer medicamentos e que me permito reafirmar:
-a liberdade de prescrição de medicamentos é uma
garantia da qualidade de relação médico-doente e
por isso, um direito inalienável que cada médico
deve poder exercer e que cada doente deve poder
usufruir.
-a verificação da qualidade dos medicamentos objecto de comercialização é matéria da competência de instâncias não essencialmente médicas.
-a aceitação pelos médicos da qualidade dos medicamentos objecto de comercialização é uma condição indispensável para o exercício de uma actividade médica de elevada qualidade.
-o principio anterior implica que todos os medicamentos possam ser identificados pela entidade responsável pela sua produção.
-a ética profissional impede que qualquer médico
venha a beneficiar de incentivos decorrentes de
determinadas práticas de prescrição, sejam estas
estimuladas por quaisquer entidades comerciais
(no sentido de aumentar a prescrição) sejam estas
estimuladas pelo Estado (no sentido de diminuir
a prescrição ou no sentido de prescrever medicamentos com menor custo, sejam estes genéricos
ou não).
-o direito dos doentes a usufruir de uma medicina
qualificada, impõe aos médicos uma atitude de
completa oposição a quaisquer medidas que retirem aos médicos o direito exclusivo à prescrição
de quaisquer medicamentos, e portanto, à modificação ou substituição das respectivas prescrições,
sem o seu prévio acordo e consentimento.
Miguel Leão, Presidente do CRNOM
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CRNOM PROMOVEU SEMINÁRIO SOBRE O INTERNATO GERAL

A Casa do Médico acolheu, no passado dia 20 de
Janeiro, um seminário de integração profissional
destinado aos formandos em início de Internato
Geral. A iniciativa, da responsabilidade do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM), incluiu conferências e mesas-redondas
subordinadas a duas temáticas essenciais: durante
a manhã, discutiram-se a estrutura e as competências da Ordem dos Médicos; à tarde, os participantes debruçaram-se sobre o papel da Ordem na formação médica e, particularmente, sobre a sua intervenção no quadro do Internato Geral.
As primeiras horas do seminário serviram, assim,
para uma introdução sumária aos principais regulamentos que enquadram o exercício da medicina:
o estatuto da Ordem dos Médicos foi abordado por
Hernâni Vilaça, membro do CRNOM, o estatuto
disciplinar pela presidente do Conselho Disciplinar Regional do Norte, Maria José Cardoso, cabendo ao presidente do CRNOM, Miguel Leão, a apresentação do código deontológico. Nelson Pereira,
vice-presidente do CRNOM, traçou uma panorâmica do funcionamento da Ordem.
Depois do almoço, falou-se sobretudo do papel da
Ordem na formação pós-graduada, uma intervenção rubricada por Machado Lopes. Fernanda
Fernandes e Luís Miguel Oliveira, ambos do Conselho Nacional do Médico Interno, juntaram-se a
António Neto numa introdução aos moldes em que
se organiza actualmente o Internato Geral. A consultora jurídica do CRNOM, Inês Folhadela, sensi-

bilizou os internos para as implicações jurídicas do
exercício da medicina tutelada.
“O objectivo deste seminário é aproximar os internos gerais da Ordem, através de uma introdução
aos seus principais regulamentos, mas também assinalar as boas vindas com uma apresentação sumária do Internato Geral que agora começaram
conduzida por profissionais que já passaram por
essa etapa”, explicou Miguel Leão à NorteMédico.
Num contexto em que, sublinhou, a extinção do
Internato Geral é uma questão definitivamente ultrapassada: “Essa possibilidade já não está sequer
em cima da mesa. Actualmente existe um consenso evidente contra a extinção, ou mesmo a redução, do Internato Geral”. As atenções voltam-se
agora para a reformulação da formação pós-graduada: “O Internato Geral deve ser reorganizado nalguns aspectos de pormenor. A Ordem dos Médicos apresentou ao Ministério da Saúde uma proposta que aponta para a fusão do Internato Geral e
do Internato Complementar. Defendemos um único internato, com a mesma duração, mas organizado em moldes diferentes dos actuais. Estamos à
espera da contraproposta do Ministério, mas já ouvi
algumas críticas por parte dos internos”, esclareceu Miguel Leão.

nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto

A RTES

31

RTE NÃ! É IN!CENTE!
SEJO VIEIRA EXPÕE EM ABRIL, NA CASA DO MÉDICO
ESCOLHE “O I MPÉRIO DAS LUZES ”, DE RENÉ
M AGRITTE CO M O A SUA O BRA PREDILECTA .
M AS O PINTOR SEJO VIEIRA, Q UE AO LO NG O
DA VIDA ACUMULO U COM PRAZER OS CARG OS
DE DESEN HA D O R , ESCRITO R , PR O FESS O R ,
ENCENAD OR, DANÇARINO , COREÓGRAFO , PRO DUTOR CINEMATO GRÁFICO , ACTOR E ATÉ OPERÁRIO , CO NFESSA Q UE “ A ARTE É ALG O MUITO
PRÓPRIO ” :

“JÁ FIZ ALGUNS IMPÉRIOS DE LUZ ”.
E APO NTA- OS COM ORGULH O : A FESTA ORGÍACA DE “P OR DEBAIXO D O VISÍVEL ”, A CATÁSTROFE DA CIVILIZAÇÃO DE “A SANTA TRINDADE ”, AS DIVAGAÇ ÕES PSEUD O -INTELECTUAIS DE
“D IVAGAÇÃ O D IARREICA ” O U O NEVO EIRO
OPACO DE “M IRAGEM ”. SEJO ELO GIA O PIN TOR BELGA COM O GABA O ITALIAN O G IORGIO
DE C HIRICO . D ESPREZA A ARTE DE SALVAD OR
D ALÍ E PRO CURA UM SURREALISM O MUITO
PRÓPRIO . RENEGA A “ ARTE PELA ARTE ” E G OSTA DE PARTILHAR . TALVEZ POR ISSO , CRIO U N O
CENTRO CO MERCIAL B OM S UCESSO UM ESPAÇ O ARTE Q UE ENSINA Q UEM Q UER A PINTAR E
QUE PERMITE EXPOR AOS QUE NÃO PO DEM . “AS
PESSOAS TÊM UMA GRANDE APTIDÃO PARA A
PINTURA ”, GARANTE .

É

COM O A TAL TELA DE

M AGRITTE : UMA TÉNUE LUZ DE CANDEEIRO QUE
PRO CURA IRROMPER ATRAVÉS DA ESCURIDÃO
DE ALGUMAS MENTES .

Sejo nasceu em Lisboa, há 59 anos. O “Diário de Lisboa” publicou os seus primeiros desenhos surrealistas
quando o tenro artista contava apenas 16 anos. Considerados subversivos pela censura salazarista, os esboços a tinta da china só ganharam relevo quando Sejo
Vieira saltou para França. E por lá evoluiu durante 30
anos. Agradeceu o traço abstracto a Poliakof que conheceu na Academia de Robert Duncan. Aprendeu a
fazer sandálias, a imprimir jornais. À noite foi operário, de dia tirou o curso de psicologia. Leccionou na
Faculdade de Vincennes para, em 1974, subir ao palco. Foi dançarino, mestre, actor, encenador. Moldado
em Nova Iorque e em Londres, assumiu o papel de escritor, coreógrafo e director de comédias musicais. Chegou mesmo a traduzir Fernando Pessoa antes de regressar a Portugal. Colocou nas prateleiras o livro “Esperança ou Apocalipse”, editou um jornal satírico. E
pegou nos pincéis.
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arte, e propus ao centro abrir aqui um Espaço Arte
onde faria a minha exposição, onde abriria uma
escola de pintura gratuita e onde coexistiria uma
exposição colectiva para pintores que não têm possibilidade de expor aqui no Porto. E foi espectacular. Durante cinco meses passaram por aqui mais
de 1500 pessoas, fiz contactos interessantíssimos,
as pessoas deixaram mais de 250 mensagens no
Livro de Ouro e dei conta de uma coisa muito interessante: é que a maior parte das pessoas que vieram cá das faculdades e que trabalham aqui nos
arredores têm uma grande sensibilidade para a pintura. Prova disso mesmo era a sua reacção quando
entravam neste espaço.

Como é que surge a ideia de comunicar com
as pessoas através da arte?
Costumo expor na França, na Bélgica, em Espanha,
e estava a expor em Paris, com o apoio da embaixada portuguesa. E foi feito um grande trabalho.
Aliás, acho que tenho feito uma grande homenagem a Portugal. Esse trabalho foi interessante porque o centro cultural onde eu fiz a exposição lançou um convite aos professores das escolas técnicas e a outras faculdades circundantes e vieram
muitas turmas de liceu durante os quinze dias de
mostra. E deu-se precisamente a possibilidade de
se falar sobre a minha pintura.
E é fácil conversar sobre arte?
A minha pintura tem um aspecto muito especial,
muito específico. É uma pintura que assenta sobre
o humanismo e a ecologia. Todos os quadros colidem com esses dois temas e com alguns poemas
meus. Mas a maior parte dos quadros tem a ver
com os problemas que hoje enfrentamos na sociedade: os problemas de poluição, as manipulações
genéticas, os problemas da paz e da guerra. Enfim,
todos os perigos que afectam a civilização na qual
nós vivemos. Através da minha pintura posso abordar determinados temas com as pessoas que vêm
ver a exposição. Nomeadamente com alunos das
escolas secundárias.
E quando é que a ideia chega a Portugal?
Como em França este trabalho foi um grande sucesso, quis fazê-lo em Portugal igualmente
vocacionado e dirigido para as escolas. A única possibilidade que havia aqui era encontrar um grande
local onde houvesse muita gente de passagem. Surgiu então a ideia de expor no centro comercial Bom
Sucesso. Vi este espaço completamente abandonado, onde já tinha existido uma pequena galeria de

Acha que as pessoas conseguiam de alguma
forma interpretar o surrealismo?
O surrealismo, ao fim de contas, é uma pintura à
base do imaginário. E percebi que o nosso povo
tem muita imaginação e, consequentemente, uma
grande aptidão para o surrealismo. Quando vim
para Portugal estava com medo de que fosse uma
pintura muito hermética, de acesso muito difícil,
mas deu-se o contrário: cá, a sensibilidade foi muito mais pura do que, por exemplo, em França. Há
uma profundeza na observação muito mais vincada. Só por isso já foi um sucesso fantástico. Mantive contacto com alunos das Belas Artes e ganhei
coragem para continuar uma coisa que estou a fazer há muito tempo que é o movimento Arte Cultura e Sociedade, que passa por levar artistas marginalizados pelo sistema a reunirem-se em cooperativas para expor, mas posicionando-se face aos
problemas da sociedade.
O objectivo é desenvolver a arte de cada um...
Não será só mostrar pintura por mostrar, a tal arte
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pela arte, mas a arte pelos problemas que cada artista pode enfrentar. Estamos a criar um grupo de
artistas do Porto que já apresenta exposições para
poder dialogar com as pessoas que por aqui passam. É um grande passo. Outro passo importante
foi a escola. Revelou-se que há muita gente que
gostaria de aprender a pintar e poucos sítios onde
isso possa acontecer. Esta é gratuita, mas, mesmo
pagando, as pessoas gostariam de ter um sítio onde
pintar. As pessoas têm uma grande aptidão para a
pintura. Não tanto pelo desenho, mas pelo menos
para a cor, para mancharem a tela, para se exprimirem através da cor. Tive muitos alunos que também já expõem aqui neste espaço.
Como é que surge o seu gosto pela pintura?
A pintura é uma coisa enraizada. Eu sempre desenhei. Aos meus 15 anos, era estudante, enviei os
primeiros desenhos para o “Diário de Lisboa”, e os
meus poemas (toda a minha vida escrevi poemas)
também foram lá publicados, em 1960, juntamente com alguns desenhos a tinta da china. Depois
fui para França, fugido da tropa, e continuei esse
trabalho. Lá, a primeira maneira de poder exprimir-me foi através do desenho, do traço. Em 62
conheci então um pintor muito conhecido, o
Poliakoff, que me levou a abordar a pintura abstracta. Entretanto, trabalhava como operário de
fábrica, acabei o meu curso de Psicologia, comecei
a dar aulas na faculdade e, de repente, perto de 75,
decidi abandonar completamente a pintura e o
ensino. E fui para o teatro. Estive lá 15 anos. Fui
encenador, fui bailarino, fui para Nova Iorque,
Londres, trabalhei a 100 por cento em todas as artes cénicas: cenografia, encenação, escrevi peças,
traduzi Pessoa. Quando, entretanto, regressei a
Portugal – em 92, por acaso, – inexplicavelmente
senti uma espécie de apelo da juventude, do desenho, da pintura. Em 95 voltei a atacar o desenho e
a pintura. Voltei aos meus 15 anos. Durante aqueles 20 anos fiquei num estado de hibernação. Foi
esquisito.

Porque é que se revê no surrealismo?
O surrealismo é uma forma de pensamento. Houve uma eclosão do movimento dadaísta de provocação ao sistema burguês no pós-guerra, e o surrealismo vem nesse seguimento, como uma outra força provocatória. Desde o início que, fazendo um
apelo ao imaginário, ao simbolismo, tenta atacar
determinados problemas da sociedade. O surrealismo ganhou alguma deturpação com Dalí, que
enveredou por uma variante clownesca, palhaça, e
que acabou por tirar algum valor ao surrealismo
de Magritte e de Giorgio de Chirico. Eu tento precisamente retomar o surrealismo no momento em
que morreu com Dalí. O meu trabalho alerta para
os diversos problemas que há na sociedade: poluição, ignorância das massas, ignorância da fé, seitas
religiosas que poluem por todo o lado, alienação
da sociedade, manipulação. Vamos atingir o raciocínio de cada pessoa. Um choque psicológico. De
repente paramos ‘O que é isto?’ E então começamos a questionar.
Vou questionar o pintor. ‘Por que razão pintou isto?’
‘O que é que isto quer dizer?’ É uma mensagem, e
a mensagem pode ser muito forte, muito radical.
As pessoas lêem as mensagens que eu deixo, e que
não vão muito longe (é apenas uma porta, uma
pista), e vêem falar comigo. Assim cria-se a comunicação entre o artista e o público.
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O SURREALISM O
O U A IMAGINAÇÃO SEM LIMITES

E a reacção?
A reacção é óptima. As pessoas agradecem: a primeira coisa
que se lê no Livro de Ouro é ‘parabéns e obrigado’. Parabéns
porque gostaram da pintura, obrigado porque as pessoas
precisam de arte.
Esta exposição vai estar na Casa do Médico?
Esta é verdadeiramente a primeira exposição que faço em
Portugal, onde expus 56 quadros meus durante cinco meses. Agora, a exposição vai passar para a Ordem dos Médicos, mais precisamente para a Casa do Médico, no dia 19 de
Abril. Vai estar lá durante três dias.
E depois?
Preparo uma exposição em Nova Iorque.
Pretende seguir a linha de algum pintor-referência?
Tenho um grande reconhecimento por Magritte e por Giorgio
de Chirico. São pintores que abrem pistas. E, de vez em quando, tenho um olhar sobre esses pintores. Confesso que gostaria de ter aquela profundeza, aquele mistério. Mas o imaginário é pessoal. Quando o Magritte viu de Chirico foi uma
revelação, e quando de Chirico conheceu Magritte também.
Há uma espécie de vaivém entre os surrealistas que é interessante. Há talvez uma interferência.
Qual é a sua obra preferida de Magritte?
O Império das Luzes.
Já criou o seu Império das Luzes?
Ah, sim. Já fiz alguns impérios de luz. Para mim, cada quadro é um bocado de alma. Não posso colocar nenhum de
parte, mas há alguns mais fortes. Alguns nem sequer gostaria de vender.
Como é que definiria a arte?
A arte não é inocente. Tem implicações muito importantes
na sociedade. É um veículo de comunicação. Falar em arte
pela arte é uma aberração completa.
nortemédico

Texto Octávio Costa • Fotografia António Pinto

O Surrealismo é a arte diferente. É por excelência a
arte do espírito. É a via que nos leva, sem passar por
atalhos, aos mundos vivificadores e eternos do imaginário, que nos deixa pressentir para lá do visível, tantos lugares secretos, tantos horizontes por atingir.
O Surrealismo possui uma força oculta que não se encontra em nenhuma outra corrente artística. Uma força que ajuda a desvendar os mistérios da alma, a
deslindar os enredos da vida, a lutar contra a absurdez
do quotidiano. Que outra pintura poderia tornar tão
poética, tão humana, a procura do absoluto, a crença
num ideal? Ela desconhece os estigmas com que a mediocridade maquilha as faces da criatividade. Ela força
o pintor a imunizar-se contra a facilidade, contra a
desonestidade.
O Surrealismo permite alcançar o inacessível, materializar o incorpóreo, definir continuamente o sentido das
coisas, afirmar convicções, elaborar novos esquemas
para o pensamento, abrir caminhos na floresta das certezas. Alimenta-nos de sonhos, de visões, de simbolismos, de ideias em liberdade, diz-nos para acreditar na
verdade. Que outra pintura nos conduziria tão sorrateiramente através dos labirintos da tela, fazendo de
nós novas Alices no país das maravilhas?
Excluamos da criação tudo o que tenha a ver com
narcisismo, estatuto social, ganância, corrupção, honrarias, prémios e outros artifícios alienantes para o espírito! Criar é apenas a tentação obsessiva de querer
deambular pela terra dos sonhos, de existir no mundo
do absoluto, de penetrar nos inúmeros universos paralelos que a imaginação, isto é o pensamento, vai aos
poucos definindo, construindo. Pintar é sobretudo poder utilizar respeitosamente, humildemente a tela, essa
matéria carnal, esse lugar privilegiado, esse espaço palpável, perfeitamente dimensionado.
A tela é o sudário no qual repousará para sempre a alma
do pintor. Então, como enfrentá-la? Só em estreita comunhão com o espírito, nessas horas em que a inspiração nos visita e o coração se sente forte e paciente.
A pintura será sempre o acto ritual pelo qual toda a
riqueza do universo humano se torna autêntica e toma
entre os quatro cantos da tela o aspecto colorido, desmedido, estruturado da alma. Pintamos para dialogar
não só com nós próprios mas também com o olhar daqueles que nos visitam, pintamos para que esse outrem
aceda sem dificuldades à plataforma de onde levantam
voo os nossos sonhos, os nossos pesadelos, os nossos
desejos, as nossas obsessões. Que grande responsabilidade, a do criador, para com aquele que o procura, para
com o espectador do seu trabalho. Pobre de nós, se o
enganamos, se o desprezamos, se o deixamos partir com
o espírito vazio!
O Surrealismo, tanto na pintura como na poesia, reaparecerá neste princípio de século, expurgando das extravagâncias e infantilismos, tornar-se-á o veículo de
uma reacção radical contra todas as alienações que a
s o c i e d a d e e n g e n d r a , d e nun c i a r á a s g u e rr a s e o s
genocídios, a destruição do planeta, as manipulações
genéticas, a fome e a exclusão, a tirania, todas as aberr a ç õ e s d e u m m un d o a l c unh a d o e rr a d a m e n t e d e
surrealista!
Sejo Vieira

LAZER
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GERÊS: UM

P IS GEM
QU SE S GR D
HÁ

LUGARES Q UE SÓ EXISTEM PARA N OS

SUAVIZAR O CANSAÇ O D OS DIAS.

O GERÊS

O FERECE- N O S A SUA PAISAGEM SAGRADA
O NDE IRROMPE D O GRANITO A PROMESSA
DE TRAN Q UILIDADE .

D AS GENTES DA SERRA
COLHE-SE UM SORRISO E UM REGAÇ O FRATERN O . ESTES SÃO ALGUNS D OS ARGUMENTOS Q UE PO DE CO MPROVAR SE ACEITAR A
SUGESTÃO Q UE A

nortemédico LHE PRO -

PÕE PARA UM FIM - DE-SEMANA AO ENCO NTRO DA

NATUREZA.

AS SERRAS DA PENEDA, D O S OAJO E D O
G ERÊS , AS ALDEIAS DE VILARINH O DAS
FURNAS E DE PITÕES DAS JÚNIAS E O RIO
H O MEM SÃO LO CAIS A VISITAR NESTA REGIÃ O RICA EM PATRI M Ó NI O NATURAL ,
PAISAGÍSTICO E M O NUMENTAL .
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Não consta que Bruce Chatwin tivesse, nas suas inúmeras viagens, passado pelo Gerês. Porém, acredito
que a imensidão da paisagem que caracteriza o Parque Natural da Peneda-Gerês agradasse ao nómada.
De qualquer modo, fica a sugestão para quem quer
fugir da vida nas cidades, por um fim-de-semana.
Na mala devem caber meia dúzia de peças de vestuário adequadas à estação do ano e dois livros – o “Diário de Link” de Francisco Duarte Mangas e “Vilarinho
da Furna, uma aldeia comunitária” de Jorge Dias.
Criado há vinte e nove anos, o Parque Natural da
Peneda-Gerês localiza-se no alto Noroeste de Portugal. A mancha verde da sua área estende-se em forma
de ferradura ao longo de 72.000 hectares. Abraça os
Concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da
Barca, Terras do Bouro e Montalegre. A extensa paisagem é formada pelo conjunto das serras do Gerês,
Peneda e Amarela, e banhada pelas bacias hidrográficas dos rios Lima, Homem e Cávado.
Para chegar ao Parque da Peneda-Gerês pode optar
por uma das quatro entradas disponíveis. Entrada por
Lamas de Mouro, vindo de Melgaço, utilizando a EN
202 e EN 202-3; vindo de Ponte da Barca pela EN
203 e 304 em direcção ao Soajo e Lindoso; entrada
por Rio Caldo em direcção a Portela do Homem vindo de Amares ou Póvoa de Lanhoso pela EN 308 e
EN 103; em direcção a Pitões das Júnias e Torém vindo de Montalegre pela EN 308.
O ambiente verdejante é já argumento suficiente para
encorajar a condução nas estreitas estradas bordadas
a carvalhos, ora verdes, ora amarelos ou castanhos,
dando o mote da estação correspondente. Para os
andarilhos recomenda-se cuidado com a vegetação
rasteira, nomeadamente, os tojos, o zimbro e as urzes. O quadro rural não fica completo sem o casario
de pedra ponteado pelos espigueiros e pelo movimento dos cães, vacas, garranos (cavalos selvagens) e cabras. O toque final pertence aos sons da natureza e
aos chocalhos de lata pendurados nos animais, uma
agradável sinfonia, regida sob a batuta dos pastores e
dos rostos femininos encarquilhados.
A cerca de 1.400 metros de altitude sentado numa
pedra, se o sol beijar a terra vai sentir-se a tocar o céu,
se a noite for generosa cobrir-se-á com um manto de
estrelas.

“Painel tosco e montanhês, como sabes,
mas nosso, quer queiramos, quer não,
e dos outros também, quando a curiosidade
dos outros der a volta ao mundo”.
Miguel Torga

VILARINH O

DAS

FURNAS :

ME-

M ÓRIA DE UMA ALDEIA SUBMERSA
Comecemos, então, o passeio por Vilarinho das
Furnas, a antiga aldeia comunitária, situada num vale,
que as águas do rio Homem cobriram em 1972, na
altura em que foi construída a Barragem da Caniçada.
A aldeia submersa só é visível quando baixa o nível
das águas da albufeira. Para quem fizer o caminho a
pé, até ao alto da barragem, os telhados podem ser
mirados lá no fundo das águas. Entretanto, o património desta aldeia está salvaguardado no museu
etnográfico construído em 1981, tendo sido utilizadas as pedras das casas inundadas para a construção
do edifício.
Da aldeia desaparecida restam relatos de ex-habitantes que tentaram resistir, “só quando a água começou a subir e já os móveis boiavam, foram lá buscálos de barco”. Outra história é a do sociólogo Manuel
Antunes que na altura da construção da barragem
apercebeu-se de que a aldeia ia desaparecer e quis
fotografá-la, mas não tinha máquina. Pediu uma à
Gulbenkian, e a instituição recusou o pedido. No entanto, acabou por conseguir comprar a máquina fotográfica e captar num último olhar as imagens que
podem ser testemunhadas no Museu Etnográfico de
Vilarinho que se encontra em São João do Campo.
Uma vez por ano, os ex-vilarinhos reúnem-se para
celebrar a Festa de Nossa Senhora da Conceição. No
dia 8 de Dezembro as festividades religiosas servem
para recuperar o espírito comunitário. Recorde-se que
Vilarinho era uma aldeia comunitária: reunia uma vez
por semana com um representante de cada casa para
decidirem em conjunto as tarefas da lavoura e o quotidiano dos aldeões.

PITÕES DAS JÚNIAS ESCO NDE TESO URO RO MAN O
A aldeia de Pitões das Júnias conserva o Mosteiro de
Santa Maria das Júnias que data do século II. Trata-se
de um magnífico templo romano edificado no fundo
do vale, escondido pela imensa vegetação e apenas
de acesso pedestre pelos caminhos de terra e pela frágil ponte de madeira.
Pitões presenteia-nos, ainda, com uma magnífica cascata desenhada no granito do vale e acessível por um
longo e estreito trilho guiado pelo som da água a escorrer pelas pedras.

PERCURSO

DA

G EIRA R OMANA

As almas peregrinas que optem por esta via sacra terão nove horas de caminho e muitas dores nos pés. A
via é sinuosa. A Geira Romana era a via militar número 18 que ligava Braga a Astorga em Espanha. A caminhada inicia-se em Santa Cruz por Terras do Bouro,
onde a geira romana abandona o vale do rio Cávado e
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entra no vale do rio Homem. A peregrinação segue
pelas localidades de Balança, Chorense, Moimenta e
Covide. Altura em que o traçado larga o monte de
Abadia e segue estrada fora até ao vale de São João do
Campo.

PATRIM Ó NIO

HISTÓRICO E CUL-

TURAL
Ao deixar-se levar por um sítio tão esmagador como
o Gerês, apetece ficar ali a especular sobre a pequenez do homem perante a grandiosidade da natureza
ou a povoar o imaginário com as histórias mágicas de
outros tempos. Histórias do tempo proto-histórico até
aos dias de hoje. Ali há vestígios megalíticos, célticos,
romanos e medievais. Antes de Portugal existir como
nação, há pelo menos cinco mil anos, já por lá existiam monumentos funerários, como antas, cobertas
formando mamoas, que podem ser vistas nas extensas necrópoles do planalto de Castro Laboreiro, na
portela do Mezio, nas chãs da Serra Amarela ou nos
altos frios de Mourela em Montalegre, delimitando
espaços sagrados e fronteiras que perduram.
Devagarinho pelo caminho vai-se desvanecendo o
olhar para o Santuário rupestre de Gião, ou o Penedo
do Encanto da Bouça do Colado em Parado. A interrogação permanece nas rochas, eis que avistamos a
estátua-menir da Ermida, na Serra Amarela, datável
do 2º milénio a.C., uma escultura antropológica feminina actualmente exposta no Núcleo Museológico
da Ermida. Por momentos a paragem é na Idade do
Ferro, quando os povos se fixaram nos povoados fortificados pontuando em castros o cumeiro dos outeiros ou os esporões da meia encosta. Até à chegada
dos romanos a cultura castrense marcou sítios como

a Calcedónia, os Castros de Outeiro, Ermida, Tourém
ou o Castro de Dorões em Montalegre.
Agora, na peugada dos romanos, estamos no ano de
173 a.C. As legiões romanas alcançaram pela primeira vez as terras do noroeste da Hispania. A romanização do Convento Bracaraugustano tem aqui no Parque Natural da Peneda-Gerês e na Geira Romana a
via 18 do Itinerário de Antonino, um dos mais relevantes monumentos, quer pela conservação do seu
traçado sinuoso quer pelo número e qualidade dos
seus miliários epigrafados.
A romanização estende-se ao Lindoso destaque para
o povoado de Cabeço de Leijó, uma ara dedicada a
Hércules e uma escultura de figura togada, em Bilhares, na Serra Amarela.
O nosso percurso romano não ficava concluído sem
uma última contemplação à magnífica estela sepulcral conhecida como a Pedra dos Namorados.
Um pulo ao tempo medieval serve para avaliar a transformação da paisagem e o ordenamento do espaço
que se foi desenvolvendo ao ritmo das batidas cardíacas da economia agrária. Ligado à terra o conceito
de paróquia ganha corpo. Edifica-se o mosteiro
beneditino de Ermelo. Erguem-se os castelos de
Melgaço, Castro Laboreiro, Lindoso, Nóbrega, Covide
e Montalegre para defenderem a “raia seca” do norte
do território nacional.
Os povoados medievais rodeiam-se de uma atmosfera engenhosa e misteriosa. Envoltos na verdura permanecem abandonados, na expectativa de uma visita, os povoados de Pombo, no Gavieiro e de S. Vicente
do Gerês na mata do Beredo, mais conhecido como
“aldeia velha de Juriz”.

L OBO

IBÉRICO : ESPÉCIE EM VIAS

DE EXTINÇÃO
Vencer a sinuosa e íngreme paisagem do Gerês, um
cenário de sonho feito de cores suaves e habitado por
várias espécies animais, exige-nos uma liberdade ímpar só possível pelo respeito da biodiversidade. Para
proteger e estudar as espécies em vias de extinção,
nomeadamente o lobo ibérico e o lirão-cinzento, existe
desde 1998 um plano transfronteiriço do noroeste
ibérico englobando a reserva do Parque Natural da
Peneda-Gerês e do Parque Xerés. A Reserva Transfronteiriça Gerês-Xerés monotoriza uma área de 2.000
Km2. A população lupina distribui-se pelas alcateias
do Gerês e da Cabreira numa zona inferior a 20 Km2.
O lirão-cinzento é um roedor de hábitos estritamente
nocturnos e arborícolas morfologicamente semelhante
ao esquilo embora mais pequeno. A espécie encontra-se junto à fronteira luso-galega do Parque Natural
da Peneda-Gerês.
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GERÊS: UM

P IS GEM QU SE S GR D

Onde Ficar:

Hotel Universal (Gerês); Contacto: 253391143
Preço: 9250$00 – duplo
Pensão Pontes de Rio Caldo (7 km Gerês); Contacto: 253391540
Preço: 7500$00 – duplo
Pousada da Juventude Vilarinho das Furnas (Gerês); Contacto: 253351339
Reservas: 213596000
Preço: 3500$00 – duplo; 1400$00 - single
Cartão Jovem ou Carta de Alberguista
Casa Abrigo do Parque Nacional da Peneda-Gerês
Casa do Ventuzelo (para 8 pessoas); Contacto: 258452250
Preço: 8000$00 ou 12000$00 (mínimo 2 noites)

Actividades:

O NHA – Clube de Montanha organiza percursos pedestres, passeios a
cavalo e actividades culturais; Contacto: 253263436
www.nha.pt/agenda.html
Parque Natural da Peneda-Gerês; Contacto: 253203480 (visitas guiadas)

O que ver:

“Aquela senhora tem um piano
que é agradável mas não é o correr dos rios
nem o murmúrio que as árvores fazem...
para que é preciso ter um piano
o melhor é ter ouvidos
e amar a natureza”
Alberto Caeiro

– Miradouro da Pedra Bela
– Mosteiro de Pitões das Júnias
– Aldeia do Soajo
– Ermida
– Vale Vilarinho das Furnas
– Passeio pedestre na geira Romana
– Calcedónia (muralha do antigo Castro romanizado)
– Espigueiros e eira comunitária do Lindoso
– Antas e Mamoas de Mosteirô
– Vidoeiro (aluguer de cavalos)

Onde comer:

A oferta gastronómica é rica e variada. Dos enchidos à vitela, dos queijos ao
mel e à broa de milho, não faltam locais onde cometer o pecado da gula.
nortemédico

Texto Isaura Magalhães • Fotografia António Pinto

INFORMAÇÃO
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LEGISLAÇÃO 000
RESUMO DE LEGISLAÇÃO RELEVANTE PUBLICADA EM 2000
JANEIRO
D.R. 1ª SÉRIE

DEC .-LEI N .º 32/2000, DE 13 DE MARÇO
Altera o Dec.-Lei n.º 308/93, de 2 de Setembro, que criou o
Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.

DEC .-LEI N.º 1-B/2000, DE 22 DE JANEIRO
Altera o Dec.-Lei n.º 296/93, de 25 de Agosto, que estabelece o
regime jurídico do Departamento de Recursos Humanos da Saúde.

P ORTARIA N .º 153/2000, DE 16 DE MARÇO
Altera a Portaria n.º 1024/99, de 18 de Novembro (aprova o
programa de formação do internato complementar da especialidade médica de otorrinolaringologia).

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N .º 6/2000, DE 26 DE JA-

P ORTARIA N .º 177/2000, DE 23 DE MARÇO
Estabelece as verbas a atribuir por acto médico-cirúrgico aos
estabelecimentos de saúde abrangidos pelo Programa para a Promoção do Acesso e a fracção das mesmas a afectar ao pagamento
de suplementos remuneratórios.

NEIRO

Recomendação ao Governo para pôr em prática um plano de
acção urgente para o aumento de formandos na área da saúde.
DEC .-LEI N.º 5/2000, DE 29 DE JANEIRO
Altera o Dec.-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da remoção, transporte, inumação,
exumação, transladação e cremação de cadáveres, bem como
alguns desses actos relativos a ossadas, cinzas, fetos mortos e
peças anatómicas, e ainda de mudança de localização de um
cemitério.
D.R., 2ª SÉRIE
DELIBERAÇÃO N .º 46/2000, D O INFARMED, DE 18 DE JANEIRO
Determina a publicação da lista dos dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro existentes no mercado cujos pedidos de autorização foram já solicitados, tendo autorização para permanecer no mercado até à conclusão do respectivo processo de avaliação.
FEVEREIRO
D.R., 1ª SÉRIE
DEC .-LEI N.º 10/2000, DE 10 DE FEVEREIRO
Cria, no quadro das responsabilidades que Portugal assumiu na
assistência a Timor Leste, uma licença especial para o exercício
transitório de funções públicas ou de interesse naquele território por cidadãos portugueses trabalhadores, aposentados e reformados do sector público ou sector privado.
P ORTARIA N .º 66/2000, DE 16 DE FEVEREIRO
Fixa o número de médicos no Gabinete Médico-Legal de Ponta
Delgada.
RESOLUÇÃO D O C ONSELHO DE M INISTROS N .º 6-A/2000, DE 28 DE
FEVEREIRO

Extingue o Gabinete para o Desenvolvimento do Sistema de Formação da Saúde (GDF).
MARÇ O
D.R., 1ª SÉRIE

P ORTARIA N .º 179/2000, DE 29 DE MARÇO
Fixa o número de médicos do Gabinete Médico-Legal da Figueira da Foz.
P ORTARIA N .º 180/2000, DE 29 DE MARÇO
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal da Figueira da Foz, a
partir de 1 de Março de 2000.
DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N .º 12/2000, DE 30 DE M ARÇO
Ratifica a Convenção sobre o Reconhecimento das Qualificações Relativas ao Ensino Superior na Região Europa, aberta à
assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em
Lisboa, em 11 de Abril de 1997.
P ORTARIA N .º 185/2000, DE 31 DE MARÇO
Aprova o Regulamento Interno do Hospital Ortopédico do Dr.
José de Almeida.
P ORTARIA N .º 186/2000, DE 31 DE MARÇO
Estabelece os preços a pagar aos centros regionais de oncologia
do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil, no
âmbito do Programa Específico para a Promoção do Acesso naqueles estabelecimentos e a fracção dos mesmos afecta ao pagamento de suplementos remuneratórios aos profissionais.
D.R., 2ª SÉRIE
DESPACHO CONJUNTO N .º 279/2000, DE 9 DE M ARÇO
Renova para o ano 2000 o Programa para a Promoção do Acesso.
DESPACHO N .º 5438/2000 DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 9 DE M ARÇO
Nomeia os técnicos de saúde representantes do Ministério da
Saúde nas comissões de verificação técnica, constituídas junto
de cada ARS, com funções e poderes de vistoria e inspecção dos
laboratórios privados de análises clínicas.
DESPACHO N .º 5440/2000 DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 9 DE M ARÇO
Delega no Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde várias competências relacionadas com serviços e organismos integrados no SNS.

P ORTARIA N .º 117/2000, DE 4 DE MARÇO
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de Ponta Delgada a
partir de 1 de Março de 2000.

DESPACHO N.º 5566/2000 DA M INISTRA DA SAÚDE, DE 10 DE M ARÇO
Aprova os modelos de cédula profissional e de documento específico de autorização de exercício profissional das profissões de
diagnóstico e terapêutica.

DEC .-LEI N.º 29/2000, DE 13 DE MARÇO
Prevê que a fotocópia simples de documento autêntico ou autenticado seja suficiente para a instrução de processos administrativos graciosos (em vigor a partir de 1 de Maio de 2000).

DESPACHO N .º 6100/2000 D O SECRETÁRIO DE ESTAD O DA SAÚDE,
17 DE MARÇO
Medicamentos comparticipados para o tratamento da doença
de Alzheimer.
DE
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MAIO

D.R., 1ª SÉRIE

D.R., 1ª SÉRIE

P ORTARIA N .º 208/2000, DE 6 DE ABRIL
Procede ao 2º reajustamento na designação das unidades orgânicas de natureza técnica constantes da Portaria n.º 130/84, de
4 de Março (Hospital de São Francisco Xavier).

DEC .-LEI N.º 70/2000, DE 4 DE M AIO
Altera a Lei n.º 4/2000, de 5 de Abril, sobre a protecção da maternidade e paternidade, e procede à sua republicação rectificada.

P ORTARIA N .º 209/2000, DE 6 DE ABRIL
Determina que se constitua o Grupo Hospitalar do Médio Tejo,
integrando os Hospitais Distritais de Abrantes, Tomar e Torres
Novas.
DEC .-LEI N .º 64-A/2000, DE 22 DE ABRIL
Possibilita a realização de contratos de arrendamento para comércio, indústria ou exercício de profissão liberal, bem como o
trespasse e cessão de exploração de estabelecimento comercial
através de contrato escrito, dispensando-se a escritura pública.
DEC .-LEI N .º 68/2000, DE 26 DE ABRIL
Altera o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo
Dec.-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi
dada pelo Dec.-Lei n.º 53/ 98, de 11 de Março, integrando ainda uma disposição excepcional transitória referente aos contratos a termo actualmente em vigor.
P ORTARIA N .º 230/2000, DE 27 DE ABRIL
Altera o quadro de pessoal do Hospital de São Bernardo - Setúbal.
P ORTARIA N .º 235/2000, DE 27 DE ABRIL
Cria o Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim - Vila do Conde.
P ORTARIA N .º 239/2000, DE 29 DE ABRIL
Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários e
agentes da administração central, local e regional, actualizando
os índices 100 e as escalas salariais em vigor, bem come as tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem e marcha e comparticipações da ADSE.
D.R., 2ª SÉRIE
DESPACHO N .º 7376/2000 DA M INISTRA DA SAÚDE, DE 5 DE ABRIL
Cria condições de acessibilidade à implementação de acessos
vasculares no tratamento dos insuficientes renais crónicos.
DESPACHO CONJUNTO N .º 388/2000, DE 5 DE ABRIL
Programa de Acesso aos Centros Regionais de Oncologia - Ano
2000.
DESPACHO N .º 7577/2000 DA M INISTRA DA SAÚDE, DE 7 DE ABRIL
Constituição do Conselho Ético e Profissional de Odontologia.
P ORTARIA N .º 650/2000, DE 11 DE ABRIL
Fixa a Taxa do Registo Profissional dos Técnicos de Diagnóstico
e Terapêutica.
DESPACHO N.º 8346/2000, DA M INISTRA DA SAÚDE, DE 17 DE ABRIL
Estabelece medidas de reorganização dos serviços de urgência
psiquiátrica das ARS de Lisboa e Vale do Tejo.
DESPACHO N .º 8539/2000 D O SECRETÁRIO DE ESTAD O D OS RECURHUMANOS E DA M O DERNIZAÇÃO DA SAÚDE, DE 19 DE ABRIL
Procede a identificação dos estabelecimentos e especialidades
carenciados.
SOS

AVISO N .º 7270/2000 D O INSTITUTO NACIONAL DA FARMÁCIA E D O
MEDICAMENTO , DE 27 DE ABRIL
Publicação da lista de Medicamentos comparticipados em Março de 2000.

DECRETO REGULAMENTAR REGIONAL N.º 30/2000/M, DE 5 DE M AIO
Altera a estrutura orgânica do Centro Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.
P ORTARIA N .º 247/2000, DE 8 DE M AIO
Aprova o Regulamento arquivístico para os Hospitais e demais
serviços do Ministério da Saúde, no que se refere a avaliação,
selecção, transferência, incorporação em arquivo definitivo, substituição do suporte e eliminação da documentação.
P ORTARIA N .º 247-B/2000, DE 8 DE M AIO
Estabelece normas relativas aos exames médico e psicológico de
selecção a efectuar nos concursos de admissão às diversas carreiras dos serviços de polícia municipal.
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2000/A, DE 10 DE MAIO
Estabelece o regime jurídico de dispensas de serviço efectivo de
funções, por períodos limitados, para participação em actividades sociais, culturais, associativas e desportivas.
P ORTARIA N .º 263/2000, DE 13 DE M AIO
Determina que o suplemento remuneratório que cabe a cada
profissional, a atribuir pela verba global destinada à equipa, fixada no anexo à Portaria n.º 186/2000, de 31 de Março, seja
estabelecido pelo órgão dirigente máximo do estabelecimento
de saúde, mediante negociação com os referidos profissionais,
tendo em conta a respectiva carreira e função.
DEC .-LEI N.º 88/2000, DE 18 DE M AIO
Cria o Conselho Coordenador da Estratégia Nacional de Luta
contra a Droga e da Toxicodependência.
DEC .-LEI N.º 89/2000, DE 18 DE M AIO
Cria o Conselho Nacional da Droga e da Toxicodependência.
DEC .-LEI N.º 90/2000, DE 18 DE M AIO
Altera a Lei Orgânica do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, criado pelo Dec.-Lei n.º 31/99, de 5 de Fevereiro.
DEC .-LEI N.º 92/2000, DE 19 DE M AIO
Garante um esquema de protecção especial às pessoas atingidas
por doença do foro oncológico.
DEC .-LEI N.º 96/2000, DE 23 DE M AIO
Aprova a nova Lei Orgânica da Secretaria Geral do Ministério da
Saúde.
P ORTARIA N .º 286/2000, DE 23 DE M AIO
Altera o quadro de pessoal dos Hospitais da Univ. de Coimbra.
P ORTARIA N .º 298/2000, DE 26 DE M AIO
Fixa a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económicos pelos serviços prestados pela Direcção Geral de Saúde nos procedimentos da comercialização dos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial.
P ORTARIA N .º 300/2000, DE 29 DE M AIO
Cria o Centro Hospitalar de Cascais, que integra o Hospital Condes de Castro Guimarães - Cascais e o Hospital Ortopédico do
Dr. José de Almeida - Carcavelos.
DECRETO REGULAMENTAR REGIONAL N.º 33/2000/M, DE 29 DE MAIO
Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 27/92/M, de 24 de
Setembro, que aprova a estrutura orgânica e o funcionamento
do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira,
bem como a Portaria n.º 75/98, de 29 de Abril, que aprova o
quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Funchal.
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D.R., 2ª SÉRIE

D.R., 2ª SÉRIE

DESPACHO CONJUNTO N .º 492/2000, DA PRESIDÊNCIA D O C ONSEMINISTROS E M INISTÉRIOS D O TRABALHO E DA S OLIDARIEDADE E DA SAÚDE, DE 4 DE M AIO
Determina a afectação de resultados da Santa Casa da Misericórdia ao Projecto Vida.

DELIBERAÇÃO N.º 670/2000, D O INFARMED, DE 6 DE JUNHO
Delibera suspender, até 31 de Dezembro de 2000, as Autorizações de Introdução no Mercado dos medicamentos que contêm
a substância activa “Sertindol”.

LHO DE

DESPACHO CONJUNTO N .º 497/2000, D OS MINISTÉRIOS D O TRABALHO E DA S OLIDARIEDADE E DA SAÚDE, DE 5 DE M AIO
Aprova os cursos profissionais na área do Diagnóstico e Terapêutica ministrados pela Egas Moniz - Cooperativa de Ensino
Superior, C.R.L. e pela CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico.
PARECER N .º 85/98, DA PROCURAD ORIA GERAL DA REPÚBLICA, DE 5
DE M AIO
Instituto de Medicina Legal de Lisboa - Carreira Médica/Carreira Especial - Direito à Carreira - Progressão na Carreira - Serviços Médico Legais.
AVISO N.º 8421/2000, D O INFARMED, DE 17 DE M AIO
Publicação da lista de medicamentos comparticipados em Março de 2000.
AVISO N.º 8492/2000, D O INFARMED, DE 18 DE M AIO
Publicação da lista de medicamentos comparticipados em Fevereiro de 2000.

AVISO N .º 9320/2000, DE 6 DE JUNHO
Aviso de abertura do concurso de admissão a frequência do ciclo de estudos especiais em Reabilitação Pediátrica e Desenvolvimento.
DESPACHO N.º 12860/2000, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS RECURH UMANOS E DA M ODERNIZAÇÃO DA SAÚDE, DE 23 DE JUNHO
Altera o despacho n.º 8539/2000, do Secretário de Estado dos
Recursos Humanos e da Modernização da Saúde, de 19 de Abril,
que precede a identificação dos estabelecimentos e especialidades carenciados.
SOS

RESOLUÇÃO N.º 86/2000. DE 28 DE JUNHO
Aprova a criação do Curso de Mestrado em Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
RESOLUÇÃO N.º 87/2000. DE 28 DE JUNHO
Aprova a criação do Curso de Mestrado em Medicina de Catástrofe, do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da
Universidade do Porto.

P ORTARIA N .º 807/2000, DA M INISTRA DA SAÚDE, DE 23 DE M AIO
Homologa o Regulamento da Comissão Concelhia de Saúde de
Coruche.

JULHO

DESPACHO CONJUNTO N .º 551/2000, D OS MINISTÉRIOS D O TRABAS OLIDARIEDADE E DA SAÚDE, DE 23 DE MAIO
Determina a atribuição e o financiamento das ajudas técnicas a
deficientes.

DEC .-LEI N .º 118/2000, DE 4 DE JULHO
Prorroga, excepcionalmente, até ao dia 28 de Fevereiro de 2001,
os contratos de trabalho a termo certo, vigentes em 1 de Março
de 2000, celebrados pelo Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência.

JUNH O

DEC .-LEI N .º 125/2000, DE 4 DE JULHO
Prorroga por mais dois anos, nos termos do art.º 21 do Dec.-Lei
n.º 117/98, de 5 de Maio, o período de vigência do regime
remuneratório experimental previsto neste diploma legal para
os médicos da carreira de clínica geral que exercem funções nos
centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde.

LHO E DA

D.R., 1ª SÉRIE
P ORTARIA N .º 321/2000, DE 6 DE JUNHO
Aprova o Regulamento de Ajudas Sociais Pecuniárias concedidas a hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA e respectivos familiares.
DEC .-LEI N.º 106/2000, DE 17 DE JUNHO
Aprova a nova lei orgânica dos Serviços Sociais do Ministério da
Saúde e revoga o Dec.-Lei n.º 295/93, de 25 de Agosto.
DEC .-LEI N.º 107/2000, DE 19 DE JUNHO
Altera a composição do Conselho de Saúde e Segurança no Trabalho para a Administração Pública, criado pelo Dec.-Lei n.º
83/98, de 3 de Abril, e fixa o modo de remunerar os membros
das respectivas Comissões Técnicas.
P ORTARIA N .º 383/2000, DE 28 DE JUNHO
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Nossa Senhora da
Graça - Tomar.
DEC .-LEI N.º 109/2000, DE 30 DE JUNHO
Altera o Dec.-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pelas
Leis n.º 7/95, de 29 de Marco, e 118/99, de 11 de Agosto, que
contem o regime de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho.

D.R., 1ª SÉRIE

DEC .-LEI N .º 138/2000, DE 13 DE JULHO
Altera o Dec.-Lei n.º 5/2000, de 29 de Janeiro, que dá nova redacção ao Dec.-Lei n.º 411/ 98, de 30 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da remoção, transporte, inumação
exumação, transladação e cremação de cadáveres, bem como
de alguns desses actos relativos a ossadas, cinzas, fetos mortos e
peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de um
cemitério.
P ORTARIA N .º 466-H/2000, DE 21 DE JULHO
Autoriza a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
a conferir os graus de Bacharel e de licenciado em Audiologia.
P ORTARIA N .º 456/2000, DE 21 DE JULHO
Aprova o quadro de pessoal do Instituto Português da Droga e
da Toxicodependência.
DEC .-LEI N .º 154/2000, DE 21 DE JULHO
Altera o n.º 3 do art.º 2 do Dec.-Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro, que estabelece o estatuto legal da carreira de técnico de
diagnóstico e terapêutica.
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P ORTARIA N .º 500/2000, DE 24 DE JULHO
Altera o Regulamento Interno do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia.
DEC .-LEI N .º 161/2000, DE 27 DE JULHO
Introduz alterações ao anexo da Portaria n.º 321/92 de 8 de
Abril, e transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.º
1999/82/CE e 1999/83/CE, ambas da Comissão, de 8 de Setembro, relativas às normas e protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos e clínicos em matéria de ensaios de medicamentos de
uso humano.
D.R., 2ª SÉRIE
DESPACHO N .º 13 697/2000, D O SECRETÁRIO DE ESTAD O DA SAÚDE, DE 5 DE JULHO
Determina a substituição da vacina contra o tétano pela vacina
combinada contra o tétano e difteria.
DESPACHO N.º 13 935/2000, DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 7 DE JULHO

Aprova o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica.
AVISO N .º 10959/2000, D O INFARMED, DE 11 DE JULHO
Publicação da lista de medicamentos comparticipados em Maio
de 2000.
DELIBERAÇÃO N.º 848/2000, D O INFARMED, DE 11 DE JULHO
Delibera com fundamento em razões de saúde pública e como
medida cautelar, suspender por período de 90 dias as AIM dos
medicamentos para uso pediátrico contendo a substância
nimesulida.
DESPACHO N .º 14 268/2000, DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 13 DE
JULHO
Cria e estabelece a composição e competências da Comissão
Permanente de Acompanhamento do Programa Operacional de
Saúde.
DESPACHO N .º 14408/2000, D O GABINETE DA M INISTRA DA SAÚDE,
15 DE JULHO
Determina a criação do Conselho de Coordenação do Programa
Operacional de Saúde.
DE

DESPACHO N .º 14409/2000, D O GABINETE DA M INISTRA DA SAÚDE,
15 DE JULHO
Determina a criação da Unidade de Gestão do Plano Operacional
de Saúde do III Quadro Comunitário de Apoio.
DE

DESPACHO C ONJUNTO N.º 748/2000, D OS MINISTÉRIOS D O PLANESAÚDE, DE 21 DE JULHO
Precede a nomeação dos membros do Conselho Nacional de
Oncologia.
AMENTO , DA EDUCAÇÃO E DA

AVISO N .º 11561/2000, D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS H UMANOS DA SAÚDE, DE 25 JULHO
Nos termos do Regulamento da Prova de Comunicação Médica,
torna público a abertura do processo de candidatura a realização da prova de comunicação médica.

P ORTARIA N .º 541/2000, DE 3 DE AGOSTO
Aprova a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económicos
pelos serviços prestados pela Direcção Geral de Saúde nos procedimentos da comercialização e do controlo da rotulagem dos
alimentos para fins nutricionais específicos a serem utilizados
em dietas de restrição calórica para redução de peso.
P ORTARIA N .º 566/2000, DE 4 DE AGOSTO
Aprova a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económicos
pelos serviços prestados pela Direcção Geral de Saúde nos procedimentos da comercialização e do controlo da rotulagem dos
alimentos à base de cereais e dos alimentos para bebés.
LEI N .º 14/2000, DE 8 DE AGOSTO
Aprova as medidas para racionalização da política do medicamento no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N .º 24/ 2000/A, DE 9 DE AGOSTO
Estabelece normas relativas a revalorização indiciária da carreira
de gerente dos centros de saúde da Região Autónoma do Açores.
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N .º 19/ 2000/M, DE 9 DE AGOSTO
Adapta à Região Autónoma da Madeira o Dec.-Lei n.º 190/99,
de 5 de Junho, que estabeleceu o regime geral de atribuição de
incentivos a mobilidade dos recursos humanos na Administração Pública.
DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N .º 20/ 2000/M, DE 9 DE AGOSTO
Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 11/90/M, de 22 de Maio,
que estabelece as regalias a conceder aos dadores benévolos de
sangue.
P ORTARIA N .º 180/2000, DE 10 DE AGOSTO
Cria a Agência para a Qualidade e Segurança Alimentar.
P ORTARIA N .º 585/2000, DE 10 DE AGOSTO
Altera o quadro de pessoal do INFARMED.
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL N .º 14/2000/M,
DE 10 DE AGOSTO
Solicita ao Governo da República que adopte medidas urgentes,
adequadas e convenientes no sentido de assegurar uma racional
e equilibrada majoração das quotas anuais de ingresso nas faculdades de medicina do país dos jovens estudantes da Região
Autónoma da Madeira.
RESOLUÇÃO D O C ONSELHO DE M INISTROS N .º 105/2000, DE 11 DE
AGOSTO
Aprova o Plano de Reorganização da Farmácia Hospitalar e cria
uma estrutura de projecto para a sua execução e gestão.
DEC .-LEI N.º 189/2000, DE 12 DE AGOSTO
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º
98/79/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Outubro, que visa harmonizar as disposições nacionais dos Estados membros relativas a concepção, ao fabrico e a colocação
no mercado dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
D.R., 2ª SÉRIE
DESPACHO N.º 16240/2000, D O GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE,
9 DE AGOSTO
Cria a Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional
de Saúde.
DE

AG OSTO
D.R., 1ª SÉRIE
P ORTARIA N .º 540/2000, DE 3 DE AGOSTO
Aprova a tabela dos encargos a cobrar aos agentes económicos
pelos serviços prestados pela Direcção Geral de Saúde nos procedimentos da comercialização e do controlo da rotulagem das
fórmulas lactentes e das fórmulas de transição destinadas a
lactentes saudáveis.

AVISO N.º 12212/2000, D O GABINETE D O SECRETÁRIO DE ESTAD O
DA SAÚDE, DE 9 DE AGOSTO
Estabelece o processo de acreditação de odontologistas.
DESPACHO N .º 16241/2000, D O GABINETE D O SECRETÁRIO DE ESTARECURSOS H UMANOS E DA M O DERNIZAÇÃO DA SAÚDE, DE
9 DE AGOSTO
Sub-delegação de diversas competências nos directores das Escolas Superiores de Enfermagem, por parte do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde.
D O D OS

43

AVISO N .º 12433/2000, DA DIRECÇÃO GERAL DE PROTECÇÃO S O CIAL AOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA A DMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(ADSE), DE 14 DE AGOSTO
Dá conhecimento das tabelas da ADSE de cuidados de saúde,
regime livre, aprovadas por despacho de 12 de Junho de 2000
do Secretário de Estado do Orçamento.
AVISO N .º 12 776-A/2000, D O DEPARTAMENTO DE RECURSOS H UMANOS DE SAÚDE, DE 24 DE AGOSTO
Torna pública a abertura de concurso de ingresso nos internatos
complementares hospitalar, de clínica geral e de saúde pública.
DESPACHO N.º 17 383/2000, D O GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 25 DE AGOSTO
Define os princípios, procedimentos e regras de acesso dos
utentes do SNS ao sector convencionado.
DESPACHO N .º 17 382/2000, D O GABINETE D O SECRETÁRIO DA ESSAÚDE, DE 25 DE AGOSTO
Introduz alterações na composição e competências da Comissão de assessoria técnica, a quem, nos termos do Dec.-Lei n.º
177/ 92, de 13 de Agosto, cabe a análise dos pedidos de
deslocação.
TAD O DA

DESPACHO N.º 17 495/2000, D O GABINETE DA MINISTRA DA SAÚ28 DE AGOSTO
Estabelece as condições em que o INFARMED poderá autorizar
a utilização especial de medicamentos (AUE) não possuidores
de autorização de introdução de mercado e revoga o despacho
n.º 274/ 96, de 23 de Julho.
DE, DE

SETEMBRO
D.R., 1ª SÉRIE
DEC .-LEI N.º 205/2000, DE 1 DE SETEMBRO
Altera o Dec.-Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, que estabelece o
regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos.
DEC .-LEI N.º 206/2000, DE 1 DE SETEMBRO
Regula o regime excepcional de aquisição e dispensa de medicamentos nos estabelecimentos e serviços de saúde, revogando o
Dec.-Lei n.º 29/97, de 23 de Setembro.
DEC .-LEI N.º 212/2000, DE 2 D E SETEMBRO
Estabelece o regime específico aplicável a alimentos dietéticos
destinados a fins medicinais específicos que como tal são apresentados ao consumidor e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/21/CE, da Comissão, de 25 de Março.
DEC .-LEI N.º 213/2000, DE 2 D E SETEMBRO
Estabelece, nos termos do previsto n.º 2 do Dec.-Lei n.º 501/99,
de 19 de Novembro, o regime de recrutamento e selecção de
pessoal da carreira dos técnicos superiores de saúde.
DEC .-LEI N.º 214/2000, DE 2 DE SETEMBRO
Adita substâncias psicotrópicas às tabelas anexas ao Dec.-Lei n.º
15/93, de 22 de Janeiro.
DEC . REGULAMENTAR REGIONAL N .º 20/2000/A, DE 4 DE SETEMBRO
Altera o quadro de pessoal do Hospital da Horta.
P ORTARIA N .º 713/2000, DE 5 DE SETEMBRO
Define o regime de preços dos medicamentos para uso humano
não sujeitos a receita médica.

P ORTARIA N .º 721/2000, DE 5 DE SETEMBRO
Define as normas reguladoras da aplicação dos métodos de selecção, na utilização e respectivos factores de ponderação, nos
concursos de ingresso e de acesso na carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica.
DEC . REGULAMENTAR REGIONAL N.º 22/2000/A, DE 6 DE SETEMBRO
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Santo Espírito de
Angra do Heroísmo.
D EC . REGULAMENTAR REGIO NAL N .º 23/2000/A,

DE

6 DE SETEM -

BRO

Aprova as alterações aos quadros de pessoal dos centros de
saúde de Vila do Porto, Nordeste, Ponta Delgada, Povoação,
Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Angra do Heroísmo,
Praia da Vitória, Santa Cruz da Graciosa, Calheta, Velas, Lajes
do Pico, Madalena do Pico, São Roque do Pico, Horta e Santa
Cruz das Flores, relativamente ao pessoal médico de Clínica
Geral.
P ORTARIA N .º 745/2000, DE 12 DE SETEMBRO
Aprova o plano de estudos do curso de formação militar complementar da licenciatura em Medicina (CFMCLM) da escola
Naval (EN).
D EC .-LEI N .º 230/2000, DE 23 DE SETEMBRO
Regulamenta a Lei n.º 4/84, de 5 de Abril, sobre a protecção da
maternidade e paternidade, no que se refere a protecção de
trabalhadores abrangidos pelo regime de contrato individual
de trabalho, incluindo os trabalhadores agrícolas e do serviço
doméstico.
D EC .-LEI N .º 240/2000, DE 26 DE SETEMBRO
Altera o Dec.-Lei n.º 492/99, de 17 de Novembro que aprova o
regime jurídico do licenciamento e fiscalização das unidades
de saúde privadas que desenvolvem actividades de radiodiagnóstico, de radioterapia e de medicina nuclear.
D EC .-LEI N .º 241/2000, DE 26 DE SETEMBRO
Altera o Dec.-Lei n.º 505/99, de 20 de Novembro. que aprova
o regime jurídico de licenciamento das unidades privadas de
diálise.
D EC .-LEI N .º 242/2000, DE 26 DE SETEMBRO
Altera o Dec.-Lei n.º 72/91, de 8 de Fevereiro, que regula a
autorização de introdução no mercado, o fabrico, a comercialização e a comparticipação de medicamentos de uso humano.
P ORTARIA N .º 898/2000, DE 28 DE SETEMBRO
Aprova o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS).
D ESPACH O N .º 18 335/2000, DA D IRECÇÃO GERAL DE SAÚDE, DE
9 DE SETEMBRO
Aprova o modelo de recursos de equipamento inerentes a
ecografia dos centros de diagnóstico pré-natal e dos centros de
diagnóstico e terapêutica pré-natal.
D ESPACH O N .º 19554/2000, D O GABINETE DA M INISTRA DA SAÚ29 DE SETEMBRO
Define os princípios, procedimentos e regras de acesso dos
utentes do SNS, a fim de assegurar uma maior acessibilidade
aos cuidados de saúde.
DE, DE
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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 - Conforme anunciado no anterior número desta Revista publicam-se, no documento 1, as conclusões de uma
vistoria da Ordem dos Médicos à Unidade de Saúde de
Cristelo (Centro de Saúde de Rebordosa), realizada pelos
Colegas Fátima Oliveira (do Conselho Regional) e Jorge
Madeira (do Conselho Distrital do Porto).
Doc. 1
CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA
UNIDADE DE SAÚDE DE CRISTELO – CENTRO DE SAÚDE
DE REBORD OSA: RELATÓRIO DA VISITA DA SRNOM
EFECTUADA EM 16/11/2000 PELOS DRS. FÁTIMA OLIVEIRA E
JORGE MADEIRA.

Esta visita efectuou-se na sequência de um abaixo-assinado, de autoria dos médicos colocados nessa U nidade de
Saúde e teve como finalidade a verificação das condições
de trabalho desses profissionais nesse local, pelo que passamos a expor:
Confirma-se que esta U nidade de Saúde não dispõe de
abastecimento de água corrente, utilizando os seus profissionais garrafas de água para “resolverem” as diversas necessidades relacionadas com o seu desempenho.
Verificou-se que as torneiras estavam envolvidas com várias camadas de adesivo, que tinham como “pretensão” impedir a sua utilização.
Confirmaram-se as más condições físicas das instalações,
que além de serem insuficientes no que respeita ao espaço
disponível para as diversas actividades, também existem gabinetes com ventilação inapropriada e sem luz directa.
Confirma-se que a sala de espera dos utentes é um espaço
parcialmente mas maioritariamente envidraçado, e está em
péssimo estado de conservação, tendo as suas paredes sinais evidentes de humidade, assim como, o mesmo acontecendo na sala de convívio de todo o pessoal.
A fachada do edifício encontra-se num estado de grande
degradação.
Concluindo: Consideramos que as instalações da U nidade
de Saúde de Cristelo – Centro de Saúde de Rebordosa, apresentam características físicas incompatíveis com um exercício profissional médico digno, e que não respeitam as condições mínimas indispensáveis, quer à satisfação dos profissionais, quer dos utentes.

2 - Em colaboração com as Direcções dos Colégios de Especialidade de Anestesiologia (representado pelo Dr. Jorge Reis) e de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, o
CRN (representado pelos Drs. Nélson Pereira e Miguel
Galaghar) tem procedido a um conjunto de visitas a Unidades Privadas de Saúde que prestam cuidados de saúde
no âmbito da cirurgia plástica, no sentido de avaliar a respectiva adequação técnica e logística à prática daquele tipo
de actos médicos.

2 - DISCIPLINA, ÉTICA E DEO NTOLO GIA
1 - Os resultados da acção do Conselho Disciplinar da Secção Regional do Norte, relativamente à questão dos atestados médicos emitidos a alunos de duas escolas secundárias de Guimarães foi objecto de divulgação pública em
Conferência de Imprensa realizada no dia 12 de Janeiro
de 2001. Aqueles resultados constam do texto da referida
conferência de imprensa, noticiada nas páginas 26 e 27
desta Revista.
2 - Conforme anunciado no número anterior desta Revista, e a requerimento da Ordem dos Médicos, foi encerrada, pela Polícia de Segurança Pública, a Clínica de Tratamento Reiky-Sol e Natureza. Os documentos relativos a
esta iniciativa da Ordem dos Médicos constam dos documentos 2a, 2b, 2c e 2d.
3 - A questão do acesso aos ficheiros clínicos por parte da
Inspecção Geral de Saúde, mereceu da parte do Conselho
Regional, as deliberações que constam dos documentos
3a e 3b, de acordo com o parecer da Consultoria Jurídica.
4 - Chegou ao conhecimento do CRN a existência de um
projecto de realização de electrocardiogramas em farmácias que foi divulgado na Revista da Ordem dos Farmacêuticos. Este projecto encontra-se reproduzido no documento 4a, e dada a gravidade das suas implicações, foi enviado aos médicos especialistas em Medicina Interna,
Cardiologia e Cardiologia Pediátrica um pedido de opinião quanto às atitudes a tomar pelo Conselho Regional
do Norte (documento 4b).

45

Doc. 2a (31/10/00)
REQUERIMENTO D O CRN DE 31 DE OUTUBRO DE 2000 AO COMAND O
DISTRITAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA D O PORTO PARA ENCERRAMENTO DA “CLÍNICA SOL E NATUREZA-CENTRO DE TRATAMENTO REIKY”

Doc. 2c (12/01/01)
TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA
CLÍNICA “SOL E NATUREZA - CENTRO DE TRATAMENTO
REIKY” D O DESTACAMENTO TERRITORIAL DE AMARANTE
DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

Ao Comando Distrital da P O LÍCIA DE SEG URA N Ç A PÚBLICA D O P O RTO
ASSU NTO : EN CERRAMENTO DA CLÍNIC A “S O L E NATUREZA – CENTR O DE TRATAMENTO REIKY”

Ex.mos Senhores,
N os termos do disposto nos artigos 19º e 20º do D ecreto-Lei n.º 32 171, de 1942 (cfr.
Processo 35/89 da Procuradoria G eral da República, II Série, do Diário da República
n.º 65, de 19 de Março de 1989), somos a solicitar sejam tomadas as necessárias diligências, porquanto:
1. Teve esta Secção Regional do N orte da O rdem dos Médicos conhecimento de que
na Clínica denominada “Sol e Natureza – Centro de tratamento Reiky” são praticados actos médicos, integrando assim o desempenho da actividade de medicina que, como tal, só pode funcionar sob a direcção e responsabilidade de um
profissional em condições de exercer a medicina em Portugal.
2. Tal clínica não consta dos ficheiros desta O rdem dos Médicos, nem tão pouco há
qualquer referência ao aludido profissional médico, imprescindível ao seu funcionamento.
Para o efeito, juntamos documentos comprovativos do que antecede.
Mais nos permitimos solicitar seja esta Conselho Regional informado do desenrolar
das respectivas diligências.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional

Doc. 2b (19/01/01)
RESPOSTA DA BRIGADA TERRITORIAL DA GUARDA
NACIONAL REPUBLICANA COMUNICAND O O ENCERRAMENTO DA CLÍNICA “SOL E NATUREZA - CENTRO DE
TRATAMENTO REIKY” EM 19 DE JANEIRO DE 2001
MINISTÉRI O DA A D MINISTRA Ç Ã O INTERNA
G UARDA N ACI O NAL REPUBLICA NA
BRIGA DA TERRITO RIAL N.º 4 – P O RTO
SEC. O P.INF.

Ao Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Regional dos Médicos
ASSU NTO : EN CERRAMENTO DA CLÍNIC A “S O L E NATUREZA”, CENTR O DE TRATAMENTO REIKY

Sobre o assunto em epígrafe, encarrega-me o Ex.mo MajorG eneral Comandante da Brigada de informar a V.ª Exª. o seguinte:
Em 12 de Janeiro 2001, foi a Clínica “Sol e Natureza”, Centro
de tratamento Reiky, sita na Av. 25 de Abril, em Amarante, encerrada; sendo o notificado informado de que o não cumprimento dessa ordem o faria incorrer no crime de desobediência, nos termos do Art.º 348º do C ódigo Penal, conforma fotocópia que se junta.
Com os melhores cumprimentos
O C HEFE D O ESTA D O MAI O R

Joaquim Acácio Braga da Costa
Ten. Coronel

Aos doze dias de mês de Janeiro do ano de dois mil e um, pelas
16h30, eu, Manuel Fernandes Afonso, Sargento Ajudante da
G uarda Nacional Republicana e Comandante do Posto da mesma G uarda em Amarante, em cumprimento do Solicitado no
O fício n.º 9048 de 31- O utubro-2000 da O rdem dos Médicos –
Secção Regional do N orte, tendo em conta o conteúdo das fotocópias que o acompanham e do D ecreto Lei nº 32171, de 29
de J ulho de 1942, nomeadamente nos seus Art.º 19º e 20º, procedi ao encerramento da clínica denominada “ S O L E NATUREZA
– Centro de tratamento Reiky”, sita na Av. 25 de Abril, Clube
Residencial da Madalena, Bloco E, Madalena, Amarante.
N o momento foi notificado deste encerramento a Sra. Rosa
Antonieta Dias Pinheiro na qualidade de Responsável, tendolhe no acto sido entregue cópia deste documento e informado
sobre as razões de tal procedimento. O notificado foi informado que o não cumprimento desta ordem o faz incorrer em crime de desobediência nos termos do Art.º 348º do C ódigo Penal.
Tendo ele dito de tudo ter ficado ciente.
Amarante, 12 de Janeiro de 2001
O Comandante do Posto
Manuel Fernandes Afonso
Sargento Ajudante

Doc. 2d
DELIBERAÇÃO D O CRN EM RESPOSTA AO PEDID O DA PROPRIETÁRIA DA
CLÍNICA “SOL E NATUREZA - CENTRO DE TRATAMENTO REIKY” PARA QUE A
ORDEM D OS MÉDICOS REVOGASSE O PEDID O DE ENCERRAMENTO

Ex.ma Senhora D. Rosa Antonieta Dias Pinheiro
O Conselho Regional da O rdem dos Médicos – Secção Regional do N orte analisou o
teor do requerimento de V. Ex.ª, com data de registo de entrada de 18/01/2001.
Assim, deliberou informar V. Ex.ª:
“1. Q uando circunstâncias haja em que a audiência do interessado possa comprometer a decisão ou as medidas a adoptar, a lei permite que aquela audiência seja dispensada.
2. Foi o que sucedeu no presente caso.
3. Para além disso, e como V. Ex.ª refere, foi o estabelecimento objecto de visita pelos
Médicos Dr. Rui de Sousa e Dr. Miguel Galaghar que, contrariamente ao que é afirmado, se identificaram.
4. D e resto, os aludidos Médicos agiam, também, na qualidade de representantes deste Conselho Regional e, como tal, eram portadores de uma credencial.
5. Contrariamente ao que é afirmado no requerimento de V. Ex.ª, o que aqueles Médicos presenciaram foi um estabelecimento que quer fazer crer ser uma clínica.
6. D e resto, e como V. Ex.ª reconhece, houve até uma publicidade que nisso fez inculcar e que, dessa forma, revestiu carácter enganoso e deturpador da realidade, violando os direitos do público em geral, e dos consumidores em especial.
7. Assim, deliberou este Conselho Regional manter a decisão anteriormente tomada.”
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
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Doc. 3a e 3b (29/12/00)
SEGRED O PROFISSIONAL – PARECERES DA CONSULTORIA
JURÍDICA DA SECÇÃO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS
MÉDICOS, HOMOLOGAD OS PELO CONSELHO REGIONAL E
EMITID OS POR SOLICITAÇÃO DE D OIS COLEGAS EM 29/12/2000

A) Em resposta à carta de V. Ex.ª de 10-12-00, informamos o seguinte:
Apesar de a Inspecção-G eral de Saúde, no uso dos seus poderes e
competências, se encontrar investida da faculdade de aceder aos
processos clínicos e demais elementos de prova, entende este Conselho Regional que o Colega deverá invocar o sigilo ou segredo a
que se encontra obrigado, quer por via do C ódigo D eontológico
quer por via da lei penal portuguesa.
Na verdade, e salvo autorização dos doentes, cabe sempre ao médico praticar todos os actos que se mostrem necessários e adequados à protecção e defesa daquele sigilo.
Cabe à Inspecção-G eral de Saúde diligenciar a prática dos actos
necessários à obtenção daquele consentimento, quer através do
consentimento dos doentes quer através de autorização judicial.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
B) Em resposta às questões suscitadas por V. Ex.ª na sua carta datada
de 28-11-00, informamos que, sendo os processos clínicos da sua
propriedade, as informações nos mesmos contidas estão sujeitas a
sigilo profissional.
Assim, a quebra daquele sigilo implicará a violação de uma das
obrigações que, nos termos do C ódigo D eontológico e até do C ódigo Penal Português, impende sobre V. Exª.
Apesar dos poderes de investigação que a Inspecção-G eral de Saúde detém, a entrega de um relatório pormenorizado das anotações e registos constantes dos processos (e não a entrega do próprio processo e/ou sua fotocópia) só deverá ter lugar nas seguintes
condições:
1. Expressa autorização do doente e/ou ordem do tribunal;
2. D everão ser oferecidas garantias de que, aos dados pessoais
constantes dos processos, apenas acederão as pessoas a
quem, nos termos da lei, caiba a instrução e direcção do processo (jurista, médico…);
3. O transporte e/ou transmissão das informações deverá assegurar devidamente a sua confidencialidade e, assim, salvaguardar a esfera de intimidade privada do doente;
4. Só deverão ser reveladas as informações que se revelem pertinentes ao objecto do processo de averiguações em curso.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional

Doc. 4b (15/02/01)
OFÍCIO D O CRNOM ENVIAD O A TO D OS OS ESPECIALISTAS
EM MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA E CARDIOLOGIA
PEDIÁTRICA PEDIND O UM PARECER RELATIVAMENTE A UM
PROJECTO DE REALIZAÇÃO DE ELECTROCARDIOGRAMAS E
ACONSELHAMENTO CARDIOLÓGICO EM FARMÁCIAS
PUBLICAD O NA REVISTA DA ORDEM D OS FARMACÊUTICOS

Assunto: REALIZA Ç Ã O DE ELECTR O C ARDI O GRAMAS E AC O NSELH AMENTO C ARDI O L Ó GIC O EM FARMÁ CIAS
Ex.mo(a) Colega,
Considerando a gravidade e implicações do Projecto de que se
anexa fotocópia, em que se comete a farmacêuticos o “despiste de
doenças do foro cardiológico, nomeadamente situações sub-clínicas e clínicas”, muito agradecia ao Ex.mo(a) Colega que nos informasse da sua opinião sobre este projecto, bem como as eventuais
atitudes a tomar por parte do Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional

Doc. 4a
TRANSCRIÇÃO DELIBERAÇÃO DA DIRECÇÃO NACIONAL DA ORDEM D OS FARMACÊUTICOS RELATIVAMENTE AO PROJECTO CARDIOVIDA–FARMA (REALIZAÇÃO DE
ELECTROCARDIOGRAMAS E ACONSELHAMENTO CARDIOLÓGICO EM FARMÁCIAS)
PUBLICADA NA REVISTA DA ORDEM D OS FARMACÊUTICOS

N o âmbito do Projecto Cardio Vida-Farma, e tendo a C O DIFAR submetido à apreciação desta
O rdem o Protocolo “Procedimentos em farmácia de oficina no apoio a doentes do foro
cardiológico com recurso à telemedicina”, entendeu a Direcção Nacional da O rdem dos Farmacêuticos manifestar a sua concordância com o protocolo apresentado (que aqui se publica)
e, em consequência, com o projecto.
A Farmácia encontra-se numa posição privilegiada junto do doente, pela sua acessibilidade e
vocação, as quais resultam de:
– uma implantação uniforme em todo o país,
– uma distribuição sobreponível com a implantação das populações,
– um honorário de serviço muito alargado,
– possuir profissionais altamente qualificados para o atendimento e aconselhamento
do doente.
A evolução tecnológica, nomeadamente a Telemedicina permite hoje um mais fácil acesso
das populações a cuidados de saúde mais diferenciados, desde que os mesmos sejam
disponibilizados e acompanhados por profissionais qualificados, que permitam optimizar o
serviço prestado ao doente.
As tecnologias agora disponíveis permitem à Farmácia alargar a sua importante intervenção
contribuindo no despiste de doenças do foro cardiológico, antecipando situações agudas em
que o tempo e a qualidade do encaminhamento são factores determinantes para a sobrevida
do doente, bem come exercer a pedagogia para a saúde e prevenção da doença.
N este âmbito a Farmácia deve prestar serviços aos doentes do foro cardiológico, de acordo
com claros procedimentos de intervenção, os quais, pela importância do acto e delicadeza e
rigor de intervenção exigidas, careceram da contribuição e definição por parte da O rdem dos
Farmacêuticos.
Assim deverão ser respeitados os seguintes procedimentos:
1. O farmacêutico deverá prestar ao utente que o solicitar, na sua farmácia, e com integral
respeito dos princípios e regras que regem o exercício farmacêutico e as Boas Práticas em
Farmácia de O ficina, bem como o integral respeito pela autonomia dos outros profissionais
de saúde, o serviço de apoio a doentes do foro cardiológico assistidos de Telemedicina.
1-1. O farmacêutico garantirá assim ao seu doente a prestação de um serviço de saúde, em
completa autonomia, podendo recorrer a toda a assessoria técnica e científica mas sempre com respeito pelos princípios enunciados em 1.
2. Para prestar o serviço de saúde referido no número anterior, o farmacêutico deverá previamente adquirir formação especifica, designadamente na utilização das tecnologias envolvidas.
3. O doente do foro cardiológico que solicitar o serviço de apoio farmacêutico Telemedicina
deve ser identificado recolhendo informação adequada na área clínica, farmacológica e de
hábitos de vida. D evem ser prestados esclarecimentos de natureza didáctica, visando a educação e a promoção da saúde.
4. A prestação dos cuidados de saúde em causa deverá ser exercida na Farmácia, em local
isolado da área de atendimento ao público, que assegure a privacidade ao utente e nas
demais condições, designadamente de higiene e técnicas, adequadas para o tipo de serviço em causa.
5. O farmacêutico deverá dispor de equipamento fiável e em boas condições de recolha, transmissão e recepção dos dados electrocardiográficos e ainda de meios de comunicação para
a voz e dados.
6. O farmacêutico deverá respeitar integralmente as normas técnicas de utilização de todo o
equipamento de Telemedicina utilizado no serviço de saúde em causa.
7. O serviço de saúde a prestar pelo farmacêutico ao utente consistirá, em síntese:
– identificação dos doentes
– educação para a saúde e formação nas áreas de adesão à terapêutica previamente iniciada, hábitos alimentares e comportamentais;
– despiste de doenças do foro cardiológico, nomeadamente situações subclínicas e clínicas, situações agudas, por recurso aos meios necessários
– recolha e envio, por telefone, a uma entidade prestadora de serviços médicos, do sinal
recolhido por equipamento adequado, contendo o perfil electrocardiográfico do utente;
– recepção do resultado da análise médica efectuada;
– prestação ao utente dos esclarecimentos adequados e demais procedimentos de âmbito
farmacêutico em função do resultado obtido.
8. Após recepção do resultado da interpretação, o farmacêutico deverá abordar o utente aconselhando e promovendo os procedimentos adequados, que devem incluir-se numa das
seguintes situações:
a) Utentes sem situação patológica detectada: exercício da função de promotor da saúde
com aconselhamento adequado a situação;
b) Utentes com patologias não urgentes: recomendação de acompanhamento médico ou
hospitalar e exercício de influência junto do doente de modo a acautelar e promover a
saúde deste, nomeadamente promovendo o respeito e adesão às terapêuticas prescritas e/ou propondo a procura de cuidados médicos diferenciados.
c) Utentes com patologias urgentes: o farmacêutico deverá diligenciar os meios necessários para que sejam prestados os cuidados adequados.
9. O farmacêutico poderá fixar os seus honorários como contrapartida pelos serviços prestados, devendo para o efeito respeitar as regras deontológicas da profissão farmacêutica.
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3 - FORMAÇÃO MÉDICA PÓS-GRADUADA E
CARREIRAS
1 - Decorreu no passado dia 20 de Janeiro de 2001, o Seminário de
Integração Profissional dos Médicos Internos Gerais do 1º Ano. Este
seminário teve ampla participação daqueles médicos e é objecto de reportagem fotográfica nesta Revista.
2 - Na ausência de diploma legal específico que regulamente o Programa de Formação do Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar, o CRN solicitou o parecer constante do documento 5 à Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina Geral, visando esclarecer
se os médicos internos daquela especialidade, quando não estão a realizar estágios hospitalares, devem realizar serviço de urgência nos centros
de saúde onde se encontram colocados ou em unidades hospitalares.
3 - O Conselho Nacional Executivo deliberou proceder à Criação da
Competência em Emergência Médica. O trabalho desenvolvido pela
Comissão nomeada para analisar este assunto encontra-se resumido no
documento 6.

4 - FORMAÇÃO MÉDICA PRÉ-GRADUADA
1 - Conforme é objecto de destaque no Editorial desta Revista, a Ordem
dos Médicos foi convidada a integrar a Comissão Consultiva Externa da
Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, conforme consta
do documento 7a. O CRN deliberou fazer-se representar naquela Comissão pelo seu Presidente (ou um seu representante) nos termos de
ofício reproduzido no documento 7b.
2 - A Ordem dos Médicos integra o grupo de instituições que patrocinam o Programa de Educação Médica Contínua em Medicina Molecular,
organizado pela Faculdade de Medicina do Porto. O conteúdo deste
Programa bem como a informação respeitante ao mesmo elaborada pelos
Profs. Drs. Miranda Magalhães (Director da Faculdade de Medicina do
Porto) e Manuel Sobrinho Simões (Director do Programa) e pelo Presidente do Conselho Regional do Norte (Dr. Miguel Leão), constam dos
documentos 8a, 8b e 8c.

Doc. 5 (16/02/01)
OFÍCIO DIRIGID O AO PRESIDENTE D O COLÉGIO DE ESPECIALIDADE
DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR SOLICITAND O UM PARECER
RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA D OS INTERNOS
COMPLEMENTARES DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

Ex.mo Senhor Presidente da Direcção do Colégio de Especialidade de Medicina G eral e Familiar
Na sequência da nossa conversa do passado dia 15, e traduzindo uma
D eliberação do Conselho Nacional Executivo, venho solicitar a V. Ex.ª que
informe este Conselho Regional qual o entendimento desse Colégio quanto à prestação de Serviço de Urgência pelos médicos do Internato Complementar de Medicina G eral e Familiar.
O que se pretende saber é se estes Internos, durante o tempo de formação no estágio de Medicina G eral e Familiar, devem realizar Serviço de
Urgência no Centro de Saúde onde estão colocados ou se o devem realizar em Serviço de Urgência H ospitalar.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional

Doc. 6
CRIAÇÃO DA COMPETÊNCIA
EM EMERGÊNCIA MÉDICA

A Comissão nomeada pelo Conselho Nacional Executivo para a criação desta Competência está em vias de
concluir o seu trabalho após a necessária reflexão sobre
o tema. O documento final contendo o texto orientador
e normativo sobre a Competência em Emergência Médica, seus aspectos formativos e requisitos para a sua
obtenção, será brevemente entregue ao Conselho Nacional Executivo.
Com o aparecimento da Competência não se pretende
limitar o exercício clínico, o que seria absurdo, mas sim
reconhecer a idoneidade técnica nesta área duma forma abrangente quer a nível pré-hospitalar quer a nível
intra-hospitalar.
A Competência tem como objectivos promover a aquisição de conhecimentos e reconhecer a capacidade técnica necessária para evitar a morte evitável e, se necessário, encaminhar o doente com segurança até ao local
do tratamento definitivo.
Com a criação da Competência em Emergência Médica
será dado um contributo importante pela O rdem dos
Médicos na formação médica, estabelecendo-se as habilitações técnico-profissionais necessárias e respectivos requisitos mínimos para os Médicos que trabalham
na Emergência e divulgando-se, simultaneamente, normas de boa prática tendo em vista também a melhoria
da prestação de cuidados.
A formação teórico-prática deve ter critérios definidos
pela O rdem, podendo ser obtida através de iniciativas
institucionais, atribuindo-se a idoneidade formativa de
acordo com conteúdos programáticos reconhecidos ou
a determinar, e aceitando as propostas formativas já existentes desde que cumpram o estipulado. Não existe a
intenção de credenciar ou advogar uma única via ou
entidade para a obtenção da formação, mas sim divulgar os princípios formativos básicos que, se forem respeitados pelos diversos organismos com potencial de
formação, satisfazem os considerados como requisitos
da O rdem dos Médicos na defesa da boa prática médica. Importa realçar que o envolvimento médico nesta
área é uma mais valia fundamental para o progresso da
organização,a prestação de cuidados e credibilização do
que se faz. Este é o “timing” para o aparecimento da
Competência, não só pelo desenvolvimento universal
da Emergência Médica, que urge acompanhar, mas também pela sua previsível e desejável expansão nacional a
nível pré-hospitalar e a sua importância no Sistema Integrado de Emergência Médica. Impõe-se, por tudo isto,
a necessidade de formação em Emergência Médica tendo em vista não só a melhoria da qualidade dos serviços prestados, mas também a sensibilização da classe
médica para esta problemática e, consequentemente,
ser facilitadora do recrutamento de Médicos para trabalharem nesta área, para que em número adequado contribuam para uma melhor cobertura do nosso País.
Dr. João Paulo de Almeida e Sousa
Coordenador da Comissão para a Competência
em Emergência Médica
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Doc. 7a
PARTICIPAÇÃO DA ORDEM D OS MÉDICOS NA COMISSÃO
CONSULTIVA EXTERNA DA ESCOLA DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DA
UNIVERSIDADE D O MINHO COM A FINALIDADE DE PROCEDER
AO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO D O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE D O MINHO — CONVITE D O REITOR DA
UNIVERSIDADE D O MINHO

Doc. 7b (27/12/00)
PARTICIPAÇÃO DA ORDEM D OS MÉDICOS NA COMISSÃO CONSULTIVA
EXTERNA DA ESCOLA DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE D O MINHO
COM A FINALIDADE DE PROCEDER AO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO D O
CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE D O MINHO — RESPOSTA D O
CONSELHO REGIONAL D O NORTE ANUIND O AO CONVITE D O REITOR DA
UNIVERSIDADE D O MINHO

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos

Ex.mo Senhor
Prof. D outor Licínio C hainho Pereira
Dig.mo Reitor da U NIVERSIDA DE D O MIN H O

Assunto: Comissão Consultiva Externa da Escola de Ciências da Saúde da U niversidade do Minho

ASSU NTO : C O MISSÃ O C O NSULTIVA EXTERNA DA ESC O LA DE CIÊN CIAS DA SA Ú DE DA U NIVERSIDA DE D O MIN H O

Venho por este meio solicitar a V.ª Ex. a designação de um representante desse Conselho para fazer parte da Comissão Consultiva Externa da Escola de Ciências da Saúde da U niversidade do Minho (Artigos 15º a 17º do Regulamento da Escola – em anexo).
Gostaria ainda de salientar o interesse da Universidade do Minho nesta
colaboração da O rdem dos Médicos, dado o carácter inovador do
C urso, colaboração essa, aliás, que se integra na política sempre seguida pela U niversidade do Minho de cooperação com a sociedade –
designadamente das associações profissionais – na criação e no acompanhamento dos seus projectos de acção.
Com os melhores cumprimentos.

Pedindo desculpa a V. Ex.ª pelo atraso na resposta ao honroso Convite dirigido ao Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos para integrar a Comissão Consultiva
Externa da Escola de Ciências da Saúde da U niversidade do Minho, venho comunicarlhe quanto foi grato para o Conselho Regional este Convite.

O Reitor,
Licínio C hainho Pereira.

Reforçando a importância desta iniciativa para a articulação da Formação Médica pré e
pós-graduada, peço a V. Ex.ª que aceite os meus melhores cumprimentos e os sinceros
votos de Boas Festas.

Anexos: Regulamento e Proposta de Criação da Escola de Ciências da
Saúde.

O Presidente do Conselho Regional

D estacando a mediação informal do Prof. D outor Joaquim Pinto Machado, venho manifestar-lhe que o Conselho Regional do N orte anui, de imediato, a fazer-se representar, através do seu Presidente, na Comissão Consultiva Externa da Escola de Ciências
da Saúde da U niversidade do Minho.
Considera ainda o Conselho Regional que a relevância e ineditismo desta iniciativa da
U niversidade do Minho justifica que a Comissão Consultiva Externa já referida preveja, num eventual regulamento interno, a representação institucional da O rdem dos
Médicos.

Doc. 8a
ORGANIZAÇÃO E PROGRAMA D O MESTRAD O EM MEDICINA MOLECULAR NO
ÂMBITO D O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA EM MEDICINA
MOLECULAR

OBJECTIVOS
O Programa e o Mestrado têm o seguinte objectivo: aprender uma nova linguagem e,
com ela, alguns conceitos básicos de funcionamento celular, tecidular e orgânico com
interesse no diagnóstico médico. A maior precisão diagnóstica tem repercussões na interpretação etiopatogénica e no prognóstico e pode contribuir para a adopção de medidas
preventivas e para uma selecção terapêutica mais apropriada.
ORGANIZAÇÃ O
O Mestrado tem uma estrutura modular: módulos básicos (Tronco Comum) e módulos
clínicos em diversas áreas de formação: Cirurgia O ncológica, D oenças Cardiovasculares,
D oenças Infecciosas, Endocrinologia, Gastroenterologia, H ematologia, O bstetrícia/Patologia do D esenvolvimento, O ncologia, Pediatria, Pneumologia, Reumatologia e Medicina
Interna. A frequência com aproveitamento de um conjunto de 10 módulos (4 módulos
básicos e 6 módulos clínicos) permitirá a obtenção de um diploma de C urso de Especialização ou do grau de Mestre (consoante só se tiver a parte escolar do Mestrado – diploma
– ou parte escolar + dissertação – grau de Mestre).
A frequência com aproveitamento de um ou vários módulos fora do enquadramento do
Mestrado servirá para a obtenção de diploma(s) de Educação Médica Contínua/D esenvolvimento Profissional Continuado .
O Programa (e o Mestrado) serão realizados pela Faculdade de Medicina do Porto, H ospital de S. João e IPATIM UP com a colaboração de elementos do ICBAS, IBM C, IP O -Porto,
Instituto de G enética Médica, H ospital Pediátrico de Coimbra, H ospital Maria Pia, Faculdade de Medicina de Lisboa e outras instituições nacionais e estrangeiras.
A supervisão – incluindo avaliação externa regular – ficará a cargo das instituições envolvidas no Programa e das respectivas tutelas. A O rdem dos Médicos deverá também participar no órgão de supervisão/avaliação que vier a ser constituído.
IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURA
A 1ª edição do Programa (e do Mestrado) começará em Março de 2001 e prolongar-se-á
por 3 períodos de 8 a 12 semanas (1º Março – Abril; 2º Maio – J unho; 3º O ut – D ez).

Haverá três tipos de módulos: a) U m módulo prático, de Técnicas
em Biologia Molecular, com uma semana de duração em dedicação
integral (9 às 17 horas);
b) Três módulos que, com o anterior, constituem o Tronco Comum:
Conceitos Básicos de Biologia Molecular, Conceitos Básicos de G enética Molecular e O ncobiologia;
c) D ezassete módulos de índole clínica: Cancro do cólon e recto,
Cancro do estômago, Cancro da mama, Cancro da tireóide, Cancro
do pulmão, D eficiência de α1-antitripsina, D oenças metabólicas, Hip erte nsão arterial, Epid e miologia da infecção h ospitalar, En d ocrin ologia, H e patites víricas, Insuficiê ncia cardíaca, H e matooncologia, Anemias, Trombose e hemostase, O steoporose e Patologia da célula trofoblástica. Tal como os anteriores estes módulos terão 3 semanas de duração (2 tardes por semana das 17 às 20 horas ou
outro horário) ou 2 semanas de duração (três tardes por semana).
Também como nos módulos do Tronco Comum haverá lugar para
um ou dois seminários de discussão (2 a 4 horas) a preceder o exame.
O s alvos preferenciais destas actividades serão Internos G erais e Internos de Especialidade, docentes das Escolas Médicas e de Ciências
da Saúde e médicos em geral.
Competirá à Comissão de Coordenação do Mestrado definir os critérios de selecção a utilizar se houver mais candidatos do que vagas
(numerus clausus: 30). O número 30 corresponde ao número máximo de elementos que poderão frequentar cada um dos três módulos
do Tronco Comum. A selecção será feita através de avaliação curricular
e entrevista.
INFORMAÇ ÕES ADICIO NAIS E PRÉ-INSCRIÇ ÕES
As pré-inscrições estão abertas até 15 de Fevereiro. As entrevistas de
selecção realizar-se-ão na semana de 19 a 23 de Fevereiro. Para proce d er à pré-inscrição e o bter informaçõ es adicio nais p or favor
contacte a Dr.ª Sandra Rebelo, Serviço de Histologia e Embriologia,
Faculdade de Medicina do Porto, 4200 Porto; FAX: 225505728; e-mail:
srebelo@med.up.pt
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Doc. 8b (17/01/01)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO D O PROGRAMA GRADUAD O
EM MEDICINA MOLECULAR DA FACULDADE DE MEDICINA D O PORTO

Caro Colega
Vimos convidá-lo a inscrever-se na 1º edição do Programa Graduado em Medicina Molecular
da Faculdade de Medicina do Porto.
O Programa tem duas vias alternativas – Mestrado e Educação Contínua/Desenvolvimento
Profissional Continuado – e a 1ª edição de ambos decorrerá de Março a Dezembro do corrente ano.
Conforme poderá ver no Resumo que junto lhe enviamos o Programa compõe-se de uma
série de 4 módulos básicos e 17 módulos clínicos agrupáveis em diversas Áreas de Formação.
Para além da Faculdade de Medicina do Porto, o Programa conta com o envolvimento do
Hospital de S. João, da Secção Regional do Norte da O rdem dos Médicos e do IPATIMUP.
Conta também, como docentes, com numerosos médicos e cientistas do ICBAS, IBMC,
Instituto de Genética Médica, Hospital Maria Pia, Hospital Pediátrico de Coimbra, Hospital
de Santo António e Faculdade de Medicina de Lisboa, entre outras instituições nacionais e
estrangeiras.
As pré-inscrições abrirão no dia 22 de Janeiro e poderão ser realizadas até ao dia 15 de Fevereiro. As entrevistas de selecção das candidaturas realizar-se-ão na semana de 19 a 23 de
Fevereiro em datas a anunciar oportunamente.
Para quaisquer informações adicionais assim como para proceder à pré-inscrição deverá
contactar a Dr.ª Sandra Rebelo, Serviço de Histologia e Embriologia, Faculdade de Medicina
do Porto, 4200 Porto; FAX: 225505728; e-mail: srebelo@med.up.pt
Com os melhores cumprimentos
Prof. Miranda Magalhães
Prof. Manuel Sobrinho Simões
Director da Faculdade de Medicina do Porto Director do Programa

Doc. 8c (25/01/01)
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTÍNUA EM MEDICINA MOLECULAR —
OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO D O PRESIDENTE D O CRNOM DIRIGID O AOS
MÉDICOS D OS INTERNATOS GERAL E COMPLEMENTAR

Ex.mo (a) Colega
Em nome do Conselho Regional do N orte tenho o prazer de lhe enviar o Programa de
Educação Médica Contínua em Medicina Molecular, bem como a carta de apresentação
do mesmo elaborada pelo Director da Faculdade de Medicina do Porto, Prof. D outor
Miranda Magalhães e pelo Director do Programa, Prof. D outor Manuel Sobrinho Simões.
Esta iniciativa, em boa hora levada a cabo pela Faculdade de Medicina do Porto, mereceu, de imediato, a colaboração da O rdem dos Médicos, tendo em conta que, entre outras funções, ambas as instituições tem o dever de congregar esforços para a concretização
efectiva do desenvolvimento profissional dos médicos. Para além do seu mérito próprio,
este Programa é um exemplo a cultivar no estabelecimento de formas de colaboração e
parceria entre hospitais, faculdades, instituições científicas e organizações profissionais
(neste caso H ospital de S. João, Faculdade de Medicina do Porto, IPATIM UP e O rdem dos
Médicos) que é desejável desenvolver, em nome do mínimo múltiplo comum que abrange
todos os médicos e que é, afinal, a licenciatura em Medicina e o exercício desta.
Assim, o Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos considera que esta iniciativa se enquadra, em absoluto, na necessidade de promover a formação médica pósgraduada, nomeadamente aquela que possa motivar os médicos dos internatos geral e
complementar para a educação contínua. Apraz-nos ainda registar que o Programa Graduado em Medicina Molecular em apreço é, como aliás não poderia deixar de acontecer,
de frequência voluntária e representa, para os médicos que a ele adiram, valorização
curricular de tipo qualitativo e multidisciplinar. Por outro lado, a sua natureza multimodular
permitirá a qualquer médico uma aprendizagem definida segundo as suas próprias necessidades e transversal aos diversos temas e especialidades, o que dispensa a integração
deste programa de educação médica contínua nos programas curriculares definidos para
os internatos complementares. Consagra-se assim um princípio particularmente querido a este Conselho que é permitir que cada médico exerça, com total liberdade de escolha, as opções que entende necessárias para a sua própria formação.
Por tudo isto, e renovando o convite formulado na Carta de Apresentação anexa, para
que adira à 1ª Edição do Programa de Educação Médica Contínua em Medicina Molecular, apresento-lhe os meus melhores cumprimentos.

5 - GESTÃO D OS SERVIÇ OS DE SAÚDE
1 - A demissão do Conselho de Administração do IPO-Porto mereceu da parte do CRN a emissão do comunicado à imprensa que consta do documento 9. Lembra-se que o CRN se havia já pronunciado,
em Julho de 2000, sobre a matéria que levou à exoneração daquele
Conselho (ver Revista Nortemédico número 4, página 49).

6 - POLÍTICA D O MEDICAMENTO
1 - Decorreu, no passado dia 19 de Janeiro de 2001,conforme reportagem fotográfica publicada nesta Revista, um Seminário sobre Política do Medicamento, organizado pelo Serviço de Bioética da Faculdade de Medicina do Porto e pelo Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos. A sua importância foi testemunhada por Sua
Excelência a Senhora Ministra da Saúde (que presidiu à Cerimónia
de Abertura) e por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da
Saúde (que presidiu à Cerimónia de Encerramento). O texto das intervenções realizadas serão objecto de publicação em livro, a distribuir pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
2 - As propostas da Ordem dos Médicos relativas à prescrição de
medicamentos, bem como a importante vitória obtida pela Ordem
dos Médicos relativamente à prescrição de genéricos (já objecto de
informação a todos os médicos da SRN), encontram-se referenciadas
respectivamente nos documentos 10a e 10b.
Doc. 9 (22/12/00)
DEMISSÃO D O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO D O IPO-PORTO/
EXERCÍCIO DE CLÍNICA PRIVADA

COMUNICAD O D O CRN AOS MÉDICOS D O IPO, A TO D OS OS MÉDICOS
INSCRITOS NA SECÇÃO REGIO NAL D O N ORTE E AOS ÓRGÃOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Porque a O rdem dos Médicos (Secção Regional do Norte) assume, com
protagonismo, o sentido corporativo dos médicos, é que o CRN da O M
pretende assumir uma posição pública, relativa à demissão do Conselho
de Administração do IP O -Porto.
Assim:
1 - De acordo com elementos documentais do conhecimento deste Conselho, a que se juntam outras informações avulsas, mas concordantes, o
despacho de exoneração do C A do IP O -Porto, baseado numa acção da
IGSS que decorreu nos últimos dois meses, tem plena justificação.
2 - Nestes termos o CRN concorda com o referido despacho e sublinha a
hierarquização de responsabilidades dentro do Conselho de Administração cessante, obviamente cometidas ao seu ex-presidente.
3 - O CRN não comenta as afirmações do ex-presidente do CA do IP O Porto, quando este se referiu à O rdem dos Médicos. Limita-se a lembrar o
comunicado emitido por este Conselho em 20 de J ulho de 2000.
4 - O CR salienta ainda que a independência da O rdem dos Médicos, face
a qualquer poder (tal como este Conselho tem sobejamente demonstrado), é uma garantia de defesa dos médicos que prestigiam a profissão
que exercem.
5 - O CR quer, sobretudo, destacar o brio, o sentido de ética, a excelência
técnica e científica que caracteriza a actuação da quase totalidade dos
médicos do IP O -Porto. Não fossem estas qualidades reiteradamente demonstradas e o prestígio daquela Instituição teria sido afectado por práticas de gestão que só marginalmente se destinavam à defesa dos interesses dos doentes e dos médicos.
6 - O s portugueses em geral, os médicos e a O rdem dos Médicos conhecem bem quem eleva e prestigia a profissão médica. E porque a O rdem
dos Médicos o sabe, é que, sendo corporativa, tem orgulho em representar a esmagadora maioria dos médicos do IP O -Porto. Estes não se confundem com aqueles cujas actuações só podem merecer a condenação da
O rdem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da O rdem dos Médicos
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Doc. 10a
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROPOSTAS DA ORDEM D OS MÉDICOS RELATIVAS À
PRESCRIÇÃ O DE MEDICAMENTOS APRESENTADAS À
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

A posição da O rdem dos Médicos relativa à prescrição de medicamentos sempre se orientou pela salvaguarda do inviolável
princípio da liberdade de prescrição e, cumulativamente, pela
recusa de qualquer tentativa legislativa que permitisse a outros profissionais modificar a prescrição dos médicos. Estes
princípios têm, como fundamento imediato, o artigo 4º do
C ódigo D eontológico que prevê que “o médico, no exercício
da sua profissão, é técnica e deonto-logicamente independente e responsável pelos seus actos, não podendo ser subordinado à orientação técnica e deontológica de estranhos
à profissão médica”. Esta previsão do C ódigo D eontológico,
concatenada com outras, designadamente, aquelas que determinam 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” (artigo 26º do C ódigo D eonto-lógico), justificaram um conjunto
de decisões e propostas da O rdem dos Médicos, que me permito sistematizar em nome do Conselho Nacional Executivo.
Dividirei esta exposição em duas partes: a primeira referente
a decisões tomadas pela O rdem dos Médicos ou a propostas
realizadas junto de diversas entidades e por estas aceites; a
segunda, referente a propostas apresentadas à Senhora Ministra da Saúde e que aguardam resposta há vários meses.
A - DECIS Õ ES DA O RDEM DA O RDEM D O S MÉDIC O S DE
ÂMBITO INTERN O E PR O P O STAS REALIZA DAS A O MINISTÉRI O DA SA Ú DE E P O R ESTE ACEITES
1 - REC O MEN DAÇ Õ ES TERAPÊUTICAS
O C NE da O rdem dos Médicos aprovou uma norma genérica
relativa a esta matéria que salvaguarda o interesse deste tipo
iniciativas, enquanto instrumento de trabalho dos médicos,
salvaguardando sempre a liberdade de adesão e a autonomia
profissional do médico. Não obstante esta norma ter sido já
publicada na Revista da O rdem dos Médicos (n.º 4 de Abril
de 1999), não é demais enunciá-la de novo: “As recomendações terapêuticas tratam-se de consensos clínicos, ajustáveis
no tempo, utilizáveis meramente como indicadores a que o
médico é livre de aderir, interpretando, em cada caso, a necessidade específica do seu doente, no livre exercício da respectiva autonomia profissional. A autonomia profissional é,
por isso, um direito que impõe a qualquer médico o dever
de se desviar de quaisquer recomendações sempre que entender que estas contrariam a prestação dos cuidados médicos que considerar, casuisti-camente, mais indicados”.
2 - O P O SIÇÃ O A Q UALQ UER LEGISLAÇÃ O VISAN D O A SUBSTITUIÇÃ O

DA PRES-

CRIÇ Ã O

Q uer junto da Senhora Ministra da Saúde quer junto da
Assembleia da República a O rdem dos Médicos tem vindo a
vincar a sua firme, total, radical e completa oposição a qualquer legislação que vise a alteração/substituição da prescrição médica. Exemplo formal desta oposição foi o parecer da
O rdem dos Médicos relativo a um Projecto relativo ao regime
jurídico das farmácias e da actividade farmacêutica da autoria
do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que no seu articulado permitia antever a substituição da prescrição “quando permitido por lei”. O parecer da O rdem dos Médicos, que
alertava para a violação do artigo 283 do C ódigo Penal, foi
também publicado na Revista da O rdem dos Médicos. (n.º 16
de J ulho-Agosto de 2000). N este contexto, foram coroadas de
êxito as exigências da O rdem dos Médicos oportunamente
formuladas junto do G overno e de vários Grupos Parlamentares da Assembleia da República. É neste contexto de respeito pela prescrição médica que devem ser entendidas as disposições legais constantes do D ecreto-Lei 242/2000 de 26 de
Setembro e da Lei 14/2000 de 8 de Agosto, que se reportam
especificamente à comercialização de medicamentos genéricos e a que nos referiremos no ponto seguinte.

3 - PRESCRIÇÃ O

E

C O MERCIALIZAÇÃ O

DE MEDIC AMENTO S GENÉRIC O S C O M

IN DICAÇÃ O D O LAB O RAT Ó RI O PRO D UTO R

Ao contrário do propalado por algumas entidades ligadas à
venda de medicamentos nunca a O rdem dos Médicos se opôs
à existência de medidas tendentes ao crescimento do mercado de medicamentos genéricos salvaguardadas que fossem
três condições fundamentais: a qualidade daqueles, o direito
do médico conhecer, e indicar no respectivo receituário, o
nome do titular da autorização de introdução no mercado, e
obviamente, a garantia de não modificação da prescrição realizada naquelas condições. Como atrás se disse esta pretensão da O rdem dos Médicos ficou traduzida no D ecreto-Lei
242/2000 de 26 de Setembro e na Lei 14/2000 de 8 de Agosto,
que se reportam especificamente à comercialização de medicamentos genéricos. N o primeiro, ficou expresso, como
pretendia a O rdem dos Médicos que “os medicamentos genéricos são prescritos pela denominação comum internacional das substâncias activas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo o médico acrescentar o nome do respectivo titular da autorização de introdução no mercado” e
que “no acto de dispensa do medicamento, quando este apenas é indicado pela denominação comum internacional da
substância activa ou pelo nome genérico, o farmacêutico
deverá fornecer o medicamento genérico de menor preço”.
Na segunda, consta também que “no acto de dispensa de
medicamentos, quando o prescritor, não tiver feito a opção
de marca do medicamento, o farmacêutico ou seu colaborador devidamente habilitado deverão obrigatoriamente informar o utente da existência de medicamento genérico e dos
medicamentos de marca similares, compar-ticipados pelo
Serviço Nacional de Saúde e aquele que tem preço mais baixo”.
B - PR O P O STAS DA O RDEM D O S MÉDIC O S Q UE AG UARDAM RESP O STA DA SEN H O RA MINISTRA DA SA Ú DE
1 - REVISÃ O

D O C O N CEITO DE RECEITA MÉDICA

As ambiguidades legislativas respeitantes a quem pode ou
não prescrever medicamentos constantes do D ecreto-Lei 209/
94 de 8 de Agosto que define receita médica, para efeitos daquele diploma, como “a prescrição de um determinado medicamento de uso humano por profissional devidamente habilitado a prescrever medicamentos” levou a Ordem dos
Médicos a propor a seguinte definição de receita médica:
“1-Entende-se por receita médica a prescrição de um determinado medicamento ou terapêutica de uso humano pelos
profissionais devidamente habilitados a proceder àquela
prescrição”
2-Estão exclusivamente autorizados a emitir receitas médicas:
a) os médicos legalmente habilitados ao exercício autónomo
da Medicina e regularmente inscritos na Ordem dos Médicos
b) os médicos dentistas regularmente inscritos na Ordem dos
Médicos Dentistas
c) os odontologistas, nos termos da legislação aplicável”
Esta redacção ao definir, pela primeira vez, o conceito de receita médica, para todos os efeitos legais, e alargando a sua
aplicação a “qualquer terapêutica de uso humano” permitirá definir claramente quem pode ou não prescrever tratamentos para uso humano e impedir as sistemáticas tentativas de vários grupos profissionais para conseguirem substituir os médicos na prescrição de meios de diagnóstico ou
terapêutica.
2 - I G UALDADE DA C O MPARTICIPAÇÃ O DE MEDICAMENTOS IN DEPEN DENTEMENTE
DA ESPEPCIALIDA DE D O MÉDIC O PRESCRITO R

Na ausência de definição de acto médico especializado (ou
sequer de acto médico) e nos termos do Código Deontológico
que define, clara e objectivamente, que o médico é livre de
actuar de acordo com o que considera serem as suas qualificações e competências, (sendo, por isso, também responsabilizado pelas consequências dessa mesma actuação) consi
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dera a O rdem dos Médicos que a liberdade de prescrição de meios de diagnóstico e terapêutica impede, por exemplo e concretamente, que o nível de comparticipação de qualquer medicamento dependa da especialidade do médico prescritor.
O conceito de comparticipação diferenciada em função do médico prescritor tem origem no conceito de receita médica restrita
definido no D ecreto-Lei 209/94 de 8 de Agosto que se refere a medicamentos de utilização reservada a certos meios especializados.
Este conceito foi reafirmado pelo D ecreto-Lei 305/98 de 7 de O utubro que prevê que a “comparticipação do Estado no preço de
medicamentos utilizados no tratamento determinadas patologias
ou por grupos especiais de utentes é objecto de regime especial a
regulamentar em legislação própria e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam”.
N o plano prático, a comparticipação diferenciada, conforme a especialidade do médico prescritor, foi consagrada legalmente na
Portaria 706/95 de 3 de J ulho (no que se refere a medicamentos
destinados ao tratamento da fibrose quísticas) e, mais recentemente, na Portaria 982/99 de 30 de O utubro ( no que se refere a
medicamentos destinados ao tratamento de vários tipos de patologia psiquiátrica). A mesma doutrina teve expressão nos D espachos que regulamentam, por exemplo, a comparticipação de vários medicamentos utilizados para o tratamento da doença de
Alzheimer (donazepil), da epilepsia (felbamato), da acromegalia
(octreotide e lanreotide) e da rejeição aguda do transplante renal
ou cardíaco (micofenolato de mofetil).
Para além de uma questão de princípio todas estas disposições
colocam em causa a continuidade dos cuidados assistenciais aos
doentes e, para além disso, colocam em causa a dignidade profissional da generalidade dos médicos, e particularmente, dos Especialistas em Medicina G eral e Familiar, afinal aqueles que, de forma continuada e sistemática, asseguram a prestação de cuidados
de saúde à maioria dos doentes.

Por tudo isto a O rdem dos Médicos propôs a revogação de
todas estas disposições legais e a utilização, como método de
prescrição de medicamentos cujos efeitos adversos impliquem
uma monitorização apertada, de receitas médicas especiais
(fornecidas pela O rdem dos Médicos e já previstas para a prescrição de estupefacientes no D ecreto-Lei 209/94 de 8 de Agosto). D esta forma ficará salvaguardada a liberdade de prescrição, o controlo da qualidade da prescrição e a continuidade e
acessibilidade dos cuidados de saúde.
Finalmente, a O rdem dos Médicos propôs também a revogação pura e simples de todas as disposições legais que exigem
aos médicos prescritores a indicação na respectivas receitas
de alguns diagnósticos ou da legislação que fundamenta a
comparticipação de determinados medicamentos quanto usados para o tratamento de determinado tipo de patologias. Estas disposições são absolutamente inaceitáveis por constituírem uma violação do segredo profissional e prejudicam os
doentes que são coagidos a revelarem o seu estado clínico se
pretenderem obter uma maior comparticipação nos medicamentos que adquirem.
Por isso foi proposta a revogação das disposições legais que
constam, designadamente, da Portaria 734/94 de 12 de Agosto
(para medicamentos usados no tratamento do lúpus ou da
hemofilia), da Portaria 743/93 de 16 de Agosto (para corticóides
destinados ao tratamento de doentes com lúpus), da Portaria
981/99 de 30 de O utubro (para medicamentos usados nas perturbações esquizofrénicas, delirantes crónicas, demenciais e
do humor, quer bipolares quer unipolares), e dos D espachos
13621/99 (prescrição do medicamento Aricept), 13622/99 (prescrição do medicamento Taloxa), 22115/99 (prescrição dos medicamentos Sandos-tatina, Sandostatina LAR e Somatulina LP)
e 22229/99 (prescrição dos medicamentos Proton ER, Proclor
ER, Mepraz ER, Prazentol ER e O mezolam).

Doc. 10b (10/03/01)
CONSAGRAÇÃO LEGAL D OS PRINCÍPIOS DEFENDID OS PELA ORDEM D OS MÉDICOS RELATIVAMENTE À PRESCRIÇÃO DE GENÉRICOS
— INFORMAÇÃO ENVIADA AOS MÉDICOS DA SECÇÃO REGIONAL D O NORTE —

Ex.mo Colega
É com grande satisfação que, em nome da Secção Regional do N orte da O rdem dos Médicos, venho informar o Ex.mo (a) Colega de
uma importantíssima vitória técnica e política da O rdem dos Médicos, que se reflecte na qualidade dos serviços a prestar aos doentes.
Refiro-me à recente legislação sobre prescrição de medicamentos genéricos cujos aspectos mais relevantes me permito destacar. Na
verdade as pretensões da O rdem dos Médicos ficaram traduzidas no D ecreto-Lei 242/2000 de 26 de Setembro e na Lei 14/2000 de 8 de
Agosto, que se reportam especificamente à comercialização de medicamentos genéricos. N o primeiro, ficou expresso, como pretendia
a O rdem dos Médicos que “os medicamentos genéricos são prescritos pela denominação comum internacional das substâncias activas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo o médico acrescentar o nome do respectivo titular da autorização de introdução no mercado” e que “no acto de dispensa do medicamento, quando este apenas é indicado pela denominação comum internacional da substância activa ou pelo nome genérico, o farmacêutico deverá fornecer o medicamento genérico de menor preço”. Na segunda, consta também que “no acto de dispensa de medicamentos, quando o prescritor, não tiver feito a opção de marca do medicamento, o farmacêutico ou seu colaborador devidamente habilitado deverão obrigatoriamente informar o utente da existência de medicamento genérico e dos medicamentos de marca similares, comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e aquele que tem preço
mais baixo”.
Tal como constava de um dos pontos da candidatura “Protagonismo, Dignidade e Mudança”, cujo programa foi sufragado pelos
médicos da Secção Regional do Norte, ficam consagrados dois aspectos fundamentais da prescrição de medicamentos (genéricos ou
não): o direito do médico conhecer, e indicar no respectivo receituário, o nome do titular da autorização de introdução no mercado e
também a garantia de não modificação da prescrição seja esta de medicamentos genéricos ou não.
Esperando que esta informação corresponda aos anseios do Ex.mo (a) C olega apresento-lhe os meus melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional do N orte
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7 - RELAÇ ÕES COM OS ÓRGÃOS DE
COMUNICAÇÃO SO CIAL
1 - A propósito de afirmações do Sr. Fernando Esteves,
Jornalista do Jornal Independente, insinuando uma correlação entre a existência de uma taxa de mortalidade elevada no Hospital da Cruz Vermelha e o facto do Director
daquela Unidade de Saúde ter relações de parentesco com
o Presidente da Assembleia da Republica, Dr. Almeida Santos, e de amizade com a Presidente da Cruz Vermelha,
Dr.ª Maria Barroso, o CRN emitiu a nota de imprensa que
consta do documento 11.
Doc. 11 (02/01/01)
INSINUAÇÕES D O JORNALISTA FERNAND O ESTEVES
RELATIVAS AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA E À PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA
PORTUGUESA A PROPÓSITO D O FUNCIONAMENTO
D O HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA-NOTA DE
IMPRENSA D O CONSELHO REGIONAL D O NORTE

1 - N o passado dia 30 de D ezembro, o Canal de Televisão
TV-Medicina, codificado exclusivamente para médicos,
emitiu no seu programa “Imprensa Vista e Revista”, conduzido pela Jornalista Marina Caldas, uma entrevista ao
Sr. Fernando Esteves, autor recente de várias notícias no
semanário “Independente”.
2 - Na referida entrevista, aquele Senhor, por sua exclusiva iniciativa, anunciou sem apresentação de provas e sem
justificar as afirmações produzidas, a existência de uma
elevada mortalidade no H ospital da Cruz Vermelha, cometendo, de forma insinuante, a responsabilidade de tal
eventualidade, ao respectivo Director, o Dr. Pedro Magalhães.
3 - D e forma explícita, envolveu ainda nas suas afirmações
a Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Dr.ª Maria Barroso e o Presid e nte da Assem bleia da Re p ú blica, Dr.
António de Almeida Santos, conotando a nomeação, e
portanto o desempenho, do Director do H ospital da Cruz
Vermelha com aqueles representantes do G overno e do
Estado Portugueses.
4 - Não compete ao CRN pronunciar-se sobre matérias de
índole técnica que tenham expressão fora do seu território jurisdicional, não obstante ser sua convicção que aquelas afirmações colocam em causa o bom nome, de um
médico de indiscutível prestígio, como é o caso do Dr.
Pedro Magalhães.
5 - Contudo, o facto daquele programa ser de difusão nacional e apesar desta posição do CRN poder constitui uma
forma de promoção gratuita ao autor das referidas afirmações, não pode este CR deixar passar em claro atitudes
que envolvem, ao mais alto nível, representantes do G overno e do Estado, ou sejam, a Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e o Presidente da Assembleia da República.
6 - Assim, o CRN deliberou tornar pública esta sua posição bem como solicitar ao Presidente da O rdem dos Médicos o esclarecimento do sentido das afirmações acima
referidas, porque as mesmas colocam em causa a independência e o prestígios institucionais da Cruz Vermelha
Portuguesa e da Assembleia da República.
7 - O CR salienta ainda que dissocia claramente a interve n çã o p esso al d o Sr. Fern a n d o Esteves, d o estil o
redactorial do jornal Independente. Na verdade, o estilo
redactorial daquele Jornal, sempre polémico e até, em alguns casos, sensacionalista, nunca insinuou a existência
de uma relação entre a morte de doentes e a existência
de laços de amizade ou parentesco entre médicos e personalidades publicamente relevantes da vida social, cultural ou política do País.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos

8 - ORGANIZAÇÃO DA ORDEM D OS
MÉDICOS
A - ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL
1 - Conforme anunciado no número 5 desta Revista, decorreram no dia 16 de Novembro de 2000 as eleições para
Delegados da Ordem dos Médicos nos Centros de Saúde
do Distrito do Porto e no dia 6 de Dezembro de 2000 as
eleições para Delegados da Ordem dos Médicos nas Unidades Hospitalares. Por dificuldades operacionais não foram realizadas eleições nos Hospitais de Vila do Conde/
Póvoa de Varzim, Magalhães Lemos/Conde de Ferreira,
Maria Pia e Prelada. Aos médicos do Distrito Médico do
Porto, foi já enviada a lista dos colegas eleitos, mediante
ofício do Conselho Distrital do Porto e do Conselho Regional do Norte (documento 12).
B - ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL
1 - Decorreu no passado dia 15 de Dezembro, no Centro
de Formação da Ordem dos Advogados, um Colóquio/
Debate, subordinado ao tema “O Sigilo Profissional”, organizado e promovido pelo Forum Norte das Profissões
Liberais e que contou com elevada participação de médicos que assim corresponderam ao convite do CRN. O colóquio teve como moderador o Dr. Carlos Magno e como
palestrantes o Dr. Augusto Lopes Cardoso, o Prof. Engº.
Daniel Beça e o Prof. Doutor Daniel Serrão.
2 - Decorreu no passado dia 17 de Dezembro o Juramento
de Hipócrates dos licenciados em Medicina no ano 2000
que foi presidido por Sua Excelência a Senhora Ministra
da Saúde. A reportagem fotográfica daquele acontecimento e a intervenção do Presidente do Conselho Regional
são objecto de destaque especial nesta Revista.
3 - Sob a presidência do Presidente da Mesa da Assembleia
Regional decorreu, no passado dia 12 de Janeiro, evocando dois anos de posse dos actuais corpos gerentes da SRN
da OM, um jantar de dirigentes e ex-dirigentes da Ordem
dos Médicos que contou com a presença de cerca de 150
colegas e que constituiu um extraordinário momento de
convívio e confraternização.
4 - Estão em curso um conjunto de visitas a Unidades de
Saúde por parte dos elementos da SRN no sentido de debater com todos os médicos aquilo que tem sido a actividade dos corpos gerentes da SRN nos últimos dois anos e
também de perspectivar os problemas mais prementes com
que os médicos se debatem no respectivo local de actividade profissional. Assim foram já realizadas visitas ao Hospital Maria Pia (pelos Drs. António Neto e Hernâni Vilaça)
e aos Centros de Saúde de Matosinhos, Leça, Baião,
Penafiel, Rio Tinto, S.Pedro da Cova, Madalena, Barão do
Corvo (pelos Drs. Fátima Oliveira, Marlene Lemos e Miguel
Galaghar).
5 - Encontra-se em negociação a realização de um protocolo entre a SRN da OM e a empresa Optimus com vista
ao fornecimento, em condições vantajosas para os médicos, de tecnologias e meios de comunicação móveis e que
será objecto de divulgação junto de todos os colegas, logo
que aquela negociação esteja concluída.
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C - RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS CONSULTIVOS
1 - Conforme os compromissos eleitorais e de acordo com
a proposta da SRN da OM, o Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade, prevê expressamente que as Comissões de Verificação de Idoneidade de Serviços integrem
expressamente um representante do CR. A lista dos representantes do CRN naquelas Comissões consta do documento 13.

Doc. 12 (12/02/01)
DELEGAD OS DA ORDEM D OS MÉDICOS
NOS LOCAIS DE TRABALHO
OFÍCIO D O CONSELHO DISTRITAL D O PORTO E D O
CONSELHO REGIONAL D O NORTE DIRIGID O AOS
MÉDICOS D O DISTRITO D O PORTO

Ex.mo (a) Colega:
Dando cumprimento aos nossos compromissos eleitorais,
junto enviamos ao Ex.mo (a) Colega a lista dos D elegados
da O rdem dos Médicos já eleitos na enorme maioria das
Instituições de Saúde do Distrito Médico do Porto.
O s colegas eleitos serão assim um veículo preferencial para
a intervenção da O rdem dos Médicos nos locais de trabalho bem como mais uma forma de reforçar a comunicação
entre os Médicos e os Corpos G erentes da O rdem dos Médicos.
Aproveitamos esta oportunidade para lembrar as funções
atribuídas aos Colegas agora eleitos, a quem todos devemos agradecer a disponibilidade manifestada, nos termos
do Regulamento elaborado pelo Conselho Distrital do Porto e aprovado pelo Conselho Regional:
CAPÍTULO I – DAS C O MPETÊNCIAS
SECÇÃO I – D ELEGAD OS N OS LO CAIS DE TRABALH O
Art. 1º - Noção
O delegado da Ordem dos Médicos no local de trabalho é o
médico que, eleito de entre os médicos que tenham contrato administrativo de provimento ou a título definitivo do estabelecimento de saúde e no gozo dos respectivos direitos
estatutários, representará o sentir desse conjunto perante a
Ordem.
Art. 2º - Competência espacial
Os delegados da Ordem dos Médicos nos locais de trabalho
exercerão as suas funções em articulação com o Conselho
Distrital da área do local de trabalho pelo qual foram eleitos.
Art. 3º - Competências
Compete ao delegado da Ordem dos Médicos no seu local
de trabalho:
a) Informar a Ordem dos Médicos das condições de trabalho e do seu reflexo na qualidade técnica dos actos praticados;
b) Proceder a inquéritos, orientados pela Ordem dos Médicos, acerca das condições do exercício profissional da medicina;

2 - Nos termos do mesmo Regulamento, as Comissões de
Verificação de Idoneidades de Serviços devem integrar um
interno da respectiva especialidade, designado pelo Conselho Nacional do Médico Interno. A lista dos médicos
internos complementares já designados pelo Conselho
Nacional do Médico Interno constam do documento 14.
3 - Divulga-se no documento 15 o parecer do Colégio de
Imuno-hemoterapia relativo à utilização de alternativas
terapêuticas à transfusão de sangue ou seus derivados, em
doentes que recusam este método terapêutico.

c) Informar a Ordem dos Médicos das violações da legalidade que ponham em causa a qualidade dos actos médicos;
d) Veicular, no local de trabalho, os pareceres, determinações, recomendações e informações da Ordem dos Médicos,
e) Apoiar e orientar os médicos do local de trabalho em caso
de conflito de natureza técnico-profissional ou éticodeontológico;
f) Exercer as demais funções que lhes sejam confiadas pela
Ordem ou que decorram dos seus estatutos e demais normas em vigor.
SECÇÃO II – CO NSELH O D OS DELEGAD OS N OS LO CAIS
DE TRABALH O
Art. 11º - Competência
1 – O conselho dos delegados nos locais de trabalho é um
órgão consultivo do conselho distrital da sua área.
2 – Compete, em especial, ao conselho dos delegados nos
locais de trabalho:
a) Pronunciar-se sobre as condições de exercício do trabalho, na área a que pertence, e do seu reflexo na qualidade
técnica dos actos médicos praticados;
b) Debater o resultado de inquéritos, orientados pela Ordem dos Médicos, sobre as condições do exercício profissional da Medicina;
c) Pronunciar-se acerca das violações da legalidade que ponham em causa a qualidade dos actos médicos praticados nos estabelecimentos de saúde da área a que pertencem;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer questões que lhe sejam
submetidas pelo conselho distrital da sua área ou pelos
órgãos próprios da Ordem dos Médicos.
Importa ainda salientar que a acção conjunta dos D elegados e dos Corpos G erentes da O rdem dos Médicos permitirá continuar a desenvolver no futuro próximo aquilo que
eram, e são, os compromissos da candidatura “Protagonismo, Dignidade e Mudança” e que hoje se tornaram, não
apenas compromissos, mas realizações palpáveis e concretas.
Apelando à colaboração do Ex.mo (a) Colega com os D elegados agora eleitos apresentamos-lhe os nossos melhores
cumprimentos.
O Presidente do Conselho Distrital do Porto
(Dr. Torres da Costa)
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)
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Doc. 13
REPRESENTANTES D O CONSELHO REGIONAL D O NORTE NAS COMISSÕES REGIONAIS DE VERIFICAÇÃO DE ID ONEIDADE DE SERVIÇOS

Especialidade ........................ Nome
Anatomia Patológica ..................... António Franklin Ribeiro Ramos
Anestesiologia ............................... Pedro José Pimenta Vasconcelos
Angiologia e Cirurgia Vascular .... José Fernando Abreu Braga N unes Teixeira
Cardiologia ..................................... H enrique José Cyrne Castro Machado Carvalho
Cardiologia Pediátrica ................... José Manuel Monterroso N ery Moreira
Cirurgia Cárdio-Torácica ............... H ernâni Troufa Lencastre
Cirurgia G eral ................................. Carlos Jorge Sampedro N ogueira
Cirurgia Maxilo-Facial ................... H orácio Urgel Silva Monteiro Costa
Cirurgia Pediátrica ......................... Maria Fátima Soares Costa Carvalho
Cir. Plástica e Reconstr. e Estética António José Ferreira Santa Comba
D ermatovenereologia ................... Maria Conceição Moreira Sousa Rosário
D oenças Infecciosas ..................... João Manuel Rocha C unha Seabra
Endocrinologia ............................... Manuel Celestino Silva N eves
Estomatologia ................................. Luís Manuel Medeiros Teixeira
Farmacologia Clínica ..................... José Pedro Lopes N unes
Gastrenterologia ............................ João Manuel Teixeira Rodrigues Carvalho
G enética Médica ........................... Sérgio Manuel Madeira Jorge Castedo
Ginecologia/ O bstetrícia ............... Sónia Maria Nascimento O liveira Sousa
H ematologia Clínica ..................... Maria José Alves Moreira Parreira
Imunoalergologia .......................... José Manuel Ferraz O liveira
Imuno-hemoterapia ...................... Manuel C ésar Santos Araújo Campos
Medicina D esportiva ..................... D omingos Dias G omes
Medicina Física e de Reabilit. ...... António Pedro Pinto Cantista
Medicina G eral e Familiar ............. Lina Rosa Costa Ribeiro Carvalho
Medicina Interna ........................... Sérgio Marques Coimbra
Medicina N uclear .......................... Maria Inês Ribeiro Amorim Dias Silva
N efrologia ....................................... António Jorge Penetra Baldaia
N eurocirurgia ................................. António José Silva Machado Carvalho
N eurologia ...................................... José António Araújo Figueiredo
N eurorradiologia ........................... Maria Luís Seixas Ribeiro Silva
O ftalmologia .................................. Miguel Filipe Leite Sousa N eves
O ncologia Médica ......................... Maria Margarida C unha Damasceno
O rtopedia ....................................... Jorge Alberto Leite Pereira Seabra
O torrinolaringologia ..................... Alberto José Conceição Trancoso
Patologia Clínica ............................ Maria José Silva Antunes Machado Vaz
Pediatria .......................................... Carla Maria Barreto Silva Sousa Rego
Pneumologia .................................. Ana Maria Carvalho Dias Lopes P. Magalhães
Psiquiatria ....................................... Carlos Alberto Pereira
Psiq. da Infância e da Adolesc. .... Maria G oretti Machado Dias
Radiodiagnóstico ........................... Pedro Manuel Soares D uarte Bicho
Radioterapia ................................... Maria Gabriela O liveira Santos Almeida Pinto
Reumatologia ................................. Maria Carmo Ramos Afonso
Saúde Pública ................................. Manuel G omes Afonso
Urologia .......................................... Paulo Dinis Santos O liveira
Subespecialidade ................... Nome
Medicina Intensiva ........................ N uno Luís Silva Morujão
N eurofisiologia Clínica ................. Fernando Alexandrino Peixoto Silveira
N europediatria ............................... C élia Rosa Morais Barbosa

Doc. 14
LISTAGEM, POR ESPECIALIDADE, DOS MÉDICOS INTERNOS COMPLEMENTARES
JÁ NOMEADOS PELO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO PARA
INTEGRAREM AS COMISSÕES REGIONAIS DE VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DE
SERVIÇOS DA SRNOM

Especialidade ........................................ Interno
Anatomia Patológica .............................
Anestesiologia .......................................
Angiologia e Cirurgia Vascular ............ Sérgio Manuel Sampaio
Cardiologia ............................................. Carlos José Letra Mateus
Cardiologia Pediátrica .......................... Ana Luisa Correia Carriço
Cirurgia Cardiotorácica
Cirurgia Geral ........................................ Teresa Mónica da Graça e Castro Rocha Esteves
Cirurgia Maxilo-Facial ........................... José Manuel Bilhoto
Cirurgia Pediátrica ................................. Jorge Manuel Nunes Correia Pinto
Cir. Plástica e Reconstr. e Estética ....... Carmen Marisa Marques G. Espregueira Mendes
Dermatovenereologia .......................... Ana Paula Moura Marinho Cunha
Doenças Infecciosas
Endocrinologia ...................................... Joana Maria Azevedo Vilaverde Ribeiro
Gastroenterologia ................................. Mário Jorge Dinis Ribeiro
Ginecologia/O bstetrícia ...................... Cláudio Tomé Ramos Rebelo
Hematologia Clínica .............................
Imunoalergologia ................................. André Miguel Afonso Sousa Moreira
Medicina Geral e Familiar .................... Luís Miguel Duarte O liveira
Medicina Interna ................................... Maria Manuel Mateus Marques Claro Lopes
Medicina Nuclear
Nefrologia .............................................. Maria Joana Cunha Ribeiro dos Santos
Neurocirurgia ......................................... António Lino Rodrigues Mascarenhas
Neurologia ............................................. Susana Filipa Saraiva Leal Abrantes Pereira
Neurorradiologia ................................... Valentina Teixeira Ribeiro
O ftalmologia ......................................... Carla Paula Fonseca Ferreira Pinto
O ncologia Médica ................................ Manuela Alexandra Mota Machado Vaz
Ortopedia ............................................... Pedro Miguel Negrão Ramos
O torrinolaringologia ............................ Gustavo de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes
Patologia Clínica ...................................
Pediatria .................................................. Egas Manuel Sanfins Moura
Pneumologia
Psiquiatria ............................................... Isabel Maria Alves Torres Martins
Psiq. da Infância e da Adolescência
Radiodiagnóstico .................................. José Miguel Pereira de Jesus
Radioterapia ........................................... José Miguel Pereira de Jesus
Reumatologia .........................................
Saúde Pública ........................................
Urologia .................................................. José Eugénio Moura Sanches Magalhães

Doc. 15
ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DE TRANSFUSÃO DE SANGUE OU SEUS COMPONENTES
PARECER DA DIRECÇÃO D O COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE IMUNOHEMOTERAPIA EMITID O EM 27-11-00 A SOLICITAÇÃO D O CRN

Em resposta ao pedido formulado por V. Ex.ª e depois de sobre o assunto em epígrafe consultar os restantes Membros do Colégio de Imuno-hemoterapia, cumpre-me transmitirlhe o seguinte:
Para além da conhecida auto-transfusão, do aproveitamento (após filtração/heparinização) do sangue perdido no decurso de intervenções cirúrgicas e da chamada transfusão
isovolémica - todas estas técnicas implicando a utilização de sangue autólogo - as alternativas reais à transfusão são limitadas.
Fora das situações de hemorragia aguda, são de considerar a utilização de eritropoietina humana recombinante (para estimular a eritropoiese) e de trombopoietina humana
recombinante (esta de utilização ainda não generalizada e limitada a situações de trombocitopenia).
Estão a ser submetidos aos primeiros ensaios clínicos substitutos sintéticos e semi-sintéticos das plaquetas, constituídos por micro-esferas de albumina (ou eritrócitos fixados),
revestidos com fibrinogénio ou peptídeos derivados do fibrinogénio. N o entanto, a semivida destes produtos parece ser muito curta, o que poderá limitar a sua utilização a
situações agudas.
A utilização de alguns produtos de recombinação genética como factores de coagulação, proteína C, antitrombina e antitripsina (bem como outros agentes terapêuticos de
situações de discrasia da hemostase como D DAVD, antifibrinolíticos, colas de fibrina recombinante, etc.) poderá, em alguns casos, corrigir situações discrásicas, obviando, dessa
forma, a ministração de sangue ou seus componentes.
Em situações de anemia por hemorragia aguda tem sido indicada, em condições específicas e limitadas, a utilização de transportadores do oxigénio do grupo dos perfluorcarbonos,
alguns comercializados já.
Já se pratica a terapêutica genética para a deficiência do factor VIII (hemofilia A) e está eminente a utilização da mesma tecnologia para o tratamento da deficiência do factor IX
(hemofilia B).
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente da Direcção do Colégio,
Dr. Francisco do Carmo Pacheco.
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico
Aconteceu...

Vai acontecer...

REUNIÕES CIENTÍFICAS

REUNIÕES CIENTÍFICAS

19 de Janeiro – Seminário sobre Política do Medicamento
[Serviço de Bioética e Ética Médica – Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto].

6 e 7 de Abril – XVIII Curso de Actualização de Dermatologia
e Venerologia [Faculdade de Medicina da Universidade de
Porto].

20 de Janeiro – Curso de Formação para os Internos do
Internato Complementar “Patologia da 1ª Metade da Gravidez” [Maternidade de Júlio Dinis].

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM

27 de Janeiro – 4 International Meeting of Treatment in
Dermatologie [Hospital Geral de Santo António].
th

1 e 2 de Fevereiro – IV Seminário de Neonatologia
[Gescongressos].

19 de Abril – Homenagem aos membros fundadores e efectivos da Casa do Médico.
27 e 28 de Abril – Congresso sobre o tema “A Política dos
Internatos”.
18 de Junho – Dia do Médico.

7 a 9 de Fevereiro – 2º Curso de Actualização em Perturbações do Sono [Associação Portuguesa de Sono].

EVENTOS CULTURAIS

12 de Fevereiro – Debate sobre o Sistema Nacional de
Hemovigilância [Instituto Português do Sangue].

Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”

15 e 16 de Fevereiro – XII Jornadas de Medicina Dentária
[Faculdade de Medicina Dentária].

27 de Maio (21h30) – IGOR STRAVINSKY – HISTÓRIA DO SOLDADO. Drama Musical. [Solistas da Orquestra Nacional do Porto].

17 de Março – Workshop “Relaxamento(s)-estados de consciência” [Prof. Mário Simões/Drª. Claúdia Correia].
22 a 24 de Março – IX Jornadas de Ciência Dentária do
Porto [CESPU].

21 de Abril (21h30) – Recital de Piano [Shao Xiao Ling]

Exposição de Pintura

25 de Março – Simpósio sobre Diálise Peritoneal [APEDT –
Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Diálise e Transplantação].

21 de Março (21h30) – Inauguração da Exposição de Pintura
“De Ponte a Ponte”, de Maria Manuela Mendes da Silva. Breves Apontamentos em Homenagem a seu avô – Mestre Mendes da Silva – como Comemoração da data de seu nascimento.
Patente até ao dia 2 de Abril.

28 a 30 de Março – Congresso de Saúde Mental e Psiquiátrica [Casa de Saúde Portuense].

19 a 29 de Abril – “O Surrealismo ou a Imaginação Sem
Limites”, de Sejo Vieira.

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM

Dança Contemporânea

20 de Janeiro – Seminário sobre Integração Profissional dos
Internos Gerais

4 e 5 de Maio (21h30, Salão Nobre) – Espectáculo pelo
Balleteatro Escola Profissional. Direcção: Isabel Barros.
Exposição de Fotografia

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
• 5 de Janeiro – Orquestra de Jovens de Santa Maria da
Feira.
• 27 de Janeiro – Música de Câmara [Orquestra Gulbenkian]
• 24 de Março – Quinteto de Sopros [Orquestra Nacional
do Porto]
Exposição de Cerâmica Artística
• 29 de Janeiro a 5 de Fevereiro – “O Mundo Onírico” de
Alberto Miranda.
Prova de Queijos e Vinhos
• 3 de Março

10 a 21 de Maio – “Personagens”, de Jorge Santos.
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Médicos ao Palco
De um sonho, alimentado por um Workshop de Teatro da Faculdade de Medicina do
Porto efectuado no ano 2000 para Médicos e estudantes de Medicina e que foi
finalizado com a apresentação em palco de uma peça de Jorge Levi no Grande
Auditório da Casa do Médico no Porto, nasceu a aventura cultural de criar um
grupo de teatro médico.
Sendo de há muito a proximidade entre a Arte Médica e a cultura, havia uma lacuna
no que ao Teatro diz respeito.Assim, nasce neste início de milénio o Grupo Associativo
Médico de Teatro Amador (com nome definitivo ainda a carecer de aprovação), com
o intuito de levar alto a arte teatral quando praticada por médicos.
Tratando-se de um grupo cultural constituído por médicos, faltava ainda um factor
essencial – a ligação à nossa prestigiada Ordem. Neste sentido, foi protocolado o
apoio da Ordem dos Médicos, e nesta fase inicial mais marcadamente da Secção
Regional do Norte, no que concerne à cedência de espaços para ensaios e espectáculos e no apoio logístico essencial para qualquer realização. Não nos surpreendendo, o citado apoio foi prontamente disponibilizado sendo este, esperamos nós, mais
um passo para o engrandecimento cultural da Casa do Médico do Porto que cresce
a cada dia.
Trata-se de um projecto que está a dar os primeiros passos e como qualquer ser
em formação necessita do apoio de gente experiente que lhe dê a mão, assim contamos desde o início com o apoio profissional do Dr. Jorge Levi (director do
Balleteatro Contemporâneo do Porto) como nosso Mestre teatral.
Desta actuação conjunta está a ser ensaiada uma peça inédita de autoria de Jorge
Levi com o nome “Interiores” que estreará no mês de Junho e se tratará da Estreia
absoluta deste nosso/vosso grupo de Teatro. Mantenham-se atentos...A estreia será,
como não poderia deixar de acontecer, no Grande Auditório da Casa do Médico do
Porto.
Sendo esta associação composta por médicos não podemos nunca fechar as suas
portas e assim lançamos o repto:
– Caro colega, se gosta de Teatro junte-se a nós, torne-se também sócio de uma
obra nascida do coração...
Temos como grande intuito levar mais alto a alma cultural teatral dos médicos
portugueses.
“Que no Teatro cresçamos para melhor encarar o Palco da Vida”.
Até breve...

Grupo Associativo Médico de Teatro Amador

Agenda

Reunião de Delegados
do
Distrito Médico do Porto
3 Abril de 2001 – 21h30

Sala Braga, Casa do Médico

Homenagem
aos
Fundadores da Casa do Médico
Sessão Pública de atribuição de Medalha Evocativa
19 de Abril de 2001 – 21h30

Sala Braga, Casa do Médico

Eleição dos Delegados da Ordem dos
Médicos no Distrito de Braga
Hospitais

Centros de Saúde
Amares
Barcelinhos
Barcelos
Braga I
Braga II
Braga III
Cabeceiras de Basto
Celorico de Basto
Esposende
Fafe

Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Taipas
Terras de Bouro
Vieira do Minho
V. N. Famalicão I
V. N. Famalicão II
Vila Verde
Vizela

Barcelos
Braga
Fafe
Guimarães
V. N. Famalicão

Até 02/04/2001 - Publicitação do Processo Eleitoral
Até 07/05/2001 - Envio das Listas para a Ordem dos Médicos
15/06/2001 - Acto Eleitoral

