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A Queda de Um Anjo
Ao longo de vários editoriais e da informação institucional
publicada na Revista nortemédico, procurei transmitir o
espírito e o conteúdo das negociações da Ordem dos Médicos com a equipa política que dirige o Ministério da Saúde e, em particular, com a sua principal responsável.
Sendo bem conhecida dos médicos a responsabilidade do
CRN na elaboração formal de várias propostas em discussão com a Senhora Ministra da Saúde temos vindo a assistir, com preocupação à lentidão, ou talvez mesmo ausência, de resposta de Sua Excelência a Senhora Ministra da
Saúde, às propostas da Ordem dos Médicos.
Na verdade, a Ordem dos Médicos apresentou as seguintes propostas à Senhora Ministra da Saúde:
• definição de receita médica
• alteração da legislação que implica a comparticipação
diferenciada de medicamentos conforme a especialidade
do médico prescritor
• alteração da legislação sobre farmacovigilância de reacções medicamentosas adversas
• revisão do estatuto disciplinar dos médicos
• revisão da legislação referente ao internato geral e complementar
• revisão da legislação sobre a prova de comunicação médica de acesso aos internatos complementares
• revisão do regulamento dos concursos de habilitação ao
grau de consultor e de provimento nas categorias de assistente e de chefe de serviço das carreiras médica de
clínica geral e saúde pública
• revisão da metodologia da eleição das direcções técnicas
dos centros de saúde
• elaboração de despacho normativo explicitando a dependência técnica dos técnicos de reabilitação face aos médicos de medicina física e reabilitação
• revisão da Lei Orgânica da Inspecção Geral dos Serviços
de Saúde
Apenas no que se refere à revisão da Lei Orgânica da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde, existe o compromisso, segundo o qual a futura lei (cujo texto ainda não foi
remetido à Ordem dos Médicos, apesar da promessa da
Senhora Ministra da Saúde), contemplará os princípios
defendidos pela Ordem dos Médicos. No que se refere à
alteração da legislação que determinava a comparticipação
diferenciada de medicamentos conforme a especialidade
do médico prescritor, a solução encontrada (que define
alguns regimes de comparticipação em função da patologia do doente e não da especialidade do médico prescritor)
pode implicar a violação do segredo profissional médico e
do direito à confidencialidade dos doentes sobre a situação da respectiva saúde. Quanto à definição de receita
médica espera-se ansiosamente que o acordo estabelecido
há vários meses tenha consequências efectivas no plano
legislativo.
Regista-se pois que estamos perante uma evidente
dissonância entre as sistemáticas declarações públicas de
respeito pelos médicos e suas instituições representativas,
reiteradamente proferidas pela Senhora Ministra da Saúde, e os resultados práticos daquela postura. A situação é
tanto mais incompreensível quanto se sucederam, desde
há um ano, reuniões mensais do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos com a Senhora Ministra da
Saúde em que as ideias da Ordem dos Médicos foram for-

malmente apresentadas e sistemática e repetidamente discutidas. Destas reuniões transpareceu da parte da Ordem
dos Médicos um elevado espírito de solidariedade interna
e de capacidade de intervenção e de argumentação técnica
que traduziram o total empenhamento do Presidente da
Ordem, dos Presidentes dos Conselhos Regionais e dos
restantes membros destes Conselhos que integraram as representações da Ordem. Assim, não pode haver da parte
da Senhora Ministra qualquer dúvida quanto à coerência,
quanto à lealdade negocial e quanto à firmeza de propósitos de todos os dirigentes da Ordem dos Médicos.
Sendo certo que também não pode acusar-se formalmente
a Senhora Ministra da Saúde de assumir compromissos e
de não os cumprir, não pode bastar à Ordem dos Médicos
que as políticas e as decisões do Governo, em matéria de
saúde, se resumam à imagem pública de apreço pelos médicos que tem caracterizado as intervenções da Senhora
Ministra da Saúde. Na verdade, a considerar-se satisfatória
esta postura, poder-se-ia chegar à conclusão perversa que
a Ordem dos Médicos se considera satisfeita pela inacção
decisória do Poder Político, o que não reflecte, manifestamente, nem os princípios, nem a vontade, nem o estilo da
totalidade dos membros dos actuais corpos gerentes da
Ordem dos Médicos.
É, portanto, com a sensação de expectativas frustradas,
que assisto à letargia do Ministério da Saúde. Tudo isto
agravado pela crise orçamental, pelo recomeço de greves
de vários profissionais da área da saúde, entre os quais os
médicos, e pela sensação de conspiração política permanente entre as várias entidades com responsabilidades executivas ou legislativas. Se tal não bastasse, os médicos são
confrontados com um Projecto de Lei de Bases da Saúde
que, naquilo que é de aplicação imediata, significa uma
afronta a liberdade individual de cada médico e uma amputação das funções desde há muito atribuídas à Ordem
dos Médicos, no que se refere ao registo dos profissionais
médicos e às competências deontológicas e técnicas. Foi,
aliás, por estes motivos que o CRN realizou uma Conferência de Imprensa que é objecto de reportagem desenvolvida neste número da nortemédico.
Por tudo isto, Manuela Arcanjo faz-me recordar o herói
romântico de Camilo, Calisto, chegado a Lisboa como parlamentar recém eleito, disposto a mudar o mundo político
do rotativismo monárquico. Calisto, o anjo, mudou de estilo, de aliados, de estratégia. E caiu. Na vida política, como
nos romances, os enredos e as histórias também se repetem. Mesmo com os arcanjos.
PS: Periodicamente, o Dr. Artur Osório de Araújo dedica algum do seu tempo a atacar os Corpos Gerentes da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Não queremos responder na Imprensa Generalista aos comentários daquele Colega. Importa apenas salientar, junto dos médicos, que o Dr.
Artur Osório de Araújo é, sobejamente, conhecido entre os
colegas por ser um defensor assumido da ex-ministra Leonor
Beleza, por defender que as mulheres grávidas sejam vigiadas
por enfermeiros e por achar que os médicos da carreira de Medicina Geral e Familiar são simples sinaleiros. Como as opiniões e atitudes do CRN da OM estão nos antípodas das do Dr.
Artur Osório de Araújo, as suas referências à acção da Ordem
dos Médicos são consideradas, evidentemente, elogiosas, e, por
isso, merecedoras de agradecimento.
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ORDEM CONTINUA À
ESPERA DO MINISTÉRIO
DR. ANTÓNIO NETO EXPLICOU À NORTEMÉDICO OS PRESSUPOSTOS
DA ALTERAÇÃO AO REGIME DO INTERNATO MÉDICO
O Conselho Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos
Médicos (OM) apresentou ao Ministério da Saúde
uma proposta de reformulação do Internato Médico.
Qual foi a resposta do Ministério?
A resposta não foi a que esperávamos. Gostaríamos que
fosse francamente positiva e, pelo menos, não foi isso que
transpareceu. Quer-me, contudo, parecer que, numa conversa posterior a esta primeira reacção emitida pelo Ministério, poderá haver alguma abertura à nossa proposta. Mas
não estou muito optimista.

À ESPERA DO MINISTÉRIO. É ESTE O ESTADO DAS COISAS
NUMA MATÉRIA QUE A ORDEM DOS MÉDICOS CONSIDERA FUNDAMENTAL: A INTRODUÇÃO DE AJUSTAMENTOS
VÁRIOS AO REGIME DOS INTERNATOS MÉDICOS. DEPOIS
DO MAU ACOLHIMENTO DA PROPOSTA POR PARTE DOS
RESPONSÁVEIS DA SAÚDE, A OM ESPERA VOLTAR À CARGA E IMPOR ALGUNS DOS PRESSUPOSTOS DE QUE NÃO
QUER ABRIR MÃO: A MANUTENÇÃO DO FIGURINO DO

INTERNATO GERAL, AINDA QUE CONSUMADA A FUSÃO
COM O INTERNATO COMPLEMENTAR, A ANTECIPAÇÃO DO
EXAME DE ACESSO À ESPECIALIDADE, A ALTERAÇÃO PROFUNDA DO REGIME DE AVALIAÇÃO E A RESPONSABILIZAÇÃO
DO PAPEL DO ORIENTADOR DE FORMAÇÃO.

REIVINDI-

CANDO UMA ORDEM COM MAIS COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA FORMATIVA E DISPOSTA A ACEITAR ALGUMAS INOVAÇÕES, COMO A PARTICIPAÇÃO DO PRIVADO NA FORMAÇÃO, O DR. ANTÓNIO NETO FALOU À nortemédico
SOBRE UM DOSSIER QUE CONTINUA LONGE DE ESTAR ARRUMADO.

Quais foram as principais reticências do Ministério?
Confesso que, inicialmente, tive algumas dúvidas de que
os responsáveis pelo Ministério tivessem de facto analisado a proposta, mas acredito que sim. A principal divergência entre a OM e o Ministério é o ponto de vista: o Ministério vê as coisas de uma perspectiva economicista, ao passo
que a Ordem analisa os factos friamente, em termos do
que é mais importante para os médicos que estão em formação, e para as carreiras médicas do futuro. Importa-nos
avaliar a formação que é ministrada – e nós já temos um
bom internato, disso eu estou convencido. Contudo, há
pequenos aspectos que é fundamental mudar e que estão
em grande parte contemplados na proposta apresentada
ao Ministério, e que serve apenas de base para uma negociação alargada. Curiosamente, a primeira apreciação do
Ministério não focou a maior parte destes pontos. Dá a
sensação de que há alguns ajustamentos que os responsáveis pela Saúde não querem mesmo discutir.
Qual vai ser a atitude da OM perante esta resposta?
A Ordem reagiu imediatamente, manifestando o seu repúdio pelas medidas que o Ministério mostrou querer implementar. Houve então uma segunda conversa em que os
representantes da Ordem chamaram a atenção dos representantes do Ministério, na presença da ministra Manuela
Arcanjo, para o descontentamento da OM face à
contraproposta que nos enviaram.
Quais eram os termos dessa contraproposta?
A contraproposta do Ministério era muito vaga e não batia
nos pontos que a Ordem considera essenciais, nomeadamente a reformulação do Internato Geral, a alteração do
acesso ao Internato Complementar e do seu regime de avaliação e a organização dos centros de formação. Por outro
lado, a Ordem gostaria também de ver repensadas as funções da Comissão Nacional do Internato Médico (CNIM) e
das respectivas Comissões Regionais. A articulação e o funcionamento destas instituições são uma das maiores falhas
do actual regime. A este nível da coordenação, parece-nos
que deveria haver uma mudança significativa.
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FUSÃO DOS INTERNATOS É FUNDAMENTAL PARA A OM
Vamos então por partes. Olhando para o documento
proposto ao Ministério pelo CNE, quais as alterações
fundamentais em relação ao regime vigente que a Ordem gostaria de ver introduzidas?
O primeiro ponto era justamente a reformulação do Internato Geral.
Consumava-se na vossa proposta a fusão do Internato Geral com o Internato Complementar?
Sim. Haveria uma forte ligação, com a antecipação do exame de acesso à especialidade, que agora é realizado no final do Internato Geral. A OM propõe que o exame coincida com o início do Internato Geral, permitindo assim aos
internos uma concentração exclusiva no objectivo de uma
formação de qualidade, libertando-os da preparação para
o exame.
A especialidade ficaria então predefinida?
Exactamente. Nos termos da proposta, os resultados do
exame seriam conhecidos no final do primeiro ano do Internato, numa altura em que os médicos se encontram já a
cumprir os estágios previstos, que se manteriam iguais. Em
função do resultado obtido no exame, os internos poderiam então escolher a especialidade pretendida, canalizando
o segundo ano do Internato Geral para a sua área de interesses específica: os internos que optassem por especialidades cirúrgicas fariam um ano de Cirurgia Geral, aqueles
que escolhessem especialidades médicas teriam um ano
de Medicina Interna, e, no caso dos que enveredassem por
especialidades médico-cirúrgicas, haveria uma imersão de
seis meses em cada uma das duas áreas. Ao terceiro ano do
internato, os internos poderiam assumir as funções dentro
da especialidade escolhida. A alteração do figurino do Internato Geral parece-me francamente positiva em relação
ao modelo que está em vigor. Penso que todos teríamos a
ganhar com esta reformulação.
Fica assim definitivamente excluída, pelo menos por
parte da Ordem, a extinção do Internato Geral...
O nome extingue-se, mas o princípio mantém-se. O Internato Geral é um tempo de formação que é absolutamente
necessário no final do trajecto universitário. Apesar do
mérito, as tentativas de incluir nas licenciaturas um ano
profissionalizante, que têm sido acolhidas pela Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra e pelo Instituto
de Ciências Biomédicas Abel Salazar, ainda não conseguiram concretizar o contacto do aluno com a prática da Medicina. E a experiência é fundamental na Medicina. Daí
que eu veja os dois anos do Internato Geral como uma
forma de colmatar as falhas do ensino pré-graduado. É sobretudo nessa medida que o Internato Geral desempenha
um papel fundamental. Para o Ministério, o encurtamento
do Internato permitiria poupar algum dinheiro, mas, em
saúde, essas coisas pagam-se caro. A poupança não pode
ser um princípio a impor a qualquer preço.
A função deste novo Internato Geral que a Ordem
gostaria de ver introduzido continuaria a ser a mes-

ma: confrontar o interno com situações concretas do
exercício da Medicina.
Exactamente. E é também por isso que defendo que um
interno não deveria fazer todo o seu Internato Geral num
hospital central, mas antes passar também pelos centros
de pequena dimensão para ver de perto a realidade do país.
Essa é uma necessidade que tem de ser articulada, e talvez
seja um dos aspectos em que a CNIM deveria intervir. De
resto, toda a proposta da Ordem foi pensada nesse espírito
de libertar o interno para a prática. Com adopção deste
modelo que antecipa o exame, o interno fica liberto para
trabalhar, para ver, para aprender. Já não precisa de estar
preocupado em ir imediatamente para casa para pegar nos
livros e actualizar os conhecimentos, com o exame sempre
em mente. Pode fazer o seu Internato de corpo e alma –
actualmente, muitas vezes está só de corpo.
Quais são as áreas por que deveria passar este primeiro ano de Internato, sendo que o segundo assumiria a forma que explicou há pouco?
É de consenso que as áreas deveriam ser as mesmas, até porque é uma área em que não há grandes queixas: Pediatria,
Ginecologia-Obstetrícia e cuidados primários de saúde.
Uma questão que está de algum modo relacionada
com o Internato Geral é a protecção dos médicos portugueses no espaço comunitário, uma vez que há países em que esse período de prática tutelada da Medicina não existe. A OM tem defendido com alguma
intransigência esse princípio. Qual é a estratégia actual?
Com a antecipação do exame de acesso à especialidade,
todos os médicos serão obrigados a fazer o Internato Geral. E com isso vamos precaver-nos sobretudo contra a
imigração, que consideramos inaceitável, de colegas vindos de países da União Europeia onde não há esse período
de prática tutelada da medicina. Muitos vêm para cá logo
após a conclusão do curso – é uma situação corrente com
os médicos espanhóis. Em Espanha, o funil para os médicos aparece no final do curso; aqui o crivo é feito à entrada
da faculdade. O que vai fazer com que assistamos, nos próximos cinco ou seis anos, a uma situação caricata: há muitos portugueses que estão fazer o curso em Espanha porque é mais fácil entrar, e que terão a vida facilitada quando
regressarem, até porque são portugueses. O problema é
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que não passaram o crivo lá nem vão passá-lo aqui. E subverter o sistema que temos.
Mas como pode a Ordem actuar no sentido de conseguir que esse princípio seja aceite pelos restantes países da Comunidade, ou mesmo a nível europeu?
A convicção da União Europeia é que nós temos um bom
internato, e que muitos países membros não estão tão desenvolvidos na organização do Internato Médico como
Portugal. Há estados em que reina a desorganização, em
que não existe uma estrutura responsável pela coordenação, pelo controlo e pela fiscalização do Internato. Existem casos até em que a formação é acreditada por um professor que, a título individual, passa um atestado a dizer
que tal médico assistiu consigo a determinadas cirurgias.
O processo não é tão formal, tão controlado. Neste momento, há conversações a nível europeu e o nosso sistema
está a ser estudado, juntamente com o de mais dois ou três
países. Provavelmente, a curto prazo, vamos assistir à
implementação de um internato com regras comuns a todos, que os quinze terão de cumprir. E parece-me que não
será Portugal a ter de adaptar-se, mas o contrário: a Europa vai acertar o passo connosco.

PRIORIDADE À RESPONSABILIZAÇÃO
DO ORIENTADOR
A estrutura do Internato Complementar sofreria muitas alterações?
A verificação da idoneidade dos centros de formação é,
para a Ordem, uma questão fundamental. Mas também
estamos empenhados em dignificar o papel do orientador
de formação, que não é totalmente reconhecido. Para isso,
precisamos também do apoio do Ministério, que tem de
criar condições ao orientador. Orientar um interno é uma
grande responsabilidade e, por isso mesmo, não pode ser
orientador quem quer: tem de ser alguém que saiba, mas
sobretudo que possa. Acontece muito frequentemente que
internos com horários de 42 horas semanais têm
orientadores com horários de 35, e há até casos de
orientadores que nem sequer contactam com o seu interno, o que é especialmente grave nas especialidades cirúrgicas: o orientador tem necessariamente de operar com o
formando, sob pena de nunca chegar a saber se o interno
que está a ajudar a formar cumpre os objectivos de progressão. Era importante insistir na responsabilização e na
criação de incentivos, que podem ser monetários ou reverter em dispensa de serviços. É importante que o orientador
possa reservar um tempo para a formação no seu horário
de trabalho. São medidas deste género que nós gostaríamos de aprofundar.
Pelo que sei, e corrigir-me-á se estiver enganada, a
Ordem não tem qualquer controlo sobre a nomeação
do orientador de formação.
Não tem controlo absolutamente nenhum.
É uma pretensão da Ordem?
Penso que não é o mais importante. O fundamental é criar
condições para a avaliação do desempenho do orientador
– e, aí sim, os Colégios de Especialidade teriam um papel
importante. Mas julgo que é ao serviço que compete descobrir a pessoa ideal para determinado interno. Não podemos pôr tudo nas mãos da Ordem.
Em sua opinião, as medidas de responsabilização do
orientador de formação deveriam contemplar

penalizações, curriculares até, em caso de desempenho negligente ou mesmo prejudicial ao interno?
Se o orientador fosse devidamente escolhido no início do
internato do seu formando, muito provavelmente essa possibilidade não seria de colocar. Mas se houver realmente
provas de incapacidade notória, o orientador deve ser imediatamente substituído – não faz sentido esperar pelo final
do internato para aplicar a sanção. Num caso desses, não
ponho de parte a hipótese de impedir o médico prevaricador de voltar a assumir as funções de orientador.
Essa medida não está contemplada na vossa proposta?
Não.
Mas a proposta contempla outras medidas relativas
ao orientador de formação?
Sim. Todas têm em vista a criação de condições e de incentivos para que o orientador de formação possa exercer a
sua actividade. E a incompatibilidade de horários é um
dos grandes problemas que queremos resolver. Sem nunca
perder de vista um dado fundamental: em qualquer processo de especialização, mas sobretudo em Medicina, cabe
ao interessado lutar pela sua formação. A qualidade do internato depende sobretudo do esforço e do investimento
do interno. É ele que tem de esgravatar e de procurar estar
presente. A minha grande mágoa é que, geralmente, os médicos são pouco interventivos: não colaboram muito, ficam no seu cantinho, não participam, não procuram melhorar as suas condições de trabalho. E neste início de carreira, tem de ser o próprio interno a procurar as suas oportunidades. Não se pode fazer um internato a pensar ver no
orientador de formação o sujeito que nos vai levar ao colo.
Ele deverá ser uma referência para o interno: um colega
mais velho com quem o interno tem um bom relacionamento pessoal e que está disponível para o apoiar.
Esse aumento de participação poderia passar pelo
fortalecimento das comissões de internos?
Sem dúvida. Aliás, um dos aspectos mais positivos da intervenção da Ordem passa pela tentativa de dinamização e
de organização dos internos. A OM já conseguiu que todos os hospitais e centros de Saúde tenham comissões de
internos. Cada especialidade terá o seu representante para
que as tomadas de posição aconteçam mais facilmente. De
qualquer forma, estou convencido de que é um mecanismo que ainda não está devidamente alinhado: há estruturas que ainda não estão a funcionar como deviam. O próximo passo é dinamizá-las. Foi para isso que realizámos o
Congresso do Interno, que serviu sobretudo para ouvir o
que os colegas têm a dizer, para debater opiniões e para
pôr especialistas de diferentes áreas em contacto.

NOVO REGIME DE AVALIAÇÃO CORRIGE PERVERSÕES
Quanto à remodelação do regime de avaliação, que é
outro dos pontos da proposta, quais são os novos
moldes propostos pela Ordem?
Uma das principais queixas apontadas ao actual modelo
incide no exame final da especialidade que, na maioria dos
países da comunidade europeia não existe sequer: ao fim
de X anos, o médico que cumpre o internato é considerado especialista. Aqui o exame é obrigatório.
E isso parece-lhe bem ou mal?
Por um lado parece-me bem, por outro parece-me mal. Se
houvesse uma verificação activa da idoneidade, uma pres-
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são sobre as condições em que a formação é ministrada e
um controlo efectivo da qualidade dos internatos, esse exame muito provavelmente não seria necessário. Mas estou
de acordo com o princípio das avaliações contínuas anuais. Até porque, em minha opinião, se um centro é idóneo
para formar tem de ser necessariamente idóneo para avaliar. Mas não posso deixar de concordar com a noção de que
terá sempre de haver uma formalização — a tal formalização
que não existe noutros países —, até para defesa do próprio médico interno. Discordo é do actual método de composição do júri: não faz sentido que um interno seja avaliado por um júri de cinco especialistas, dos quais um deles,
o presidente do júri, é o director de serviço do formando,
e outro é o seu orientador de formação.
Pode enviesar a avaliação?
É um regime muito favorável à protecção do interno. O
que acontece no exame de avaliação é que, muitas vezes,
não é só o interno que está a ser avaliado: está a dar a cara
pelo serviço. A sua competência só vale 75 por cento da
nota final; o restante decorre da avaliação do serviço. E
pode haver casos em que a proporção se inverta, o que é
problemático porque o interno sai muito prejudicado. Em
qualquer dos regimes de avaliação que está em discussão,
há o risco de o interno ser a cara do serviço. Por isso, é que
nos batemos pela inclusão de uma componente qualquer
de penalização do serviço, a aplicar nos casos em que o
interno não apresentar um currículo condigno ou em que
não tenha cumprido os requisitos mínimos de formação
que foram definidos pelos Colégios de Especialidade e estão publicados no “Diário da República”. Julgo que essa
penalização pode e deve, em casos extremos, conduzir à
perda da idoneidade. A proposta da OM prevê que o exame seja realizado num hospital estranho ao candidato e
que não esteja presente o director de serviço. Parece-me
mais justo que apenas esteja o orientador de serviço, e que
a restante composição do júri seja fixa. Outra medida que
me parece de elogiar é a opção por um tipo de classificação puramente qualitativo e que vem substituir uma classificação de 0 a 20 valores que, na prática, oscila entre 17 e
19,5. Tirar menos de 17 valores é quase como chumbar.
A escala subverteu-se?
Claramente. O júri chega a discutir se o candidato merece
um 18,9 ou um 19,1. De acordo com a proposta apresentada pela Ordem, o candidato é apto, ou seja, é especialista, ou não é especialista. O que é uma contramedida aos
vícios de que falava. Tal como o facto de o júri ser nacional, integrando elementos das três regiões do país e evitando assim as rivalidades que muitas vezes existem entre
centros de formação e que podem descambar na tentativa
de prejudicar o interno ou de o avaliar em função do seu
serviço. Isso não tem acontecido, estou convencido de que
não passa de uma mera hipótese académica, mas mais vale
prevenir. Quanto à presença do orientador de formação,
parece-me da mais elementar importância, sobretudo no
caso das especialidades cirúrgicas: o júri nunca me viu operar, não sabe se sou ou não bom tecnicamente. E tem de
haver alguém que saiba – cabe ao orientador traçar aos
outros membros do júri a trajectória do interno ao longo
daqueles seis anos. Já agora, parece-me oportuno mencionar outro aspecto do Internato Complementar que considero fundamental esclarecer: o regime de dedicação exclu-

siva. Julgo que o interno tem necessariamente de poder
optar pela dedicação exclusiva. Por uma questão de liberdade, porque estou convencido de que o internato deveria
ser sempre feito em regime de dedicação exclusiva. As atenções do interno deveriam estar dirigidas única e exclusivamente para a sua formação, e não para a necessidade de
compor o salário, que é cada vez mais importante.

ORDEM QUER EXCLUSIVIDADE NAS
MATÉRIAS DE NATUREZA TÉCNICA
Numa entrevista que fiz há cerca de um ano ao Dr.
Machado Lopes, ele queixava-se do esvaziamento das
competências formativas da Ordem, nomeadamente
no que dizia respeito ao controlo da qualidade dos
internatos. Afirmava, de resto, que era bom que a
Ordem voltasse a assumir certas funções entretanto
usurpadas pelas comissões do Internato. Concorda
com essa avaliação?
Plenamente. É uma questão que está aliás relacionada com
o equívoco de que os médicos não querem ir para a periferia e para o interior. Há aqui muita deturpação e muita má
informação que criam um mal estar na opinião pública e
um certo preconceito contra os médicos. O que é fundamental, e é por isso que nós nos batemos, é que assegurar
aos médicos internos que a sua formação se faz em centros
que têm idoneidade e capacidade para formar. As coisas
estão é muito mal articuladas: não faz sentido, por exemplo, que o parecer da Ordem no processo de atribuição de
idoneidades não seja vinculativo: actualmente, a Comissão
de Internato Médico pode contrariar o parecer técnico da
Ordem. Isso significa que há internos a fazer a sua formação em centros não idóneos.
Onde a qualidade da formação não está assegurada.
Exactamente, e isto não pode acontecer. O parecer da Ordem tem de ser necessariamente vinculativo, a decisão da
comissão não pode ir contra um parecer técnico. Há é outras soluções que não estão a ser exploradas.
Como a criação de idoneidades parciais?
Sem dúvida. Penso inclusivé que um médico interno, por
estar no início da sua carreira, tem muito a ganhar se não
trabalhar apenas num hospital central. Só assim poderá
conhecer as outras realidades de um país que, afinal, não é
assim tão grande. Era fundamental que estes centros de
menor dimensão fizessem associações com outros de maior dimensão. O internato teria muito a ganhar se fosse organizado desta forma – como regra, e não como excepção.
Na sua opinião, a Ordem dos Médicos deveria então
ter alguma exclusividade na determinação da idoneidade dos serviços...
Sem dúvida.
Que papel deveriam então desempenhar a Comissão
Nacional do Internato Médico e as comissões regionais?
O papel de organização e a logística de todo o processo.
Não é isso que a Ordem discute. Até porque a entidade
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INTERNOS SÃO MÃO-DE-OBRA BARATA
Considera que os serviços acautelam bem as necessidades dos internos ou a actividade assistencial continua a sobrepor-se aos imperativos da formação?
É uma realidade. A capacidade formativa, as vagas que cada
serviço abre, dependem, na maioria das vezes, das reais
necessidades do serviço e servem sobretudo para suprir as
necessidades da urgência. Partiu-se do princípio de que
deveriam ser os mais novos a assumir esse trabalho intensivo e tantas vezes não reconhecido – e quase todos os
serviços dimensionam o seu quadro em função do serviço
de urgência, o que vai perverter a qualidade da formação.

empregadora é o Ministério da Saúde que tem de ter, por
isso, uma palavra a dizer. Quanto aos aspectos técnicos da
formação, tem de ser a Ordem a assumi-los. É só por isso
que nos batemos.
Qual o balanço que faz da intervenção do Colégio de
Especialidade no processo de formação?
Penso que os Colégios da Especialidade têm um papel fundamental, e creio que estamos a assistir à sua dinamização.
Foi com agrado que eu soube que as verificações de idoneidade foram todas feitas, e que houve um empenho suplementar com esta nova medida de inclusão em todas as
comissões de verificação e atribuição de idoneidade de um
médico interno da especialidade nomeado pelo Conselho
Nacional do Médico Interno. Já foi um avanço extremamente importante. A opinião geral é de que este ano o
processo correu bem, não só do lado das comissões de verificação da idoneidade, mas também pelo lado dos serviços, que estavam prontos e queriam que as coisas fossem
feitas atempadamente e com uma verificação “in loco” das
condições de trabalho. Se houver entusiasmo e se a classe
começar a perceber que as coisas funcionam, haverá a participação que até aqui tem sido deficitária. Há, por exemplo, um Colégio da Especialidade que está a dar passos no
bom sentido, mas que até há pouco estava mal organizado: o Colégio de Medicina Geral e Familiar. Até há bem
pouco tempo, não parecia um colégio igual aos outros: tinha organismos próprios, estratégias próprias para orientar a formação dos seus internos, havia inclusive atitudes
díspares na mesma região. As coisas estão agora a evoluir
no sentido correcto, até no alargamento do internato de
três para quatro anos, que é outra das propostas que fazemos neste articulado, de modo a que os colegas de Medicina Familiar estejam mais nos centros de saúde e não tanto
nas valências que fazem nos hospitais. Essa foi uma das
principais conclusões do Congresso do Interno: todos lamentaram passar tão pouco tempo naquele que vai ser o
seu local de trabalho.
A Comissão Regional do Norte da OM acompanha
estes processos de verificação da idoneidade?
Sempre. Os representantes dos Colégios de Especialidade
e dos médicos internos vão sempre acompanhados por um
representante do Conselho Regional. É um princípio que
foi aplicado em pleno neste ano.

Qual o número máximo de horas de urgência que a
Ordem gostaria de ver imposto aos internos?
Eu acho que as 12 horas estão perfeitas, embora haja especialidades em que há interesse em fazer-se as 24 por semana. Mas o interno não pode ter um horário rígido, tem de
acompanhar o doente. Se essa salvaguarda pudesse ser
contemplada, óptimo, mas julgo que o limite das 12 horas
é adequado. O problema é que as horas extraordinárias no
serviço de urgência são encaradas como um complemento
de vencimento extremamente importante. Há uma coisa
que marca o interno: o seu valor-hora é insignificante. É
ridículo, mas ninguém o diz. Ora isto faz com que o interno se sujeite a realizar serviços extraordinários não só pela
pressão do serviço, que existe, mas também pela vontade
de ter um complemento do salário.
Os internos são convenientemente incentivados a elaborar ensaios, a participar em acções de formação, a
assistir a conferências?
Não. Porque a pressão para as actividades assistenciais no
serviço é enorme. A maior parte dos serviços querem ter
internos em formação porque necessitam de mão-de-obra,
quase me atrevia a dizer barata.
A OM quer também ver introduzidas algumas alterações à prova de comunicação. Têm em vista o quê?
As tentativas de reformular a prova de comunicação têm
em vista a sua uniformização. Estava a acontecer uma certa disparidade entre os centros. Isso criou uma avalancha
de candidaturas nos centros mais facilitistas. A proposta
vai no sentido de transferir a prova de comunicação para
as secções regionais, com a história clínica do doente a ser
feita num centro e a ser recolhida através de um vídeo comum para todos, seguido de uma entrevista. Esta medida
teria a vantagem de introduzir um factor de uniformização
e de rigor.
Que balanço faz da participação do privado na formação médica?
Ainda está a ser discutida. Agora, com a gestão privada de
alguns hospitais, o problema coloca-se com mais
premência. Não temos nada contra. Desde que seja avaliada e atribuída a idoneidade...
A nova proposta já contemplava algo no sentido do
encorajamento dos privados?
Já contempla essa possibilidade. Mas convém lembrar que
este internato está profundamente ligado às carreiras médicas hospitalares, pelo que é preciso que haja um esforço
de articulação. À Ordem, o que interessa realmente é que a
formação seja feita com qualidade: se ela é feita num hospital público ou privado não será muito importante.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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INSPECÇÃO PARA ARRASAR
MÉDICOS

DRª Mª JOÃO SARMENTO PESTANA

Após a primeira sensação de repúdio, quase náusea,
pelo que vi escrito no artigo de “O Independente”, percebi que uma vez mais nós, os médicos, estávamos a
ser lamentavelmente utilizados como forma de garantir vendas de jornais. As fontes de informação foram
inspectores que, no mínimo..., deveriam limitar-se a
relatar os factos a quem os incumbiu de tal, sem daí
retirarem conclusões infelizes e reveladoras de ignorância. Assim como nós Médicos fomos usados, também a Senhora Ministra provavelmente o foi, já que
tentaram dar às suas palavras um sentido diferente daquele que ela própria pretenderia. Depois de hesitar se
deveria descer ao nível daqueles que tão injustamente
pretendem sujar o bom nome de uma classe que vem
viabilizando com muito trabalho e dedicação o sistema de saúde, decidi limitar-me a fazer apenas dois ou
três comentários.
Não é verdade que os médicos não cumpram horários,
considerando que cumprir horários não é chegar exactamente à hora para sair exactamente à hora. Isso é a
visão do burocrata. O médico sai quase sempre muito
depois da hora porque tem a noção da responsabilidade da sua função. Em qualquer país desenvolvido isto
é entendido, tendo-se acabado com os relógios de ponto
para os médicos e contabilizando antes funções e desempenho.
Os clínicos gerais trabalham em condições muito difíceis:
– Há muito poucos em toda a A.R.S. Norte, para o
número de utentes. Muitos médicos têm abandonado a carreira por doença e pelo “peso” de que ela
se está a revestir (isto não é culpa dos médicos).
– Os centros de saúde encontram-se em grande parte
fortemente degradados. Convidaria os que censuram os médicos a visitarem o centro de saúde de
Aldoar onde trabalho (também não é culpa dos
médicos).
– A degradação das instalações torna-se convidativa
à impaciência dos utentes e ao extravasar da sua
agressividade (não é culpa dos médicos).
– Pulgas e piolhos são animais com os quais convivemos quase diariamente no nosso trabalho (não é
culpa dos médicos).
– Os utentes têm um médico que lhes foi facultado
pelo Estado e que alguma comunicação social tenta amesquinhar e diminuir sem que se levante uma
voz enérgica em termos de Ministério que os proteja. O começo da melhoria dos cuidados de saúde
passa antes de mais, pela promoção da “estima e
confiança” dos doentes no seu médico de família.
Não é isso que tem sido fomentado (também não é
culpa dos médicos).
Este ataque ao seu bom nome quebra a confiança dos
utentes no médico e leva-os a tomar iniciativas com
que julgam defender a sua saúde e que se traduzem
num “exigir” de inúmeros exames auxiliares de diagnóstico e no recorrer aos vários sistemas de atendimento
que o Estado lhes põe facilmente à disposição, a fim de

comparar as opiniões de uns médicos com os outros....
Este comportamento custa (e irá custar cada vez mais),
muito dinheiro ao Estado, pois para nós médicos torna-se cada vez mais difícil segurar esta onda de
consumismo que também não é culpa dos médicos e
que acaba até por ser paga por estes como contribuintes. Além disso irá esgotar recursos que poderão vir a
escassear para os verdadeiros doentes. É natural que
com tudo isto quem possa prefira recorrer à medicina
privada. As instalações são boas, o doente vai ao médico que escolhe, as regras são feitas pelos médicos (o
que não acontece connosco em que as directrizes superiores e os objectivos prioritários estão sempre a variar). Na privada o doente marca a consulta com a devida antecedência, espera sem se queixar, e ainda paga
e agradece. A espera nos centros de saúde advém de
termos de dar resposta a muitas consultas e solicitações dos doentes, a não querermos interromper o doente que connosco muitas vezes tem necessidade de
“desabafar”, e pelas consultas não programadas que
todos os dias surgem e às quais procuramos dar resposta.
Não me querendo alongar deixaria apenas mais uma
reflexão:
Os avanços na Saúde e a diminuição drástica da mortalidade materno- infantil devem-se aos médicos. Com
os clínicos gerais esta passou para os níveis dos países
europeus melhor colocados. Disto os Governantes só
falam quando é para daí retirarem os dividendos políticos. Nós médicos portugueses tivemos de facto grande preparação para fazer o que fazemos, demorando
cerca de 11 anos desde que entramos para a Faculdade até nos tornarmos autónomos. Já o mesmo talvez
não aconteça com alguns responsáveis da saúde nomeados por critérios políticos. Num debate sobre saúde
no qual participaram ex-ministros da Saúde, estes foram unânimes em concluir que “tinham aprendido
imenso no Ministério da Saúde e com um enorme desgaste físico e psicológico”. Ora nós não queremos isso!
Nem queremos tanto desgaste, nem queremos que vão
para lá aprender. Esse é o drama do País. Acredito sinceramente nas boas intenções e no esforço despendido
pelos ministros. Tenho consciência de que se lá estivesse eu não faria provavelmente melhor, mas também
tenho a certeza de que não o aceitaria. Um Ministério
da Saúde não pode ser para aprendizes. É para quem
sabe, para quem é competente, e implica quanto a mim
um pacto político entre partidos maioritários. Este
amadorismo tem-nos trazido consequências indesejáveis a todos os níveis: Aos ministros que se desgastam,
a nós médicos que nos sentimos esmagados por um
sistema que não nos defende nem nos dá autonomia
para nos organizarmos da forma que entendermos mais
conveniente, e traz custos graves para o País e para os
doentes. Há que estudar seriamente os problemas sem
andar aos encontrões dos “lobbies”, e procurar aprender com quem sabe. Mas não basta aprender os objectivos, é indispensável aprender os meios para os atingir, meios esses que terão de passar obrigatoriamente
pela confiança nos médicos, que serão sempre o pilar
fundamental do sistema de Saúde, e pelo respeito pela
sua dignidade humana e profissional.
Porto,7 de Maio de 2001
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REGISTO CLÍNICO
NORMAS PARA A SUA ELABORAÇÃO*

DR. JORGE AMIL DIAS

DR. JOÃO ALMEIDA FONSECA
Conselho Distrital do Porto
Conselho Nacional para a
Qualidade

*
A criação deste texto apoiou-se principalmente em documentos da Risk Management
Foundation of the Havard Medical Institutions,
www.rmf.harvard.edu; Setembro 2000.

Da relação médico/doente deve decorrer sempre
um registo documental que seja um repositório das
observações realizadas e propostas definidas. Do
rigor e qualidade desses registos depende a avaliação posterior, para fins médicos, legais ou outros.
os registos deficientes ou omissos podem causar
dano ao doente e, em caso de litígio ou processo
de averiguação, penalizar, em primeiro lugar, o
médico. Naturalmente, o tipo de informação a registar deve estar de acordo com a situação em que
o doente é avaliado. Uma consulta de agudos, como
as dos serviços de urgência, ou em caso de doença
súbita, deve mencionar sistematicamente a presença
ou ausência, de sinais de doença grave (estado de
consciência, hidratação, etc.) que podem ser
irrelevantes em observações de rotina ou de seguimento em muitas situações clínica. Neste caso seria pertinente a menção da situação actual em relação à observação anterior.
Recomendações mínimas de um registo clínico
O registo clínico é um documento que auxilia o
diagnóstico e o tratamento e transmite informação
relevante a outros prestadores de cuidados de saúde. A documentação incompleta ou ilegível pode
comprometer gravemente a saúde do doente/
utente/cliente. Os registos clínicos devem ser mantidos sempre actualizados, contendo a informação mais recente, demonstrando que foram prestados os cuidados de saúde apropriados e de forma atempada. A informação registada deve ser pertinente para a continuidade do acompanhamento
médico e como ferramenta de comunicação entre
profissionais. A adequação a estes propósitos é tanto
maior quanto a capacidade do registo clínico constituir um documento útil quando lido por um médico que vai começar a cuidar do doente. Isto é,
deverá conter a informação relevante para a continuação dos cuidados a esse doente.
O registo clínico deverá conter, de forma legível e
inequívoca:
• Identificação do doente
• Identificação do médico
• Data e hora da observação
• Motivo da observação (queixa, procedimento,
etc.).
• Dados (presentes e ausentes) relevantes para as
decisões/acções realizadas.
• Raciocínio (argumentação) que levaram às decisões/acções tomadas (especialmente quando
o registo médico pode sugerir que outras opções fossem tomadas, como, por exemplo, a
discordância com recomendações de outro

médico ou orientações terapêuticas previamente
aceites). Não necessitando de ser extenso, deve
conter as alternativas consideradas (por ex.,
diagnósticos diferenciais), o juízo clínico e as
bases clínicas para a decisão.
• Plano de acção incluindo procedimentos a realizar, prescrições e recomendações ao doente.
Devem estar bem explícitos o tempo e as acções específicas a serem realizadas.
Outros componentes que um processo clínico deverá incluir:
• Informação sobre consentimento informado
e/ou a recusa de cuidados por parte do doente,
que deve ser explícita e completa.
• Reclamações do doente e as respostas que lhes
foram dadas.
• Todas as acções do doente que traduzam nãoadesão ao tratamento ou falhas no cumprimento de instruções por parte do doente, incluindo
faltas a visitas ou procedimentos médicos.
• De acordo com o momento/motivo de observação poderá estar indicado o fornecimento de
informação escrita ao paciente e/ou a outro
profissional de saúde, o que deve ser mencionado no registo clínico.
• Cópias de todas as comunicações clinicamente
relevantes (como correspondência escrita ou
anotações das conversas telefónicas).
• O término da relação médico/doente, tanto por
decisão médica como por opção do doente.
Notas:
Em determinadas situações ou instituições poderá
ser imprescindível documentar informação adicional.
Os registos clínicos informatizados deverão seguir
os mesmos princípios dos registos em papel, sem
prejuízo de outras considerações adicionais.
Nos registos não deverão estar comentários pejorativos ou discriminatórios, nem informação sócioeconómica não necessária para a prestação de cuidados de saúde. O registo clínico não é o local indicado para expressões de conflitos nem de afirmações subjectivas sobre eventos clínicos prévios.
As opiniões dos doentes ou familiares devem ser
colocadas entre parêntesis (por exempo, “patologia renal após cirurgia”).
É importante realçar que apenas a informação de
carácter clínico deve ser registada e que todas as
entradas de um processo clínico devem ter data e
hora (quando mais tarde for adicionada ou alterada informação, deve esta estar indicada como
adenda e também datada).
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CULTURA

PARA UMA HISTÓRIA MÉDICA
PORTUENSE - IV

DR. A. S. MAIA GONÇALVES

Em chegando o fim do mandato de Antônio Alves de Sousa,
em Janeiro de 1944, as eleições que então ocorreram decretaram que na cadeira da Presidência do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Médicos (CRPOM), durante
o biénio seguinte (1944/45), passaria a sentar-se Adolfo
Pinto Leite.
Tripeiro victoriano, i.e., nascido na freguesia da Victoria,
na cidade do Porto, em 21/1/1881, Adolfo Pinto Leite era
licenciado, desde 22/7/1907, pela velha Escola MédicoCirúrgica (EMC) do Porto. O seu neto homónimo contoume que o seu avô era um atleta praticante exímio de várias
modalidades desportivas e que a sua vontade teria sido
dedicar-se à Cirurgia, mas um incidente caseiro e fortuito
– com uma faca mais cortante do que pensara, quando
afiava um pau, em cima da coxa, fez uma ferida perfurante,
seccionando os vasos femurais, quase obrigando à amputação do membro inferior – levou a que se visse forçado a
desistir de tal especialidade, fisicamente tão exigente. Resolveu então dedicar-se à Gastro-Enterologia e Radiologia,
tornando-se num dos pioneiros de tais práticas médicas
na cidade. Segundo Manuel S. Leal, «... foi para o estrangeiro e seguiu com crescente interesse as lições de BÈCLÉRE, e
regressa a Portugal em 1909...».
Hoje, porque filho e netos o seguiram no mesmo Laboratório, dando continuidade e desenvolvimento ao seu esforço de qualidade, passadas que estão três gerações, podemos afirmar que, em toda a cidade do Porto, e não só
entre os médicos, o nome de família Pinto Leite é imediatamente reconhecido, conotado com serviços de Radiologia Clínica de prestígio, e, por via disso, fazendo parte,
juntamente com outras famílias, do imaginário colectivo
médico familiar da própria cidade: um autêntico “clan
médico” cujo patriarca foi o nosso biografado de hoje.
Quando, em 12/2/1944, tomou posse da Presidência do
Conselho Regional, Adolfo Pinto Leite, que nascera, nos
finais do século anterior, numa zona histórica da cidade, e
se licenciara na extinta EMC, encontrava-se, agora, a caminho de completar 63 anos de idade e ao leme da ainda
jovem Secção Regional do Porto da Ordem dos Médicos
(SRPOM). Por ordem cronológica: o seu 4º Presidente. Mesmo para quem não o conheceu pessoalmente, torna-se fácil fazer-lhe a “radiografia-de-corpo-inteiro”, pois basta
coligir algumas das muitas opiniões de contemporâneos
seus: «era um homem de uma só palavra, primoroso no porte,
carácter impoluto, bondoso em extremo..; leal e desinteressado, conquista a estima dos seus amigos...; fidalgo e conciliador
no trato, projecta a larga distância os encantos do seu coração,
da sua bondade e da sua competência ...; apresenta-se perante
nós como um exemplo de perfeição e honestidade». Percebe-se
muito bem que tais expressões de elogio só podem ser sinceras, e nunca fruto, apenas, de ocasião. Pela estima e originalidade que transmitem, não resisto a transcrever os termos com que o médico Henrique de Almeida, no seu livro
“Memórias ao Léu”, se refere a Adolfo Pinto Leite: «homem de grande estatura que lhe dava um porte quase etéreo,
quase sobrenatural, e, por isso, era conhecido entre nós pela
antonomásia ‘O Altíssimo’». Que bonito!

ADOLFO PINTO LEITE
Vítima de radiodermite profissional, teve que amputar um
dos seus dedos... Foi agraciado com a Medalha de Ouro da
Sociedade Humanitária do Porto em 1947.
Por feliz coincidência temporal, o ano de 1945 foi um ano
de comemorações radiológicas: o centenário do nascimento
de Roentgen e o cinquentenário da descoberta dos Raios X.
A Sociedade Portuguesa de Radiologia (SPR) não deixou
passar tais efemérides sem as assinalar condignamente, e
por isso elaborou um vasto programa de actividades, a nível nacional. Talvez porque na Vice-Presidência da SPR pontificasse Manuel Silva Leal, um dedicado e activo médico
tripeiro, a Direcção da mesma fez uma visita à cidade do
Porto, e numa das cerimónias previstas, na sede do Conselho Regional, procedeu à homenagem de dois Radiologistas da capital do Norte: Adolfo Pinto Leite e Carteado
Mena (fig. 1).
Nas mesmas eleições de Janeiro de 1944, em Lisboa, Antônio Flores, bi-Bastonário cessante, cedeu o testemunho a
Fernando de Freitas Simões, respeitado Catedrático de
Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina de Lisboa; director, desde 1942, da Maternidade Magalhães
Coutinho, e que, no mandato que então findava, tinha desempenhado, com a maior dedicação e entusiasmo, a Presidência do Conselho Regional de Lisboa.
Ainda em Lisboa, no Conselho Geral (CG), o Porto passava a estar representado por uma trindade médica assim
constituída: na Vice-Presidência, A. Almeida Garrett (na
altura o Director da Faculdade de Medicina do Porto); como
vogais, Mário Cardia e Luís Carvalhais. No Porto, da lista
vitoriosa (a única concorrente), encabeçada por Adolfo Pinto Leite, faziam-lhe companhia:
No Conselho Regional (CR): Antônio José da Silva Júnior;
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Benjamim de Meneses Antunes Lemos; Domingos Alves
de Araújo; José Fernandes Ribeiro Braga; José Frazão
Nazareth e Luís Correia de Almeida Carvalhais; como Secretários da Assembleia Regional (AR): Almiro da Costa
Lopes e Eurico Abel de Sena Lopes; como Vogais do Conselho Geral (CG): Antônio de Almeida Garrett e Mário
Augusto Cardia Pires; como Delegados à Assembleia
Geral (AG): Alberto Cruz; Alberto Francisco Vilares Lagoa; Antônio do Couto Soares Júnior; Augusto Braga de
Castro Soares; Fernando da Silva Cristo; Francisco Nunes
Guimarães Coimbra; Guilherme Machado Braga; José Alvares de Sousa Soares; Júlio David José Gonçalves Magno;
Luís Antônio de Sá Macias Teixeira; Manuel Cerqueira
Gomes; Manuel Esteves Guimarães da Silva Leal; Manuel
José de Lemos e Zeferino Ferreira Paulo.
Eleitos na AR de 15 de Janeiro de 1944, a transmissão de
poderes ocorreu na sessão de 12 de Fevereiro seguinte,
ocasião logo aproveitada para escolherem os diferentes cargos de cada um: como Vice- Presidente, Frazão Nazareth;
como Secretário, José Braga; a Tesoureiro, Antunes Lemos;
como Vogais, Antônio Silva Júnior, Domingos de Araújo
(bibliotecário) e Luíz Carvalhais. Este último, como já mencionamos, seria também o Delegado ao CG. A ingrata Comissão de Assistência ficou constituída por Carteado Mena
(o dedicadíssimo Carteado Mena), Antunes Lemos e Silva
Júnior.

FIG. 1

Resultado, seguramente, da conjugação das múltiplas e
imprevisíveis circunstâncias temporais (aquelas que tornam aliciante o estudo deste género literário que é a História), de mistura com os problemas herdados do Conselho
cessante, mas muito também fruto do seu forte e firme
carácter, a regência de Adolfo Pinto Leite ficou assinalável,
a vários títulos. É com mágoa que, no exíguo espaço deste
trabalho, não possa, desta feita, referir-me a todos.
Nas condições normais, até então em vigor, o mandato da
equipa vencedora era por dois anos e terminaria, portanto,
em Janeiro de 1946. Quiseram os caprichos da História,
que Adolfo Pinto Leite ficasse para a posteridade por ter

sido, simultaneamente, o último Presidente durante o horrendo tempo da II Grande Guerra e o primeiro após o
silenciamento total das armas e rendições incondicionais,
primeiramente da Alemanha, em 7 de Maio de 1945, e,
posteriormente, do Japão, em 15 de Agosto de 1945 (este
último somente após o lançamento das bombas atómicas
sobre as cidades de Hiroshima, em 6 de Agosto de 1945, e
Nagasaki, em 9 de Agosto de 1945). Com “a bomba atómica” (Agosto de 1945) terminaria um dos períodos mais
negros e sangrentos da história da Humanidade.
Agosto de 1945 ficou, pois, para sempre, como a data do
fim do flagelo, mas foi também a data do início de uma
nova era, senão de uma paz completa e total (que por acaso se chamou de “guerra-fria”), pelo menos de um renascer de esperanças para muitos milhões de seres humanos.
Depois de tão inimagináveis vivências, e da dantesca experiência atómica, a Humanidade perdera por completo a
sua “inocência restante” e, de então para cá, após essa “ultrapassagem do inultrapassável”, nada, nem ninguém, seria como até então! ... isto é, tudo passaria a ser “incomparável”. E essas coisas incomparáveis continuam a acontecer até aos dias de hoje; e, estou seguro, irão continuar,
através de muitos mais “annus incomparabilis” que estão
para vir...
Por virtude de uma lei estrategicamente surgida em 28/
XII/1945 (Dec-Lei nº 35.404), isto é, “mesmo em cima da
hora”, poucos dias antes do término do mandato, argumentando que «relativamente aos organismos corporativos, a
experiência demonstrara a necessidade de assegurar uma permanência de orientação que só pode resultar da continuidade
no exercício dos cargos sociais», prorrogava os mandatos e
decretava que não haveria eleições em Janeiro de 1946.
Por tal mecanismo legal, Adolfo Pinto Leite viu-se “obrigado” a continuar a comandar os destinos do CR do Porto
durante mais um ano (de Janeiro de 1946 a Janeiro de
1947), inaugurando, assim, o novo regime de três anos de
duração de cada mandato, e não dois, como até então. Essa
“dilatação” de mandato foi, por muitos, considerada ilegítima e acabou sendo fortemente contestada nos três Conselhos Regionais. No Porto, essa contestação foi ainda mais
marcada, tomando foros de uma contestação mais ao Governo de Lisboa que ao próprio CR.
O grupo contestatário esteve presente não só nas
Assembleias Regionais de Janeiro de 1946 (recordo: já depois do fim da guerra), como também nas de Janeiro de
1947. Nas de Janeiro de 1946, a pretexto da prorrogação
do mandato, e nas de Janeiro de 1947, a propósito da aprovação do Relatório e Contas. De ambas as vezes foram reuniões concorridíssimas e acaloradas: as de 1946 (que se
proIongaram por 4 sessões em dias, e até em locais, separados) ainda mais que as de 1947, que só (!!) ocuparam
três reuniões. Contudo, quando chegou a hora de votar, as
respectivas moções de censura ao CR saíram indiscutivelmente derrotadas: a de Janeiro de 1946, por 561 contra
307 votos, e a de Janeiro de 1947, por 364 contra 94. Assim se concluíram dois momentos decisivos, e altamente
significativos, na história do CRPOM.
A “questão-quente”, relacionada com a intervenção do CR
cessante na defesa dos interesses dos médicos do Hospital
de Santo Antônio, após a aprovação pela Mesa da Miseri-
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FIG. 3

córdia do chamado “Aditamento”, e que já tinha feito rolar
algumas cabeças, estava longe de arrefecer e se clarificar.
Muito pelo contrário. Muito cedo no mandato (com data
de 1 de Maio de 1944), foi recebida a sentença do Supremo Tribunal Administrativo relativa ao recurso interposto
pelo CR cessante acerca da deliberação tomada pela Mesa
da Misericórdia: «o recurso foi julgado procedente e provado,
e nula, e de nenhum efeito, a deliberação recorrida e, consequentemente, nulo, e de nenhum efeito, o Aditamento questionado». Esta foi uma vitória inequivocamente importante
para toda a Corporação médica, mas muito especialmente
para o CR do Porto, pois, ao considerar legítima e pertinente a defesa, por si assumida, dos interesses dos médicos perante a Misericórdia do Porto, fez calar todas as vozes que, desde o princípio, consideravam abusiva a interferência da Ordem em tal matéria! Fez-se justiça, história
médica e... jurisprudência.
De todos os potenciais candidatos ao concurso aberto pela
Misericórdia, houve três médicos que não acataram a proibição determinada pelo CR para que não se apresentassem
ao referido concurso. Por uma questão de pura coerência,
o CR vira-se forçado, assim, a sentenciar-lhes uma punição disciplinar proporcional aos agravos que haviam infligido não só ao prestígio e dignidade da OM como à
honorabilidade dos seus dirigentes, e de todos os restantes, e numerosos, colegas que por obediência e solidariedade saíram prejudicados.
O CG, em Lisboa, chamando a si a resolução do
contencioso, e depois de deixar passar alguns meses, decidiu transformar o castigo de 6 meses de suspensão, proposto pelo CR, em uma “mísera” multa de 4.000$00 (o
que nem trinta dinheiros perfazia!). E sobre o desagravo
devido ao CR do Porto, assim como às dezenas dos outros
médicos, nem uma referência mínima foi feita pelo CG.
Adolfo Pinto Leite, perante tão flagrante desconsideração
por parte do CG, convocou de imediato uma Assembleia
Regional Extraordinária para, perante quem lhe tinha conferido a legitimação, vir agora depor o seu mandato, pois
entendia que deixaram de existir as condições de confiança e respeito mínimos para continuar na Presidência do
CRPOM. Só que essa Assembleia Extraordinária, que se
realizou na sede do CR, na noite do dia 3 de Janeiro de
1945 (recordo: antes do fim da guerra!), e à qual acorreu
um elevado numero de médicos, acabou por se transformar numa calorosa manifestação de apoio à posição assu-

mida por Adolfo Pinto Leite e de reiteração da confiança
em si depositada para continuar na liderança da defesa dos
direitos e prestígio dos médicos do Norte. Dentro da mesma onda de euforia, seguiram-se mais duas outras expressivas manifestações:
– No dia 8 de Fevereiro, à tarde, na sede do CR, na presença não só dos colegas do CR, mas também dos membros
do CG residentes no Porto, dos Delegados do Norte da
Assembleia Geral e de muitos outros médicos, foi descerrado o retrato de Adolfo Pinto Leite na sala das reuniões
do CR (fig. 2);
– No mesmo dia, à noite, no Grande Hotel da Batalha, decorreu um concorrido jantar de homenagem, em que estiveram presentes cerca de duzentos médicos «de todas as
ideologias e tendências políticas». Os telegramas e cartas de
outros colegas que não puderam comparecer, mas também
quiseram marcar a sua adesão, totalizaram outras largas
dezenas. «Foi um acontecimento notável, verdadeiramente
extraordinário, em qualquer época e em qualquer país», e que,
compreensivelmente, encheu de júbilo todo o CR e muito
em especial o seu Presidente Adolfo Pinto Leite (figs. 3 e 4).
Por certo relacionada com estes desenlaces, estava a notícia que pela mesma altura apareceu nos jornais: «O Sr. Governador Civil do Porto acaba de nomear para a Misericórdia
desta cidade, em substituição da Mesa que terminou o seu mandato, uma Comissão Administrativa assim constituída: Ten. Cor.
Alberto Carlos Almeida Frazão (Presidente); Revº Adriano
Moreira Martins; Alírio Augusto Correia de Sampaio Maia; Dr.
Carlos Teixeira da Costa Júnior e Major José Guilherme
Pacheco».
A “novela do Aditamento” ainda obrigou a mais episódios
e diligências até à pacificação total e geral, que veio a acontecer, mas o mais importante já estava para trás! Com o CR
sentindo o sabor da vitória, já que até o CG, em Lisboa, fez
a justiça corajosa de «aprovar uma moção em que se prestava
homenagem e fazia justiça às intenções do Conselho Regional
do Porto na questão pendente com a Santa Casa da Misericórdia».
Em tudo quanto à história humana se refere, há sempre
pontos altos e pontos baixos a registar. Esta história médica que nos tem entretido, não escapa a essa lei. Na verdade, é reconfortante escrever sobre o ponto alto que se segue. Os médicos sempre tiveram (e sempre terão) que enfrentar o tremendo e custoso desafio de se manterem
actualizados quer em relação aos conhecimentos científico-médicos, quer à tecnologia aplicada ao diagnóstico e à
terapêutica, felizmente sempre em permanentes transformações. Um médico desatento aos progressos na sua área
profissional ficará ultrapassado enquanto o diabo esfrega
um olho. Os médicos congregados na sua Ordem, concentrados nas cidades de Lisboa, Coimbra e Porto, sempre
deram provas sinceras de se preocuparem com aqueles seus
colegas que, espalhados pelas terreolas do interior do País,
longe dos grandes Centros do Ensino Universitário, se encontravam em manifesta desvantagem, quer profissional,
quer pessoalmente falando! Para combater e contrariar esses custos de interioridade, já em Maio de 1941, numa
reunião do CG, Luís Quintela havia apresentado uma proposta (que foi aprovada) no sentido de que «a OM, por
intermédio dos Conselhos Regionais, promova a organização
anual ou bienal de 3 Cursos de Aperfeiçoamento, que deverão
funcionar em cada uma das três cidades, sedes dos respectivos
CR. Para se conseguir os fins desejados, deverão os CR socorrer-se de todos os elementos existentes nas respectivas Secções:
Faculdades de Medicina, Hospitais, Institutos, Laboratórios,
etc.». Tal proposta não foi, porém, efectivada. Por isso, no
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início do actual CG (1944/45), os Delegados do Porto, A.
Almeida Garrett e Mário Cardia apresentaram uma proposta em tudo idêntica à anteriormente referida. Desta vez
o CG decidiu escolher uma Comissão para estudar a execução desta Obra de Aperfeiçoamento Médico (tal como
já se fazia noutros países da Europa). Dessa Comissão, presidida por A. Almeida Garrett, faziam também parte Diogo
Furtado, Fernando da Fonseca, Hernâni Monteiro e José
Aroso. O trabalho desta Comissão colheu a aprovação do
CG e este, em 28 de Junho de 1945, entregou uma extensa
e pormenorizada “representação” ao Presidente do Conselho de Ministros. Esse documento era uma exposição detalhada do que a OM pretendia ser a coordenadora, mas
também um “bom requerimento”, pois solicitava ao Estado a participação de 350 contos/ano (para começar em
1946) para assim subsidiar todas as despesas da organização, bem como o apoio aos custos dos médicos (num total
de 90, sendo 30 em cada um dos CR) que do interior do
país, durante cerca de 3 semanas, teriam que permanecer
nas cidades de Lisboa, Coimbra ou Porto, conforme os casos. Nada admira que também esta proposta tivesse encontrado as maiores dificuldades, e daí que, no CR do
Porto, logo numa das suas primeiras sessões (16 de Março
de 1944) fosse aprovada, por unanimidade, uma proposta
apresentada por Luís Carvalhais que tinha os seguintes termos: «Dada a impossibilidade de se conseguir o breve funcionamento de ‘A Obra de Aperfeiçoamento Médico’, e considerando que seria proveitoso para os médicos obter o maior
número de conhecimentos, mormente em assuntos de reconhecida actualidade, proponho que este CR realize uma série de
Conferências, que teriam um fim tanto quanto possível prático
e de ensinamento. Para inaugurar a primeira série de Conferências, proponho que seja convidado o ilustre Bastonário Freitas
Simões, professor na Faculdade de Medicina de Lisboa». O
Bastonário de pronto aceitou, e veio até à capital do Norte
proferir a sua palestra, na sede do CR, pelas 21h30 do dia
29 de Abril de 1944. Para assistir à inaugurante conferência foram convidados todos os médicos, mas também os

estudantes de Medicina (é interessante registar que nas iniciativas desta natureza, os estudantes dos últimos anos de
Medicina foram sempre considerados pela OM como convidados inatos). O tema versado por Freitas Simões foi “Tratamento do Cancro do Colo do Útero”. Dentro do mesmo
espírito, várias outras conferências se lhe seguiram.
A organização do quadro dos Especialistas (obrigação
estatutária da OM, diga-se) mereceu sempre muita atenção
por parte de todos os CR e do CG. Com a participação de
todos os interessados, foram-se detectando várias imperfeições e até iniquidades no Regulamento das Especialidades,
o qual todos desejavam que fosse um verdadeiro “Instrumento de dignificação profissional”. Sem nunca modificar a doutrina, o CG, por isso, foi introduzindo sucessivas
alterações de alguns prazos e disposições do mesmo Regulamento, o que originou um certo arrastamento e demora
na conclusão da questão. Em reunião de 8 de Maio de 1944,
o CR do Porto deu como aprovadas as composições nominais de nada menos que 18 Comissões encarregadas de dar
parecer sobre os requerimentos dos candidatos ao título de
Especialista. Depois de todos os adiamentos referidos, nos
finais de 1946, o CG acabou por determinar, com carácter
definitivo: conceder ainda títulos, sem exame, apenas a alguns que preenchessem todos os quesitos; admitir a exame
outros, noutras condições (que explicava) e que, a partir de
1 de Janeiro de 1947, apenas seriam aceites requerimentos
para a concessão de título, mediante exame, que constaria
de uma prova prática e uma teórica.
No Relatório de 1946 (o último da Gerência de Adolfo
Pinto Leite), é possível consultar a lista nominal definitiva
de todos os Especialistas, até àquela data, inscritos no CR
do Porto. Porque ajudará a imaginar como eram os pesos
relativos das especialidades naqueles tempos nem tão recuados, aqui deixo apenas os números: num total de 18
Especialidades, estavam registados 436 Especialistas (alguns poucos acumulavam mais que uma especialidade).
Em primeiro lugar estava a Estomatologia, com 81 inscritos, seguida da Cirurgia Geral com 51; Pediatria com 41;
Ginecologia com 35; Tisiologia com 30; Oftalmologia com
26; Urologia com 25; ORL e Obstetrícia com 20, cada;
Radiologia e Análises Clínicas com 18 cada; Fisioterapia
com 14; Gastro-Enterologia e Ortopedia com 13, cada; Neurologia e Psiquiatria com 8, cada; Dermatologia com 6; e
finalmente Cardiologia com 5.
Para terminar como gosto, isto é, com uma pitada de bomhumor, hoje transcrevo duas importantes Notícias-Avisos
aos médicos de então:
1 – Os médicos na “tropa de linha”, se assim o pretenderem, poderão dirigir requerimento ao Ministro da Guerra
pedindo a transferência para os Serviços Médicos do Exército. Como os tempos mudam! No meu, não foi nada disto!
2 – O Conselho Geral, em Junho de 1944, para fazer face
aos elevados custos experimentados pela Instituição, lançou uma quota extraordinária suplementar de 20$00, pagável em 4 prestações mensais; e a partir de Janeiro de
1945 a quota mensal subiria para 15$00.
É caso para dizer, tal como escrevi antes: simplesmente
incomparável!...
nortemédico Fotografia António Pinto
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NOTÍCIAS

REALIZAÇÃO DE ELECTROCARDIOGRAMAS E ACONSELHAMENTO
CARDIOLÓGICO EM FARMÁCIAS
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO CRNOM
27 DE MARÇO DE 2001

Por simples casualidade, o CRN da Ordem dos Médicos teve conhecimento de um protocolo, no âmbito do Projecto Cardio Vida-Farma,
publicado na Revista do Ordem dos Farmacêuticos de Março/Abril
de 2000. É este protocolo, designado por “PROCEDIMENTOS EM FARMÁCIA DE OFICINA NO APOIO A DOENTES DO FORO CARDIOLÓGICO COM RECURSO À TELEMEDICINA” que a seguir se transcreve, acompanhado dos
sublinhados da autoria deste Conselho Regional.
«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 pais,
• 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.
Neste 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 Ordem dos Farmacêuticos.
Assim deverão ser respeitados os seguintes procedimentos:
• 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 Oficina, bem como o integral respeito pela autonomia dos outros profissionais de saúde, o serviço
de apoio a doentes do foro cardiológico assistidos de Telemedicina.
• 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.
• Para prestar o serviço de saúde referido no número anterior, o farmacêutico deverá previamente adquirir formação especifica, designadamente,
na utilização das tecnologias envolvidas.
• 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. Devem ser
prestados esclarecimentos de natureza didáctica, visando a educação e a promoção da saúde.
• 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.
• 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.
• O farmacêutico deverá respeitar integralmente as normas técnicas
de utilização de todo o equipamento de Telemedicina utilizado no
serviço de saúde em causa.
• 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 sub-clínicas 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.
• 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:
– Utentes sem situação patológica detectada: exercício da função
de promotor da saúde com aconselhamento adequado a situação;
– 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 ás terapêuticas prescritas e/ou propondo a procura de cuidados médicos diferenciados.
– Utentes com patologias urgentes: o farmacêutico deverá
diligenciar os meios necessários para que sejam prestados os cuidados adequados.
• O farmacêutico poderá fixar os seus honorários como contrapartida
pelos serviços prestados, devendo para o efeito respeitar as regras
deontológicas da profissão farmacêutica.»
Perante este Protocolo, que prefigura uma situação de verdadeira usurpação de funções, procedeu este Conselho a uma
análise jurídica das disposições com inegável interesse para apreciação daquele protocolo, e que são as seguintes:
• Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto – Lei de Bases da Saúde
Base XXI – Actividade Farmacêutica
1 – A actividade farmacêutica abrange a produção, comercialização, importação e exportação de medicamentos e
produtos medicamentosos.
2 – A actividade farmacêutica tem legislação especial e fica submetida à disciplina e fiscalização conjunta dos ministérios
competentes, de forma a garantir a defesa e a protecção da
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Saúde, a satisfação das necessidades da população e a racionalização do consumo de medicamentos e produtos medicamentosos.
• Decreto-Lei n.º 48 547 de Agosto de 1968
Artigo 12º – O farmacêutico deve abster-se de se prestar a
conluios com médicos.
Artigo 17º – O farmacêutico não deve praticar actos que legitimamente pertençam aos médicos, abstendo-se de formular apreciações sobre o valor dos meios curativos prescritos por estes ou
sobre o diagnóstico da enfermidade de que o cliente sofre, nomeadamente no caso de análises de aplicação à clínica que lhe
tenham sido pedidas.
Artigo 29º, n.º 1 – O aviamento de receitas e a venda ou entrega
de medicamentos ou substâncias medicamentosas ao público são
actos a exercer exclusivamente nas farmácias pelos farmacêuticos.
Artigo 30º, n.º 1 – Além dos produtos indicados no artigo anterior, as farmácias só podem fornecer ao público acessórios de
farmácia, produtos destinados à higiene e à profilaxia, águas
mineromedicinais, produtos dietéticos e artigos de perfumaria,
de óptica, de acústica médica e de prótese em geral.
n.º 2 – As farmácias podem também fornecer ao público produtos de fitofarmácia.
Artigo 57º, n.º 1 – Compete ao farmacêutico, no exercício da
sua actividade, prestar ao cliente os esclarecimentos por ele solicitados, sem prejuízo da prescrição médica, fornecer informações ou conselhos sobre os cuidados a observar com a utilização
dos medicamentos, sempre que, no âmbito das suas funções, o
julgue útil ou conveniente.
Decorre, assim, da lei vigente que a actividade farmacêutica está estreita e exclusivamente relacionada com produção, comercialização,
importação e exportação de medicamentos e produtos medicamentosos, importando destacar que, mesmo no exercício destas actividades, não é permitido ao farmacêutico a substituição da prescrição
médica, como decorre do Código Penal e de legislação recentemente
aprovada pelo Governo (o decreto-lei 242/2000, de 26 de Setembro)
e pela Assembleia da República (a Lei 14/2000, de 8 de Agosto).
Por outro lado, há a preocupação de delimitar o âmbito da acção do
farmacêutico face à actividade médica, razão pela qual é proibida
qualquer forma de associação ou, no dizer da lei, conluio entre estes
dois profissionais.
A análise do Protocolo acima transcrito leva-nos, desde logo, a reprovar a terminologia adoptada porque esta é susceptível de induzir em
má compreensão as funções adstritas ao farmacêutico e, até, de promover uma subversão das funções que, nos termos das supracitadas
disposições legais, a este estão confiadas. É que, referir o doente como
sendo do farmacêutico é uma apropriação que se revela nefasta e que
conduz a uma modificação substancial das funções deste no quadro
do sistema de saúde.
Este protocolo potencia ainda situações de conluio ou associação nefasta ou não desejável susceptíveis de comprometer a independência
de farmacêuticos e médicos, quando estes são os únicos agentes legalmente habilitados a prática de actos médicos como sejam o da
interpretação de resultados de electrocardiogramas. Tal resulta do facto
de se encontrar prevista a colaboração regular e sistemática entre farmacêuticos e médicos, até eventual e previamente contratada em regime de avença.
Acresce que aquele Protocolo não acautela procedimentos de controlo da actividade desenvolvida pelo farmacêutico. Na verdade, se o
que se pretende é que o farmacêutico, mediante a aquisição de formação hipoteticamente especializada, possa operar um determinado
aparelho, continuando a competir ao médico todas as actividades
próprias da sua profissão (como sejam, a interpretação do
electrocardiograma, o diagnóstico e o tratamento), então não podem
ser confiadas aos farmacêuticos as tarefas de recolha dos elementos

clínicos do doente e que sejam estes a aconselhar o doente dos
procedimentos a adoptar.
Dito por outro forma, entendemos que o protocolo aludido
atribui ao farmacêutico funções que, em muito, ultrapassam
aquelas que por lei lhe estão reconhecidas e, inclusivamente,
alarga o tipo de bens e serviços que, igualmente nos termos da
lei, são prestados pelas farmácias.
Não menos relevantes são as objecções que derivam das obrigações a que os próprios médicos, nos termos do Código
Deontológico, devem obediência. Na verdade o Código
Deontológico da Ordem dos Médicos estatui, no seu artigo 128º
n.º 1, que “é proibida a contratação de sociedade ou outra forma de associação entre o Médico, no exercício da sua actividade profissional, e terceiros, com vista à fabricação, apresentação e comercialização de produtos farmacêuticos, aparelhagem
médica, próteses, material para análises clínicas e actividades
paramédicas ou equivalentes ou quaisquer outras de índole comercial”. Estão, assim, proibidas quaisquer formas de associação entre os médicos e os farmacêuticos, sejam quais forem os
fins em vista, pelo que, à luz daquele preceito, não vemos como
um médico possa aceitar a colaboração com uma farmácia no
âmbito daquele protocolo sem pôr em causa aquele dever. Esta
colaboração poderá ainda ser encarada como uma forma de
favorecimento de determinada farmácia por parte do médico o
que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 132º do Código
Deontológico é, igualmente, proibida.
Finalmente, haverá que equacionar a responsabilidade civil e
penal de quaisquer farmacêuticos envolvidos no Projecto, em
caso de litígio com os doentes “aconselhados” e se, pelo facto
de não serem médicos, aquelas responsabilidades se encontram iludidas.
Face aos argumentos acima expendidos e estupefacto perante este Projecto, procedeu este Conselho Regional a um
inquérito de opinião junto dos especialistas em Medicina
Interna e Cardiologia inscritos na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Todas as respostas recebidas apontam para a condenação
unânime deste Projecto, e não fora a necessidade de encurtar este comunicado, deveriam, até, ser objecto de divulgação pública.
Assim, face à apreciação jurídica deste Protocolo, bem como
à inequívoca manifestação de vontade dos médicos, delibera o CRN:
1 – Participar estes factos ao Presidente do Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Médicos para efeitos de
instauração de processo de inquérito com vista à identificação dos médicos envolvidos e eventual autuação de processos disciplinares.
2 – Desencadear uma acção informativa junto da opinião
pública no sentido de esclarecer os doentes sobre a utilidade/inutilidade da realização de electrocardiogramas, fora
de um contexto clínico, óbvia e exclusivamente da competência dos médicos.
3 – Solicitar formalmente à Senhora Ministra da Saúde:
• A realização de uma acção inspectiva conjunta da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde e do INFARMED no sentido de proibir, nas farmácias, a realização de actividades
que violam a Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto (Lei de Bases
da Saúde) e o Decreto-Lei n.º 48 547 de Agosto de 1968;
• O apuramento de responsabilidades criminais das entidades não médicas envolvidas neste projecto pela eventual
prática do crime de usurpação de funções.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
nortemédico Fotografia António Pinto
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OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS TRANSMITEM
AS ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES ?
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO CRNOM – 17 DE ABRIL DE 2001

Como é do conhecimento público, o INFARMED tem vindo
a tomar um conjunto de iniciativas relativas à comercialização
de medicamentos de que se destacam:
1) Em Janeiro de 2001, o inicio de um processo de reavaliação
do valor terapêutico de medicamentos comparticipados
exigindo à indústria farmacêutica a comprovação de critérios de eficácia, não obstante os mesmos medicamentos
terem obtido aprovação para comercialização comparticipada pelo próprio INFARMED, o que faz supor que aqueles
critérios haviam sido tidos em consideração
2) Em Março de 2001, encerramento da Sociedade BiofrancoIndústria Química, situada na Venda-Nova, Amadora, pela
produção de medicamentos cuja Autorização de Introdução no Mercado (AIM) havia sido revogada
3) Em Março de 2001, suspensão da comercialização de 72
medicamentos por não apresentação pelos laboratórios titulares das AIM de documentação comprovativa da presença de substâncias de origem bovina, ovina e caprina,
susceptíveis de transmitir encefalopatias espongiformes (entre as quais a BSE) e do tipo de processamento a que foram
sujeitas, nos termos das Directivas números 1999/82/CE e
1999/83/CE, de 8 de Setembro de1999, transpostas para a
ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei 161/2000 de
27 de Julho.
Saúda naturalmente este Conselho a preocupação do
INFARMED pela defesa dos princípios científicos inerentes à
prática da Medicina e pela defesa da saúde pública dos portugueses.
Exige naturalmente este Conselho que o INFARMED aplique os mesmos princípios no que se refere à comercialização
dos produtos farmacêuticos homeopáticos.
Ora, estes produtos, que, nos termos da lei (o decreto-lei 94/
95 de 9 de Maio), são produtos sem indicações terapêuticas

aprovadas, tem sido objecto de comercialização ilegal conforme denúncia realizada por este Conselho junto da Procuradoria Geral da República e da Inspecção Geral das Actividades Económicas em Julho de 2000.
Entre outros motivos, a comercialização ilegal daqueles produtos resulta da ausência, na respectiva embalagem ou folheto informativo, da denominação científica das matérias primas utilizadas na sua composição, conforme prevê o artigo
8º do Decreto-Lei 94/95, de 9 de Maio.
Foi com base na ausência de documentação comprovativa da
utilização de matérias primas susceptíveis de transmitir
encefalopatias espongiformes que o INFARMED suspendeu
a comercialização de 72 medicamentos, pois tal facto significava contravenção com os seguintes diplomas:
a) o Decreto-Lei 161/2000 de 27 de Julho que prevê que “o
requerente deve comprovar que o medicamento é fabricado em conformidade com a orientação relativa à
minimização do risco de transmissão dos agentes das
encefalopatias espongiformes veterinárias através dos medicamentos e com as suas actualizações, publicadas pela
Comissão Europeia no volume III das Regras que Regem
os Produtos Farmacêuticos na Comunidade Europeia”)
b) a Portaria 391/92, de 8 de Abril, que estabelece que nos
pedidos de autorização de comercialização de medicamentos deve constar a sua composição qualitativa (quanto a
substâncias activas, quanto aos excipientes, qualquer que
seja a sua natureza ou a quantidade utilizada, incluindo os
corantes, conservantes, adjuvantes, estabilizantes,
espessantes, emulsionantes, correctivos do paladar,
aromatizantes e outros e quanto aos componentes destinados a serem ingeridos ou administrados ao doentes que
fazem parte do revestimento externo de medicamentos
como cápsulas, cápsulas de gelatina, cápsulas rectais e outras), composição quantitativa (especificação da massa ou
número de unidades de actividade biológica por unidade
de dose ou por unidade de massa ou volume de cada substância) e controlo das matérias primas (conjunto dos componentes do medicamento e, se necessário, do recipiente).
Assim, e considerando a existência de vários produtos
homeopáticos, cuja composição é desconhecida, e, portanto, não obedece às exigências acima citadas e constantes do ordenamento jurídico português, o CRN da Ordem dos Médicos vem exigir uma declaração pública e
formal do INFARMED garantindo à opinião pública que
os laboratórios responsáveis pela introdução no mercado
de produtos homeopáticos apresentaram garantias e provas de ausência de risco de transmissão de encefalopatias
espongiformes em caso de administração daqueles produtos, cuja composição é desconhecida do público ou,
em alternativa, a imediata suspensão da sua comercialização, com base nos mesmos argumentos técnico-científicos que presidiram a idêntica medida aplicada aos medicamentos atrás referidos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
nortemédico Fotografia António Pinto
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HOMENAGEM AOS FUNDADORES DA CASA DO MÉDICO
CASA DO MÉDICO, 19 DE ABRIL DE 2001
No passado dia 19 de Abril – data em que se se celebrou
mais um aniversário da inauguração da Casa do Médico –
foi realizada uma sessão de homenagem a todos os médicos que contribuíram para a sua fundação. Numa cerimónia
muito concorrida - estiveram presentes cerca de três centenas de médicos – foi entregue uma Medalha Evocativa a
todos os homenageados.

nortemédico Fotografia António Pinto

CRIAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO PARA MÉDICOS
– PROTOCOLO ENTRE A SRNOM E A UNIVERSIDADE CATÓLICA –
Senhora Ministra da Saúde Excelência
Magnífico Reitor da Universidade Católica Portuguesa
Caros Colegas
Minhas Senhoras e Meus Senhoras

DISCURSO PROFERIDO PELO DR. MIGUEL
LEÃO, PRESIDENTE DO CRNOM, EM 8 DE
MAIO DE 2001, DATA DA CELEBRAÇÃO DO
REFERIDO PROTOCOLO

É com enorme prazer que esta Casa recebe tão ilustres
convidados que representam o Ministério da Saúde, a
Universidade Católica Portuguesa e todos os órgãos da
SRN da OM.
Agradeço penhorado a presença de Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde e cumprimento reconhecido o
Magnífico Reitor da Universidade Católica Portuguesa que
representa aqui uma instituição de enorme credibilidade
e prestígio e que tem simbolizado a qualidade do ensino
privado e daquilo que é um verdadeiro serviço público
ao País.
Cumprimento ainda, realçando o papel desempenhado
na elaboração deste Protocolo, o Prof. Doutor Armando
de Castro e o Dr. Nuno Corte-Real da Universidade Católica do Porto e o meu estimado amigo, Dr. Guimarães
dos Santos.
Ao celebrarem este Protocolo, destinado a viabilizar, de
forma continuada e persistente, a organização de cursos
de gestão para médicos, a Universidade Católica e a Ordem dos Médicos dão corpo a uma parceria de indiscutível significado e assumem, claramente, as suas responsabilidades numa matéria central para o progresso do Sistema Nacional de Saúde.
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Não vou repetir conceitos já conhecidos quanto à necessidade dos médicos obterem formação específica na área
da gestão. Não é este momento próprio para discutir o
financiamento público ou privado do sistema de saúde,
o défice orçamental ou se a despesa global com a saúde é
excedentária ou deficitária.
Certo é que quaisquer que sejam os recursos disponíveis
e sendo óbvio o seu carácter finito, torna-se um imperativo ético gerir de forma mais rentável, eficaz e eficiente
aquilo que existe. E todos concordaremos que esta necessidade será tanto maior quanto mais exíguos forem os
meios disponíveis.
Ao celebrar este Protocolo, considera a Ordem dos Médicos que está a reassumir progressivamente as funções
de auditoria que o seu Estatuto lhe comete por delegação de poderes do Estado. Como entidade dotada de
poderes delegados, mas ainda assim independente do
Poder Político, é seguramente a Ordem dos Médicos, através dos seus associados e das suas estruturas, que melhor poderá cumprir funções de auditoria nos planos ético, técnico, organizativo e disciplinar. É este reassumir
de poderes e de funções que o actual CRN se orgulha,
por contraste com outros que fizeram da demissão permanente o seu estilo, graças a conivências que nada têm
a ver com a Ordem dos Médicos ou sequer com o verdadeiro exercício do poder governativo.
O Curso objecto deste Protocolo contemplará, por certo,
a formação adequada para melhorar as competências que
os médicos foram adquirindo por convicção ou por necessidade, ainda que muitas vezes de forma avulsa e a
sua criação coincide no plano temporal com a Criação
da Competência em Gestão pela Ordem dos Médicos,
cujas normas de admissão por consenso foram já objecto
de publicação na Revista da Ordem dos Médicos.
Sendo certo que existe já o reconhecimento tácito e jurídico das competências da Ordem dos Médicos para avaliar a acção médica nos planos ético e deontológico, este
edifício estará sempre incompleto se aquele reconhecimento se não alargar aos níveis disciplinar e técnico e se
não for universalmente aplicável em quaisquer instituições que prestam serviços médicos, sejam elas públicas
ou privadas.
É neste sentido que deve entender-se o acordo entre a
Ordem dos Médicos e a Senhora Ministra da Saúde no
sentido de rever a Lei Orgânica da Inspecção Geral dos
Serviços de Saúde de modo a que quaisquer peritagens

relativas à acção médica integrem peritos designados pela
Ordem dos Médicos. Vai no mesmo sentido a reivindicação da Ordem dos Médicos para que seja possível a esta
Instituição a abertura de processos de inquérito em instituições públicas de saúde para fins de intervenção disciplinar, o que pressupõe resposta positiva da Senhora Ministra da Saúde à proposta de revisão do Estatuto Disciplinar dos Médicos já realizada há vários meses pela Ordem dos Médicos. É neste contexto que aproveito a presença da Senhora Ministra da Saúde para solicitar o envio à SRN da Ordem dos Médicos de um relatório da
autoria da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde, em
que se responsabilizam os médicos pelo mau funcionamento dos Centros de Saúde, publicado pelo Jornal Independente na passada sexta-feira, o que parece indiciar
que regressou o hábito da IGSS usar como boletim informativo os órgãos de comunicação social. É no mesmo
contexto que a SRN terá o maior interesse em fornecer à
Inspecção Geral dos Serviços de Saúde dados objectivos
de centros de saúde a cair, sem salas de espera, sem salas
de esterilização, sem electrocardiógrafos e até sem um
simples oftalmoscópio. É ainda neste contexto que a
Ordem dos Médicos, que não tem como fim estatutário
o exercício do poder político ou a criação de conflitos
com aquele, aceitará de bom grado a intervenção de estruturas dependentes do Ministério da Saúde em auditorias realizadas junto de instituições de saúde privadas,
em nome de princípios de equilíbrio, equidade, transparência e competência que não podem ser matéria de reserva do Governo ou da Ordem dos Médicos, mas que
exigem de ambos intervenções complementares.
No plano das auditorias técnicas, a SRN da OM viu satisfeita a sua reivindicação para participar nas Comissões
de Acompanhamento da ULS de Matosinhos e do Hospital da Feira, cuja dinamização necessita da intervenção
de Vossa Ex.ª, Senhora Ministra, visto que lamentavelmente aquelas comissões ainda se não encontram em funcionamento. Foi também à luz destes princípio que a
Ordem dos Médicos anuiu ao convite da Senhora Ministra da Saúde para equacionar o exercício de actividades
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médicas privadas nas instituições públicas de saúde, através de uma Comissão Mista, constituída por representantes do Ministério da Saúde e da Ordem dos Médicos.
É, portanto, à luz das funções de auditoria para que a
Ordem dos Médicos está vocacionada que tem pleno cabimento a realização deste Protocolo que visa, a médio
prazo, a formação de médicos com competências específicas na área da gestão dotando assim o sistema nacional
de saúde de médicos especialmente credenciados para a
realização de actos de gestão conformes com a ética profissional que decorre do Código Deontológico dos Médicos. Não tenho quaisquer dúvidas que nestas circunstâncias e desde que aos médicos seja reconhecida a qualidade de ocuparem o topo da pirâmide hierárquica dos
serviços de saúde, o médico-gestor será o profissional
mais capaz para gerir unidades e serviços de saúde, porque aliará os valores deontológicos às competências técnicas e organizativas.
É por isso que a SRN da Ordem dos Médicos deseja que
qualquer reforma da legislação referente à gestão hospitalar contemple estes princípios e que estes se sobreponham a quaisquer outros, por mais cosmeticamente democráticos que se apresentem perante quaisquer profissionais de saúde.
Esta visão das competências e das capacidades dos médicos portugueses, que podem ser considerados dos melhores entre os melhores, contrasta com a imagem recentemente transmitida por um minúsculo grupo de médicos que no passado dia 2 de Maio quiseram iniciar a
reforma da saúde à mesa de um restaurante lisboeta, já
que hoje, como diria Eça, o não podem fazer à mesa do
orçamento. Reunidos em comum pela qualidade EX (isto
é ex-comissários e ex-funcionários do Ministério da Saúde e da Ordem dos Médicos) e por se encontrarem pre-

sentemente em situação de desemprego político, aquelas
personalidades acusaram os médicos em geral de incompetência técnica e pelo caos do sistema de saúde. Em
nome da SRN, quero agradecer-lhes terem assumido, finalmente, as suas responsabilidades, porque dadas as
funções que desempenharam, quer no Ministério da Saúde quer na Ordem dos Médicos, quer em ambas as instituições em regime de promiscuidade, ficámos a saber
quem foram os responsáveis pela criação de um sistema
sem hierarquias, burocratizado e sem humanização, mas
cheio de organigramas, comissões, subcomissões, grupos de trabalho, e outras criações de idêntica vacuidade,
baseado numa visão sanitarista da Medicina e da Saúde e
na cultura anti-médico, próprias de quem se educou na
criação de modelos destinados ao Biafra ou à Albânia,
mas que seguramente não foram, não são e não serão
aplicáveis a Portugal e aos portugueses.
Ao contrário daquelas personalidades, é em nome de uma
Medicina ao serviço dos doentes e centrada técnica e hierarquicamente nos médicos que entendemos a complementaridade das acções do Ministério da Saúde com a
Ordem dos Médicos e que a Secção Regional do Norte
teve a honra de ver aceite o seu convite para que este
Protocolo fosse caucionado pela presença de Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde.
A presença de Vossa Ex.ª é para nós um seguro indício
que a complementaridade a que aludi servirá de pretexto
para a acreditação, junto do Ministério da Saúde, do Curso
de Gestão que culminará este Protocolo e para o reforço
das relações de cooperação institucional entre a Ordem
dos Médicos e o Ministério da Saúde, representado por
Vossa Ex.ª.
nortemédico Fotografia António Pinto
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PROJECTO DE LEI DE BASES DA SAÚDE

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO CRNOM
23 DE MAIO DE 2001

Sem prejuízo de ulterior apreciação pelos órgãos
deliberativos nacionais da Ordem dos Médicos, o
CRNOM apreciou o Projecto de Lei de Bases da Saúde
recentemente apresentado pelo Governo:
1 – São considerados pontos positivos deste Projecto:
• assumir-se o Estado como regulador do sistema de saúde
e não como monopolizador de funções reguladoras,
financiadoras e prestadoras;
• o nivelamento dos requisitos de licenciamento dos sectores público, social e privado;
• separação da função financiadora da função prestadora
e, neste contexto, a criação de um instituto de financiamento da saúde;
• a consagração da livre escolha dos prestadores de cuidados de saúde pela população.
2 – Também como aspecto positivo considera-se a consagração do direito dos utentes à confidencialidade de
toda a informação sobre a sua situação de saúde incluindo o diagnóstico e o prognóstico, tal como já acontecia
com a Lei de Bases em vigor. Aguarda-se, por isso, e por
coerência, a revogação imediata de toda a legislação existente (tal como a Ordem dos Médicos já propôs ao Governo há vários meses) que obriga os médicos a indicarem, no respectivo receituário, a patologia dos doentes,
sob pena destes obterem uma menor comparticipação
nos medicamentos que lhes são prescritos. A não se verificar aquela decisão do Governo, entende este Conselho Regional que deve ser suscitada a intervenção da
Provedoria de Justiça e da Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais, com o objectivo de revogar
aquela legislação de modo a que seja preservada a
confidencialidade da situação clínica de cada doente.
3 – Ainda como aspecto positivo consagra-se, de novo,
como imperativo legal, a definição de acto médico, o

que poderá significar disponibilidade do Governo para
retomar a iniciativa legislativa nesta matéria.
4 – A regulamentação dos aspectos relacionados com a
adopção do princípio, genericamente saudável, de associar as remunerações dos profissionais de saúde ao mérito e ao desempenho e a regulamentação das implicações do vínculo dos profissionais de saúde a estabelecimentos públicos de saúde, mediante o regime de contrato individual de trabalho, serão decisivas. É, contudo, ponto assente para este Conselho manifestar a sua
completa oposição a quaisquer medidas regulamentares
que ponham em causa a progressão técnica e salarial
decorrentes das Carreiras Médicas ou que transformem
os médicos em trabalhadores “à peça”.
5 – São aspectos absolutamente negativos deste projecto:
• a absoluta vacuidade na definição das profissões de saúde que, levada à letra, poderá conduzir a legislação
com carácter anedótico;
• a tentativa do Ministério da Saúde se imiscuir no registo dos profissionais de saúde criando um registo paralelo ao que já existe e é realizado, por imperativo legal,
pela Ordens Profissionais;
• a intolerável intromissão do Ministério da Saúde na liberdade individual dos seus funcionários que não exercem funções em dedicação exclusiva, ao estabelecer
que qualquer profissional, com relação jurídica de emprego público, carece de autorização do Ministro da
Saúde para exercer funções privadas; a manter-se esta
disposição, estaremos perante uma verdadeira Ditadura
de Ministro, o que deve merecer oposição radical por
parte da Ordem dos Médicos;
• a amputação das funções cometidas à Ordem dos Médicos consignadas na anterior Lei de Bases da Saúde,
onde lhe eram confiadas as funções de definição da
deontologia médica, da definição da qualidade técnica
para os actos praticados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e de fiscalização do exercício livre da actividade médica.
Em resumo, parece estar-se apenas perante uma iniciativa susceptível de gerar o sim e o seu contrário, através
de diplomas regulamentares, e cujos intuitos reformadores não são imediatamente explícitos ou concretizáveis.
Naquilo que não é apenas um enunciados de intenções,
por mais positivas que estas possam parecer, e ainda assim a regulamentar, este Projecto de Lei põe em causa
vários princípios inerentes ao livre exercício da actividade médica e retira à Ordem dos Médicos várias funções
reguladoras da actividade médica desde há muito atribuídas à mesma, e por esta efectivamente exercidas. Assim, estes aspectos deste Projecto de Lei de Bases devem
merecer uma séria reflexão e, em consequência, uma firme resposta negativa da parte dos órgãos executivos da
Ordem dos Médicos.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

nortemédico Fotografia António Pinto
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CRIAÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA MÉDICOS
OFÍCIO DO CRN DIRIGIDO A TODOS OS MÉDICOS DA SECÇÃO REGIONAL NORTE

MIGUEL LEÃO

A criação do Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos, aprovado recentemente pelo
Conselho Nacional Executivo, dá cumprimento a mais um compromisso da candidatura
“Protagonismo, Dignidade e Mudança”.
Como constava do programa dos actuais corpos gerentes da Secção Regional do Norte, a
criação deste Fundo foi para nós um objectivo estratégico, destinado a suportar os encargos
decorrentes da institucionalização de formas de solidariedade a favor de médicos que, reconhecidamente, se encontrem em situação económica difícil. O Regulamento deste Fundo
que estabelece as condições e regras das prestações de apoio, e que se anexa a esta carta, foi já
aprovado pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e permitirá a entrada
em funcionamento do Fundo de Solidariedade no segundo semestre do ano 2001.
Graças à assinatura de um protocolo com o Montepio Geral – Associação Mutualista, que
será responsável pela gestão do Fundo de Solidariedade, foi possível dar corpo à satisfação de
um desejo de há muitos anos e que, apesar de consagrado no Estatuto da Ordem dos Médicos, nunca havia sido concretizado. Tal foi possível não obstante a situação financeira da
Secção Regional do Norte, condicionada pela necessidade de amortizar progressivamente as
dívidas contraídas com a construção da Casa do Médico, graças a uma gestão criteriosa e com
sentido das estratégias e das prioridades.
Prestado mais este serviço aos médicos, e à medida que as disponibilidades financeiras da
Secção Regional do Norte se encontrem libertas das dívidas acima referidas, será possível,
dentro de dois a quatro anos, alargar o âmbito e o valor deste Fundo de Solidariedade, bem
como iniciar a prestação de outros serviços (designadamente a criação de um fundo de apoio
para casos de responsabilidade civil dos médicos) que permitam uma cada vez maior identificação dos médicos com a sua Ordem.
Porto, 28 de Maio de 2001.

RUI SOUSA

REGULAMENTO DO BENEFÍCIO DE SOLIDARIEDADE

DA

ORDEM DOS MÉDICOS

O FUNDO é um património que a Ordem dos Médicos (OM) autonomiza por forma a disponibilizar apoio, através do Benefício de
Solidariedade, a médicos ou familiares, de acordo com o presente Regulamento e que é o instrumento através do qual põe em prática
as atribuições do Fundo de Solidariedade.
Artigo 1.º – A OM criou um Fundo Autónomo dotado de
activos de natureza financeira que disponibi-lizou e que
se encontra entregue à guarda e gestão do Montepio Geral
– Associação Mutualista, Fundo esse que se destina a suportar os encargos decorrentes de um Benefício de Solidariedade que institucionaliza a favor dos Associados da OM
inscritos por seu intermédio.
Artigo 2.º – O Benefício de Solidariedade traduz-se em
conceder prestações pecuniárias ou em espécie aos médicos com situação regularizada perante a OM, que a elas
tenham direito e, eventualmente a seus ascendentes, descendentes e cônjuges, em situação de dependência e enquanto esta se mantiver.
Artigo 3.º
1. É criada no âmbito da OM uma Comissão Executiva de
Gestão do Fundo de Solidariedade que tem por atribuições fazer instruir e apreciar os processos de candidaturas no âmbito do Benefício de Solidariedade e efectuar
a gestão financeira e patrimonial do Fundo.
2. A Comissão Executiva é nomeada pelo Conselho Naci-

onal Executivo (CNE) e exerce funções por mandatos
de três anos ou até ser substituída, independentemente
do prazo do mandato do CNE que a nomeou.
3. A Comissão de Gestão é composta por três médicos,
um por cada Secção Regional, e a designar por esta,
nomeados pelo período de três anos sendo o seu presidente escolhido entre eles pelo Presidente da OM.
4. Os actos que obriguem a Comissão e a movimentação
de verbas, têm de ser assinados pelo presidente e pelo
menos por um dos seus vogais.
5. A Comissão deve submeter ao CNE as propostas sobre
as grandes opções do Fundo de Solidariedade, os regulamentos internos complementares e respectivas revisões, os orçamentos e relatórios de contas anuais.
6. A Comissão reúne ordinariamente pelo menos uma vez
em cada trimestre e sempre que a necessidade de decisões relacionadas com a atribuição de subsídios assim o
justifique.
7. O CNE deve ter informação actualizada de todos os
benefícios atribuídos, do planeamento económico e financeiro anual e poderá ter acesso a todo e qualquer
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documento do fundo.
8. Sempre que o CNE assim o entender, a Comissão reunirá com aquele e prestará as informações que lhe forem solicitadas.
Artigo 4.º
1. A Comissão tem o apoio dos Serviços Administrativos
do CNE – Fundo de Solidariedade.
2. O pessoal administrativo que presta serviço ao Fundo
de Solidariedade responde funcionalmente à hierarquia
administrativa estabelecida na OM.
Artigo 5.º
1. Têm direito às prestações concedidas no âmbito do Benefício de Solidariedade os médicos que reconhecidamente se encontrem em situação económica difícil.
2. Para efeitos do presente Regulamento, considera-se que
se encontram em situação económica difícil os médicos
reformados por idade ou invalidez, ou ainda os médicos com idade superior a 70 anos ou aqueles que se
encontrem em situação de incapacidade física ou psíquica definitiva, com índice igual ou superior a 70%,
segundo a Tabela Nacional de Incapacidade, e que estejam privados de meios de subsistência ou que os mesmos não atinjam o montante equivalente a dois ou três
salários mínimos nacionais, consoante a composição do
seu agregado familiar seja, respectivamente, igual ou superior a dois membros.
3. A incapacidade – a que se alude no número anterior –
deverá ser reconhecida pela entidade competente ou por
junta nomeada para o efeito pela OM.
4. Têm ainda direito a apoio e nas mesmas condições que
os médicos, os seus descendentes menores, os ascendentes e cônjuges de médicos já falecidos, em situação
de dependência e enquanto esta se mantiver.
5. A junta referida no n.º 3 do presente artigo será nomeada pelo CNE sob proposta da Comissão Executiva e é
constituída por três membros, sendo um deles da própria Comissão.
6. A Comissão de Gestão tem poderes para em face dos
processos de candidatura requerer elementos complementares de prova que julgue pertinentes.
Artigo 6.º – São deveres dos médicos que se pretendam
candidatar a qualquer das prestações a conceder no âmbito “Benefícios de Solidariedade”, ou que estejam e enquanto
estiverem a recebê-las:
a) Ter a situação de inscrição na OM regularizada, nomeadamente no que respeita ao pagamento das respectivas quotas;
b) Encontrar-se em qualquer das situações previstas no
artigo 5º do presente Regulamento;
c) Fazer prova bastante da situação que justifique e fundamente a sua pretensão ou percepção do Benefício através da exibição de documentos comprovativos da sua
situação profissional, clínica, financeira, patrimonial e
fiscal conforme seja requerido;
d) Declarar, sob compromisso de honra, que têm as carências invocadas e que se obrigam a devolver toda e
qualquer ajuda a que não tenham direito.
Artigo 7.º
1. As prestações a conceder no âmbito do Benefício de
Solidariedade são prestações de natureza pecuniária ou
em espécie, consoante a Comissão de Gestão considere

mais adequadas, face à situação concreta dos requerentes.
2. As prestações pecuniárias, de periodicidade mensal, terão em conta as necessidades individuais e familiares
do Requerente e procurarão recolocar ou permitir um
mínimo de subsistência de acordo com o disposto no
art.º 5º do presente Regulamento. O respectivo montante será fixado sob proposta da Comissão de Gestão a
criar pela OM.
3. As prestações em espécie serão suportadas pela OM,
atribuíveis particularmente em caso de absoluta incapacidade para a prática de determinados actos, e serão
adaptados à natureza e à duração da incapacidade.
4. Os montantes dos subsídios a conceder pela Comissão
terão como objectivo a complementaridade de apoio e
não a substituição de apoios estatais ou outros, nomeadamente as obrigações legais de familiares previstas no
Código Civil.
5. O valor máximo a conceder não poderá ultrapassar um
ordenado mínimo nacional por associado, no caso deste não ter dependentes, ou dois ordenados mínimos,
quando estes existirem.
Artigo 8.º
1. As prestações concedidas no âmbito do Benefício de
Solidariedade são devidas enquanto se verificar a situação de facto que as determinou, mas não são transmissíveis aos herdeiros, excepto aos descendentes menores, enquanto tal ou incapacitados, e aos ascendentes
e conjugues enquanto se mantiverem na situação referia no art.º 2º.
2. A omissão de informações ou a prestação dolosa de informações falsas para instrução de um processo de candidatura a uma prestação determina o dever de reposição das prestações indevidamente recebidas, ou o seu
equivalente pecuniário, e a impossibilidade de requerer
para o seu Autor qualquer outro tipo de prestação no
âmbito do Benefício de Solidariedade.
3. Os beneficiários do Fundo de Solidariedade têm obrigatoriamente de fazer prova da sua situação de carência, anualmente, ou em qualquer altura que tal lhe seja
solicitado, sob pena de serem imediatamente suspensos
os Benefícios de Solidariedade.
Artigo 9.º
1. Os processos de candidatura a qualquer tipo de prestação no âmbito do Benefício de Solidariedade são da iniciativa dos interessados, da própria OM ou de outra
pessoa desde que o faça com a anuência do beneficiando se este estiver em condições de a prestar, mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Executiva do Fundo de Solidariedade.
2. A Comissão Executiva pode:
a) Deferir o benefício, se estiver na posse de meios de prova suficientes;
b) Determinar a apresentação de outros de meios de prova, se o julgar conveniente;
c) Indeferir liminarmente a concessão de benefícios, se considerar que os mesmos são desprovidos de fundamento;
d) Solicitar informações ou colaboração de pessoas ou entidades que julgue necessárias para uma melhor análise
das circunstâncias invocadas pelos requerentes.
3. Em caso de ampliação da prova, a Comissão concluirá

32
por uma proposta de deferimento ou indeferi-mento
do pedido.
Artigo 10.º
1. Qualquer processo de candidatura a uma prestação no
âmbito do Benefício de Solidariedade deve estar definitivamente despachado no prazo de 60 dias a contar da
data de entrada nos serviços da OM, salvo em caso de
pedido de ampliação de prova por parte da Comissão
Executiva, caso em que aquele prazo será prorrogado
por período igual ao que a mesma conceder.
2. Se o processo estiver parado por período superior a 30
dias por facto imputável ao interessado será automaticamente arquivado pela Comissão.

a) Em caso de processo disciplinar do beneficiário na OM
que determine pena igual ou superior a suspensão e
pelo período correspondente à dita pena;
b) Em caso de insuficiência financeira do Fundo para suportar as prestações que lhe forem imputadas;
c) Nos termos do n.º 5 do art.º 3º. o acesso a novas candidaturas aos Benefícios de Solidariedade serão suspensas
assim que se verifique que os fundos existentes só permitem o cumprimento dos encargos já assumidos;
d) Logo que o CNE disponibilize as verbas necessárias
será obrigatoriamente reactivado o acesso a novos
Beneficiários, considerando-se como prioritários os pedidos entretanto formulados.

Artigo 12.º – As prestações a conceder pelo Fundo de
Solidariedade no âmbito do Benefício de Solidariedade
deverão ter em conta o equilíbrio financeiro do Fundo
criado e a capacidade da OM o dotar de meios que permitam satisfazer os encargos que lhe sejam imputáveis.

Artigo 14.º – As verbas a afectar pela OM ao Fundo de
Solidariedade serão as resultantes dos rendimentos dos
bens móveis e imóveis pertencentes ao Fundo de Solidariedade da OM, os legados e donativos que a ele se destinem, os decorrentes de acordos e contratos especificamente
efectuados, as comissões de seguros e eventuais saldos positivos de actividades seguradoras da OM, os rendimentos
de aplicações financeiras pertencentes ao Fundo, e outras
verbas que em cada ano fiscal sejam considerados pelo
CNE como possíveis de atribuir.

Artigo 13.º – As prestações atribuídas pela OM no âmbito do Benefício de Solidariedade não constituem direitos
definitivos para os respectivos beneficiários, pelo que podem ser suspensas ou interrompidas:

Artigo 15.º – São encargos do Fundo de Solidariedade os
recebidos da ex-Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses, os subsídios atribuídos e as despesas de gestão,
manutenção e administração imobiliária.

Artigo 11.º – A decisão final num processo de candidatura a uma prestação no âmbito do Benefício de Solidariedade é da competência da Comissão Executiva e da sua deliberação cabe recurso para o Presidente da OM.

HOMENAGEM AO
PROF. DOUTOR ANTÓNIO SILVA LEAL
PROMOVIDA PELO H. S. JOÃO E PELA FACULDADE DE MEDICINA DO PORTO,
POR OCASIÃO DA SUA JUBILAÇÃO, NA AULA MAGNA DA FAC. MEDICINA DO
PORTO - HOSPITAL DE S. JOÃO, 6 DE JUNHO DE 2001 PELAS 11 HORAS

DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DA
CRNOM, DR. MIGUEL LEÃO
Meu Caro Amigo António Silva Leal
Queria em primeiro lugar agradecer ao Serviço de Cirurgia I o honroso convite para encerrar a Homenagem do Hospital de S. João e da Faculdade de Medicina do Porto ao médico António Silva Leal, na qualidade de Presidente do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos.
Tenho a certeza que o convite que me foi dirigido contemplou o conhecimento prévio de tudo aquilo que
António Silva Leal representou para a Ordem dos Médicos e, também, das relações de amizade que nos
unem pessoalmente.
Por isto, este convite não é meramente o cumprimento de um acto de protocolo e por isso me permiti usar
o tratamento tradicional entre médicos, como é timbre da Ordem dos Médicos, e tratar António Silva Leal
por meu caro amigo.
Para a Ordem dos Médicos, António Silva Leal representou querer, princípios, lealdade e espírito de servir.
Na Ordem dos Médicos investiu a sua personalidade.
Incendiou auditórios, foi paciente e emotivo, foi impulsivo e perseverante, foi fulgurante e tenaz, foi até
fervoroso e destemperado. Foi sempre um lutador, para
o bem e para o mal, condicionado por uma invejável
memória afectiva, colorida de optimismo.
Tudo isto transportou para as funções que desempenhou, moldando-as e confundindo-se com elas.
Em 1973, foi especialista em Cirurgia Geral e em
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SRNOM COMEMORA DIA DO MÉDICO
18 DE JUNHO DE 2001

No passado dia 18 de Junho, a Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) comemorou mais uma vez o Dia do Médico.
A Mesa de Honra desta iniciativa – que já vai no seu
terceiro ano de realização consecutiva – foi constituída pelo Presidente da Ordem dos Médicos, pelo
Prof. Daniel Moura, em representação do Magnífico
Reitor da Universidade do Porto, pela Presidente do
Conselho Disciplinar da SRNOM, pelo Presidente
da Assembleia Geral da SRNOM e pelo Presidente
do Conselho Regional Norte.
O programa da sessão comemorativa do Dia do
Médico incluiu a entrega do “Prémio Ordem dos
Médicos 2001” ao Dr. Rui Alexandre Teixeira de
Almeida, por ter obtido a classificação de licenciatura mais elevada no passado ano lectivo, e a atribuição de uma Medalha Evocativa aos médicos com
25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos Médicos.

A ocasião foi ainda aproveitada para entregar uma
Medalha Evocativa da fundação da Casa do Médico
ao Prof. Dr. Gentil Martins.
nortemédico Fotografia António Pinto
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SERVIÇO DE URGÊNCIA E SERVIÇO DE ATENDIMENTO PERMANENTE
– DEFINIÇÃO E REQUISITOS MÍNIMOS –
DOCUMENTO, EM ESTUDO, ELABORADO SOB A RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DISTRITAL
DO PORTO DA ORDEM DOS MÉDICOS
AUTORES: José Torres da Costa, António Araújo, Jorge Madeira, João Capela, Maria de Lurdes Gandra, Manuel
Quintas, António Oliveira e Silva, Bonito Vitor, Diana Guerra, Luís Lencastre

As sociedades modernas, ao considerarem o direito à saúde como um dado inquestionável, trouxeram ao Estado a
responsabilidade de organizar serviços de saúde capazes
de resposta rápida e eficiente. O direito ao bem estar e a
crescente informação às populações dos cuidados de saúde essenciais tem criado nas estruturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) uma sobrecarga que se repercute em
todas as suas estruturas e, muito particularmente, nos Serviços de Urgência (SU) onde, pela natureza das suas funções, a obtenção de resposta rápida e eficiente aos problemas de saúde é meta difícil de disponibilizar.
A grande afluência de utentes do SNS aos SU’s tem duas
razões essenciais. A primeira, resulta do facto do conceito
de situação médica urgente não ser linear. Se para a classe
médica ele está intimamente relacionado com a integridade física do indivíduo e com a necessidade de intervenção
rápida, para o cidadão este conceito está também relacionado com o direito ao bem estar e com a ansiedade inerente à doença. O direito ao bem estar, por seu lado, leva
o doente a procurar uma resposta rápida e eficaz, sendo
claro que quanto maior for o nível de informação sobre
questões de saúde, maior será a procura dos serviços mais
aptos. O outro motivo de sobrecarga dos SU’s tem origem
na inadequação que muitas estruturas – Cuidados Primários (CP), Serviços de Atendimento Permanente (SAP), Serviços de Atendimento a Situações Urgentes (SASU) e Serviços de Urgência (SU) – apresentam em resposta às solicitações de quem as procura.
A inadequação origina-se, muitas vezes, na insuficiência
de meios e má organização. Esta inadequação leva inevitavelmente a uma sobrecarga pela procura dos serviços
mais apetrechados e a um risco profissional dos que, ao
trabalharem em serviços mal estruturados e equipados,
são frequentemente confrontados com limitações no seu
desempenho profissional.
Em Abril de 1996, foi divulgado o “Relatório Sobre a
Reestruturação das Urgências”, elaborado pela Comissão Nacional de Reestruturação das Urgências, criada por despacho do Ministério da Saúde (DR II série, n.º 14, de 17 de
Janeiro de 1995). Este relatório, com uma visão abrangente
dos problemas, propõe um conjunto de soluções bem
estruturadas e fundamentadas para o problema que é a
inadequação dos SU às suas solicitações. Independentemente de todas as críticas que lhe possam ser feitas, é um
dos poucos documentos nacionais verdadeiramente
reformadores das “Urgências”, e é pena que, ao fim de
cinco anos, ainda não lhe sejam conhecidos frutos.
Por estes motivos, tem sido crescente a preocupação de-

monstrada por todos os médicos, em geral, e pela Ordem
dos Médicos, em particular. Pensamos que chegou a altura de participarmos na definição do que devem ser os requisitos mínimos de um Serviço de Urgência e de um Serviço de Atendimento Permanente, nos cuidados que devem ser colocados na transferência dos doentes entre Unidades de Saúde, na necessidade de formação continua dos
profissionais de saúde envolvidos e nas obrigações que a
tutela do SNS deve assumir.
Este documento não pretende ser reformador mas
definidor destes aspectos, segundo o “estado da arte”, conforme as incumbências que a Ordem dos Médicos tem
procurado claramente assumir. Esperamos que o Estado
assuma a incumbência que lhe é exigida – a de reformar
os Serviços de Urgência.
SERVIÇO DE URGÊNCIA: DEFINIÇÃO

Por Serviço de Urgência (SU) entende-se todo o serviço
de saúde equipado para avaliar e tratar situações de doença de inicio recente e de gravidade tal que o cidadão comum, possuidor de uma cultura média e de conhecimentos mínimos de saúde, entenda necessitar de ser observado por um médico em consulta urgente não programada.
SERVIÇO DE URGÊNCIA: CONSTITUIÇÃO

Um SU deverá estar equipado com recursos técnicos e
humanos capazes de responder às situações urgentes mais
frequentes. Na sua constituição, um SU deverá no mínimo dispor, em regime de presença física durante 24 horas, de:
Médicos especialistas
• Medicina Interna .............................
• Cirurgia Geral .................................
• Ortopedia ........................................
• Anestesia .........................................
• Pediatria ..........................................
• Ginecologia/Obstetrícia ...................

2 elementos
2 elementos
2 elementos
2 elementos
2 elementos
2 elementos

Os períodos laborais devem ter a duração máxima de 12
horas e os períodos nocturnos devem ser seguidos de dia
de descanso. Salvaguarda-se a possibilidade de alguns hospitais mais específicos terem apenas urgência na sua área
clínica – Obstetrícia, Pediatria, etc. Nestes casos, a sua constituição será reduzida aos médicos especialistas dessas áreas
e aos das especialidades de apoio que se achem convenientes.
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Serviços
(*)
• Imagiologia convencional e Tomografia Axial Computorizada
• Bloco operatório
• Patologia Clínica
• Imunohemoterapia
• Unidade de Cuidados Intensivos
Estes serviços devem laborar em regime contínuo e devem ser apoiados por técnicos com formação específica
na área.
Os SU’s devem ainda dispor em número adequado de:
• Equipas de enfermagem
• Maqueiros
• Auxiliares de acção médica
• Pessoal administrativo
• Pessoal de segurança
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PERMANENTE
Serviços de Atendimento Permanente (SAP) serão todos
os serviços médicos de consulta não programada que não
atinjam as condições mínimas designadas para os SU’s. Os
SAP’s, não sendo verdadeiros serviços de urgência, devem
estar equipados de forma a responder a algumas situações
clínicas que, para o cidadão comum, justifiquem a procura de consulta não programada. Com este objectivo eles
devem ser constituídos por:
• Médico
• Enfermeiro
• Auxiliar de acção médica
• Pessoal administrativo
• Porteiro
• Segurança
O período de laboração dos SAP’s pode ser variável, não
necessitando de ter regime contínuo. O período de laboração dos médicos deve ser no máximo de 12 horas e, caso
haja período de laboração nocturna, este deve ser seguido
de descanso no dia seguinte. O número de profissionais a
laborar deve depender da afluência média. O número de
médicos de serviço deve ser de 1 por cada 3 utentes consultados por hora (4 utentes / horas em situações excepcionais) e o número de enfermeiros deve ser de 1 por cada 2
médicos. Os SAP’s devem estar instalados em locais de
fácil acesso e a suas instalações devem incluir:
• Sala de recepção
• Sala de espera
• Gabinetes médicos em número adequado (um por cada médico em funções)
• Sala de enfermagem
• Sala de tratamentos
Os SAP’s devem ainda estar referenciados a um SU e a
uma Central de Coordenação Regional (CCR) por linhas
de telefone directas, de fácil acesso e não sujeitas a demora nociva.

De preferência deverá existir em cada SU o número de especialistas na área
de radiologia que permita a cobertura do SU. Nos casos em que este apoio
for inviável, a observação das imagens poderá ser apoiada por telemedicina
em articulação com especialistas de radiologia dos SU’s de referência.

(*)

Os SAP’s devem estar equipados com material de diagnóstico e tratamento adequado às suas finalidades, devendo
estar identificado o responsável da manutenção e gestão
do material. Para o cumprimento cabal das suas finalidades, os SAP’s devem ainda dispor de acesso a exames complementares (radiologia e patologia clínica), os quais não
necessitam de funcionar no espaço físico do SAP. Neste
caso, e dentro de distâncias aceitáveis, os SAP’s deverão
estar convencionados com entidades privadas ou públicas
da área que providenciem este tipo de serviços dentro do
horário de funcionamento dos mesmos.
TRANSFERÊNCIA DE DOENTES
A estruturação do actual sistema de saúde, com o conceito
de unidades de saúde primárias, secundárias e terciárias,
correspondendo a níveis sucessivamente mais diferenciados de prestação de cuidados, teve como objectivo a racionalização e planificação dos meios e recursos disponíveis, evitando a sua duplicação, sem prejuízo da qualidade da assistência. Para a concretização plena destes objectivos é necessário que, para além da definição precisa das
competências e responsabilidades de cada instituição, o
sistema funcione em rede, ou seja, que as diferentes componentes estejam ligadas por sistemas eficientes de comunicação e transporte, permitindo o acesso universal e
tempestivo à diferenciação e qualificação de todos os recursos disponíveis e necessários. A transferência de doentes entre as diversas instituições que prestam cuidados de
saúde é uma componente fundamental para a integração e
utilização do sistema. Os meios disponíveis para o transporte de doentes e as disponibilidades hospitalares devem
estar centralizadas numa CCR, que disponibilizará os recursos necessários a cada situação.
Normas Gerais de Transferência de Doentes
A transferência de doentes é um acto médico e, portanto,
só ao médico compete a decisão. O transporte de doentes
envolve sempre algum risco para o doente e, por vezes,
para a equipa que procede ao transporte. Sendo assim, e
como norma geral, a decisão de transferir um doente para
um hospital de nível superior deve ser tomada sempre que
o doente necessite de recursos e/ou meios que não estão
disponíveis na instituição de origem e sempre que os benefícios para o doente superem os riscos do transporte.
Antes de se efectuar o transporte, o médico do hospital de
origem deve contactar o médico do hospital de referência
(o qual deverá disponibilizar os meios necessários a um
contacto fácil e rápido), descrever a situação clínica, expor as razões que motivam a transferência e confirmar a
disponibilidade dos recursos que acha necessários. No caso
de transferências de um SAP para um SU, embora o contacto prévio seja desejável, não é obrigatório. Entre hospitais, a não aceitação da transferência do doente por parte
do médico do hospital de referência deverá ser um acto
excepcional. Neste caso, quer o médico da instituição de
origem, quer o médico do hospital de referência, devem
fazer notas de serviço para os respectivos superiores hierárquicos, relatando as circunstâncias da recusa e com identificação completa de todos os intervenientes. No caso da
recusa ter como causa a não disponibilidade de meios, o
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médico que pretende preceder à transferência deverá
contactar a CCR respectiva, que o informará das disponibilidades existentes. A transferência de um SAP para
um SU não poderá ser recusada. Uma vez tomada a
decisão de transferência, esta deve ser efectuada no mais
curto espaço de tempo. Os meios necessários para o
transporte do doente devem ser determinados pelo médico da instituição de origem de acordo com os recursos disponíveis, o estado clínico do doente e a distância
ao hospital de referência. Após esta avaliação, o médico
deverá contactar a CCR respectiva, que mobilizará os
meios necessários para o transporte. O doente deve ser
acompanhado de cópia de todos os registos clínicos e
exames auxiliares efectuados no hospital de origem. Durante o transporte deverá haver a possibilidade de comunicação directa entre a equipa de apoio ao transporte e os hospitais intervenientes. Sendo previsível que
após a criação das CCR’s haverá alturas em que não
poderão ser disponibiliza-dos os meios de transporte
adequados, nomeadamente de equipas de acompanhamento especializadas, será aconselhável que cada instituição elabore planos de contingência de acordo com
os seus próprios recursos.
De salientar que na transferência de doentes há diferenças importantes se estes provêm de SU’s ou SAP’s. Nos
SU’s os médicos têm obrigatoriamente que ter formação que lhes permita assegurar o transporte de doentes
graves pelo que, caso não haja disponibilidade do transporte institucional dos CCR’s, o SU deverá ter recursos
próprios habilitados a acompanhar o doente. No caso
dos SAP’s, os médicos não têm formação que lhes permita acompanharem o transporte de doentes graves, pelo
que a transferência para SU’s de doentes que necessitem de acompanhamento médico tem que recorrer ao
transporte institucional dos CCR’s. Os hospitais com SU
de referência deverão analisar periodicamente as transferências recebidas e, com igual periodicidade, devem
informar os hospitais de origem do respectivo movimento de transferências bem como, e se possível, do
resultado das mesmas. O funcionamento do sistema deverá ser avaliado regularmente, nomeadamente através
de reuniões das CCR’s com os responsáveis hospitalares, procedendo-se aos ajustes e correcções necessárias.
FORMAÇÃO DOS MÉDICOS PARA OS SERVIÇOS
DE URGÊNCIA
O estatuto do médico, enunciado no Decreto-Lei n. º
373/79, de 8 de Setembro, refere explicitamente o seguinte:
«Artigo 7º – Aos médicos dos serviços públicos cabem os
seguintes deveres gerais (...):
d) Cuidar da sua actualização profissional».
Em contraponto, o mesmo estatuto, e no que concerne
aos direitos, estabelece:
«Artigo 6º – Aos médicos dos serviços públicos são reconhecidos os seguintes direitos (...):
f) Apoio das instituições competentes, segundo normas a estabelecer, para efeitos de especialização e frequência de cursos de aperfeiçoamento, congressos, estágios e outras actividades científicas tendentes à sua valorização profissional».
Deste diploma resultou que as instituições públicas apenas “contribuem” com a concessão de comissões gratuitas de serviço para a frequência de acções de formação, não podendo sequer haver o pagamento de horas
extras aos substitutos das funções exercidas, cabendo

ao médico o custeamento na íntegra dessas acções e a
reposição das horas de urgência a que falta. Esta visão
sobre a responsabilidade da formação dos médicos das
instituições públicas está ultrapassada e é viciosa, pois
responsabiliza apenas os profissionais pela actualização
da qual a instituição irá, mais tarde, tirar proveito e para
a qual nada contribuiu. É a maneira mais simples para a
instituição e o modo mais desmotivador para os profissionais.
Com o surgimento das Unidades Locais de Saúde (ULS)
e da gestão pública de tipo empresarial de diversos hospitais, a filosofia alterou-se e têm sido elaborados contratos individuais de trabalho que contemplam o direito a uma comparticipação anual para acções de formação. É esta posição, a nosso ver, a mais correcta e que já
se verificava, desde há muito, na regulamentação dos
contratos individuais de trabalho – Decreto-Lei n.º
49408/69 de 24 de Novembro:
«Artigo 42º – Formação profissional dos trabalhadores:
1º – A entidade patronal deve proporcionar aos seus trabalhadores meios de formação e aperfeiçoamento profissional».
Pensamos assim, e em conformidade, que deve ser da
responsabilidade das administrações hospitalares o incentivo e a formação dos seus profissionais. O plano de
formação deverá ser contínuo e programado, abrangendo os médicos das mais diversas áreas que prestam funções nos serviços de urgência – Medicina Interna, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Pediatria, Ortopedia, Neurocirurgia, Medicina Geral e Familiar, entre outras. Porque, não esqueçamos, se o acto médico é da responsabilidade do médico que o presta, a prestação e a qualidade dos cuidados deve ser da responsabilidade da instituição.
OBRIGAÇÕES DA TUTELA
À tutela compete escalonar a rede nacional de SU’s e
SAP’s, hierarquizando os hospitais e, em alguns casos
específicos, orientando para centros de excelência (Unidades de Queimados, Unidades de Transplantes, Unidades de Reimplan-tação de Membros, etc.). Este
escalonamento deve ter em conta os critérios mínimos
de funcionamento definidos para estes serviços, bem
como as necessidades das populações e os agregados a
que servem.
Sem um eficaz planeamento dos SU’s, corre-se o risco
de uma proliferação destes serviços dissociada dos recursos materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. Assim têm surgido “Serviços de Urgência”, os
quais, por inadequação às suas finalidades, constituemse frequentemente como armadilha quer para os que os
procuram quer para os seus profissionais.
À tutela compete ainda a elaboração de um plano de
formação contínua na área da emergência médica, especifico e individualizado para os médicos dos SU’s, o
qual deverá ser de carácter obrigatório e extensivo a
todos os profissionais. A formação deverá ser efectuada
a cargo da instituição, dentro do horário normal de trabalho. O não cumprimento do plano de formação deverá constituir um acto de omissão da instituição.
À tutela do SNS compete, por fim, criar uma rede de
Centrais de Coordenação Regionais de orientação de doentes, as quais deverão registar e informar das disponibilidades existentes num dado momento.
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UM PÉ NO AZUL DO
ATLÂNTICO
ROTEIRO PARA DIAS DE VERÃO NO LITORAL NORTENHO

O VERÃO CHEGOU TARDE, MAS NEM SEQUER PEDIU LICENÇA PARA ENTRAR DESMESURADO, COM TEMPERATURAS QUE FIZERAM O MERCÚRIO ULTRAPASSAR A BARREIRA DOS 30 AINDA O MÊS DE JUNHO
ESTAVA POR ESTREAR . COM O TEMPO
QUENTE BEM INSTALADO E AS FÉRIAS PRESTES A COMEÇAR, APETECE MAIS UM ROTEIRO CASEIRO, DESTA VEZ MARCADO PELOS RITMOS DO MAR E DO VENTO QUE
SOPRA DO

NORTE. A

PROPOSTA É SIM-

PLES: PEGAR NUMA MALA LEVEZINHA ONDE
CAIBA O FATO DE BANHO, UM AGASALHO

E UM BOM LIVRO E PARTIR À DESCOBERTA
DO LITORAL MINHOTO QUE SE ESPRAIA ENTRE AS SERRANIAS DE

CAMINHA E OS RI-

TUAIS PISCATÓRIOS QUASE EM VIAS DE

CAXINAS, COM OS OLHOS
POSTOS NO AZUL FORTE DO MAR, NO
AMARELO INCERTO DAS DUNAS E NO VERDE DENSO DOS PINHAIS. PARA QUE NÃO
SEJA APANHADO DESPREVENIDO PELO NEVOEIRO MATINAL DA PRAXE OU PELOS ÍMPETOS DA NORTADA, A nortemédico JUNTA À VISITA GUIADA PELAS PRAIAS DA COSTA ATLÂNTICA ALGUMAS PISTAS PARA EXPLORAR AS REDONDEZAS.
EXTINÇÃO DAS
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Falar em Minho é encher o olhar de verde e logo pecar por omissão. À sombra imponente dos altos e baixos do Gerês e do sossego arborizado das serras, ondula um oceano imenso, frio e caprichoso que molda
os contornos de uma região abundante em clorofila,
rios, sarrabulho, solares, romarias, vinho verde bem
gelado e preciosíssimas igrejas, mas que não seria a
mesma sem o mar, as algas, o iodo e o peixe fresco.
Foi exactamente por esse Minho discreto que cheira
a sargaço e a sal e consta há décadas do mapa de Verão de grande parte das gentes do Norte, habituadas
a molhar os pés em Ofir, Afife ou Moledo, que a
nortemédico fez questão de passear desta vez. Não só
porque o tempo convida a encher o peito de maresia
e a preguiçar nos areais sossegados que mereceram
bandeira azul, mas também porque há muito património a descobrir em Caminha, Viana do Castelo,
Esposende ou Vila do Conde, cidades que estão mesmo à mão de semear quando a nortada se instala ou o
nevoeiro teima em ficar. E porque esta é uma costa
que vem mesmo a calhar para quem prefere o mar a
sério, a rebentar de espuma e de alvoroço, às águas
amansadas do Algarve convencional.
Apesar dos caprichos do clima e de uma água imprópria para friorentos militantes, as praias minhotas continuam a merecer a confiança dos banhistas. Se é verdade que o Mindelo, a Azurara, a Póvoa de Varzim e
Moledo já viram bem melhores dias, não faltam opções devidamente avalizadas pela União Europeia:
Amorosa, Norte, Carreço, Paçô, Afife, Arda e Ínsua,
no cordão entre Viana do Castelo e Caminha, e Apúlia,
Marinhas-Cepães, Suave-Mar e Fão-Ofir mais a Sul,
em redor de Esposende. Mesmo que não queira arriscar as praias que a bandeira azul desaconselha, há
desvios que valem a pena: uma visita ao porto de Vila
Praia de Âncora, por exemplo, é altamente recomendável, sobretudo se rematada por um almoço de pei-

xe na brasa num dos muitos bons restaurantes das
redondezas. E se o tempo não estiver contado, o melhor é olhar para o outro lado do Minho e pensar numa
pequena incursão a Baiona ou a Pontevedra. É hora
de abrir a janela e apertar o cinto: a viagem, polvilhada aqui e ali de desvios avulsos e costurada em torno
da foz dos rios Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro,
começa agora.

PINHEIROS E TALHA DOURADA
O melhor é não perder o fio à meada e começar pelo
extremo setentrional da costa minhota, bem junto à
foz do rio Minho. Para quem faz de Caminha o ponto
de partida de um percurso ao longo do mar, a descrição do escritor Mário Cláudio é certeira, sobretudo se
a vontade de praia apertar e a Ínsua for o poiso escolhido para o primeiro banho de sol: “A Oeste, espraiase o Atlântico, em dobras dessa espuma que a nortada,
às vezes, vem desgrenhar, mirado por fortes e por
fortins (…) com que se procurou compensar a
vulnerabilidade do litoral”. O Forte da Ínsua é uma
dessas construções feitas à medida de uma costa assediada por piratas e invasores e erguida numa pequena ilha arenosa situada à entrada do estuário do Minho
– o acesso não é dos mais fáceis, a não ser que as
condições deste Inverno se repitam e volte a ser possível percorrer a pé os 200 metros que separam a ilhota
da costa. A sugestão é que aproveite as melhores horas de praia e se disponha depois a convencer o concessionário do bar a levá-lo de barco, num intervalo
dos seus muitos afazeres. Depois de uma viagem curta que o deixará, muito provavelmente, encharcado
dos pés à cabeça, dedique-se a conhecer uma fortaleza construída algures entre 1649 e 1651 e a detectar
o que resta de um mosteiro franciscano dedicado a
Nossa Senhora: com alguma persistência, acompanhará as gaivotas numa visita de reconhecimento ao local
e conseguirá distinguir, entre as paredes grossas da
fortaleza, a cozinha, o refeitório, a igreja e o minúsculo claustro que faziam a rotina dos frades.
Cumprida a primeira manhã de praia com um pouco
de história à mistura, o mais certo é serem já horas de
um almoço calmo. Caminha, o ponto onde o Coura e
o Minho se encontram para desaguar no Atlântico,
possui uma boa meia dúzia de excelentes restaurantes e é o cenário ideal para fazer a digestão. Um passeio pelas bonitas ruas do centro histórico é
imperdível: são referências fundamentais o chafariz
da Praça do Município, as janelas manuelinas da Casa
dos Pitas, na Rua da Corredoura, e os vestígios das
antigas muralhas, de que sobram hoje a Torre do Relógio e os baluartes de Santo António e da Matriz,
uma igreja que convém realmente visitar. Não só pelo
magnífico tecto de caixotões coberto de talha dourada, mas também pelo Ecce Homo roubado ao mar
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que esta igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção e construída no século XV alberga. Conta-se que
em 1539, os pescadores de Caminha recolheram nas
redes uma caixa cintada contendo a pintura, dois cálices de prata dourada e alguns paramentos. Na altura, a devoção mandou que se falasse em milagre, mas
o mais certo é a caixa ter sido atirada ao Atlântico por
um cioso católico inglês, querendo salvar os objectos
sagrados da bárbara destruição a que estavam a ser
submetidos na Inglaterra iconoclasta de Henrique VIII.
Para quem gosta de mergulhar no passado, uma incursão no Museu Municipal de Caminha é um remate perfeito: a colecção de arqueologia ali conservada
abre o apetite para uma visita mais demorada ao património da região, que deve passar pela estação do
Alto de Coto de Pena, em Vilarelho, onde subsistem
vestígios de um povoado da Idade do Ferro, e pelas
gravuras rupestres da Laje das Fogaças, em Lanhelas.
E como no Verão não há pressas e Vilar de Mouros
fica mesmo à mão, talvez seja a altura de atrasar o
regresso à praia para dar uma olhadela à ponte romana e às azenhas que fazem, juntamente com o bem
mais recente festival fundado pelo médico António
Barge, a imagem de marca da aldeia.
Moledo é a praia que se segue. Para chegar ao areal
onde se cruzam, a cada época estival, figuras conhecidas da política e do meio empresarial, acompanhará a mancha verde da Mata Nacional do Camarido,
mandada plantar por D. Dinis, em 1294, para proteger os campos cultivados da invasão das areias
dunares. A praia está para lá dessa muralha de arvoredo que encantou Raúl Brandão, em tempos distantes que não faziam ainda prever o fenómeno de popularidade surgido na década de 80 e a euforia que
conduziu ao desregramento da construção: Moledo
já foi um areal desconhecido, mas hoje é uma praia
movimentadíssima, onde não faltam surfistas,
esplanadas e restaurantes e que deixou de merecer a
bandeira azul. Apesar da desconfiança dos peritos da
União Europeia, vale a pena munir-se do romance “A
Casa Grande de Romarigães”, de Aquilino Ribeiro, e
sobretudo de uma qualquer edição de “Os Pescado-

res”, para recordar a tranquilidade de uma praia em
meia lua ao longo da orla do pinhal. Brandão, um
escritor afeiçoado ao litoral como poucos, disse de
Moledo: “O azul entontece. Perco a linha da paisagem, o verde-escuro do pinheiral que vai até ao mar,
e tudo isto se me afigura uma larga concha azul”, com
“a penedia a desfazer-se em espuma”. Inspire, feche
os olhos, e espere um milagre da imaginação.
A próxima tabuleta indica Vila Praia de Âncora, apenas a dois passos da agitação de Moledo. A vila sofreu
um destino de descaracterização idêntico ao da praia
vizinha, mas a vocação piscatória sobreviveu melhor
aqui do que em Moledo. O pequeno porto de mar,
onde ainda hoje se amontoam barcos de pesca, é um
dos mais pitorescos da região. Aproveite para passear
por ali, a caminho de uma praia com melhor reputação – Vila Praia de Âncora também perdeu a bandeira
azul –, e para comprovar a abundância de fortalezas
marítimas do Minho. Os fortes de S. João Baptista e
do Lagarteiro são bons exemplos da arquitectura militar costeira, que encontrará no seu melhor por ocasião da Festa de Nossa Senhora da Bonança, celebrada no segundo sábado de Setembro: se passar por lá
nessa altura, aproveite para esperar pelos pescadores,
responsáveis pelo transporte da imagem da padroeira
desde Caminha num cortejo de embarcações
engalanadas que logo cede a vez a uma pequena procissão pelas ruas da vila.
Até Viana do Castelo, sucede-se então meia dúzia de
praias recomendadas. Pelo caminho, cruzar-se-á com
o farol de Montedor, uma torre de 22 metros
construída em 1908. Começa então uma costa privilegiada, com areais mais ou menos extensos e zonas
de banhos mais ou menos rochosas, mas seguramente cristalinas. O difícil é escolher: Afife tem a óbvia
mais-valia de permitir um salto ao robalo cozinhado
com algas da Casa Mariana, de que Jorge Amado é
cliente assíduo, mas o areal recatado Paçô, a praia que
os ingleses costumavam preferir em tempos que já lá
vão, e as tradições de Carreço, que já foi um dos principais centros da apanha de sargaço, são argumentos
de peso. O farol e o forte são outros trunfos de Carreço,
onde ainda é possível avistar algumas barracas que
abrigavam os sargaceiros, na sua maioria transformadas em habitações. Um pouco mais à frente, já ao
largo de Viana do Castelo, encontrará a Praia Norte,
uma opção a ter em conta por quem prefere o sossego das duas piscinas naturais à turbulência do Atlântico.

DE ROMARIA EM ROMARIA
Chegar a Viana do Castelo pelo caminho que acompanha o mar é apenas uma das opções em jogo para
quem parte de Caminha. A alternativa é atravessar a
Serra de Arga e percorrer a distância à sombra, mergulhando aqui e ali numa das muitas lagoas, se o calor convidar. Só há uma escala obrigatória: o Mosteiro de S. João de Arga, uma construção românica que
funcionou durante séculos como albergue para os
peregrinos em trânsito rumo a Santiago de Compos-
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tela e que serve actualmente de palco a uma pitoresca
romaria minhota a 28 e 29 de Agosto. Num passeio
pelo Minho, a paragem é mais do que recomendada,
até porque as festas são o momento ideal para captar
a essência da devoção popular que continua
arreigadíssima na região.
Entre dois dias de praia, e se apetecer um alvoroço de
cidade, Viana do Castelo está mesmo à mão, sobretudo se as praias escolhidas ficarem no cordão entre o
Norte e a Amorosa, que o Lima divide. O primeiro
passo nem se discute: o centro histórico de Viana é
dos mais harmoniosos e bem preservados do país e
não dispensa uma visita cuidada, que deverá incidir
na Praça da República. Aqui, o difícil é escolher entre
o chafariz que lhe serve de umbigo, os doces de ovos
– margaridas, princesas e violetas – da Caravela, a
fachada quinhentista da Casa dos Sá Pinto Sotto
Mayor, junto ao banco homónimo, a aparência robusta dos antigos Paços do Concelho, de traçada gótica, e o admirável conjunto formado pelo Hospital e
pela Igreja da Misericórdia, com um curioso relógio
de sol. Dali até à Praça da Erva – onde o “jazz” assenta arraiais nas noites de Agosto, mesmo nas barbas
do Hospital Velho, actualmente convertido no principal posto de turismo da região do Alto Minho – ou
ao Largo da Matriz, junto da qual resiste a Casa de
João Velho, um navegador do século XV, é só um
saltinho. Outra atracção a não perder são os magníficos solares que ainda se escondem nas ruas do centro
de Viana: a Casa dos Pitas, onde D. António, Prior do
Crato esteve escondido após a resistência à invasão
espanhola de 1580, a magnífica janela manuelina da
Casa dos Costa Barros, onde actualmente funciona
uma unidade de turismo de habitação, e, sobretudo,
a Casa dos Malheiro Reimão, um dos melhores exemplares da arquitectura civil barroca em Portugal, são
alguns dos pontos que convém assinalar no mapa. A

passagem pelo miolo histórico de Viana pode desdobrar-se ainda em duas visitas rápidas ao Museu Municipal e ao Museu do Traje, mas não deve seguir para
o Forte de Santiago da Barra sem cumprir uma saborosa etapa na Casa Natário. É outro dos poisos certos
de Jorge Amado, que moldou o seu coronel Natário
da Fonseca, personagem do romance “Tocaia Grande”, a partir do proprietário deste estabelecimento, o
sr. Manuel Natário, “capitão de doces e salgados, comandante do pão-de-ló, mestre do bem-comer”. Dispensam-se apresentações: é uma das melhores
garrafeiras do país, serve incomparáveis doces de ovos
(atenção às bolas de berlim, servidas bem quentes
numa poeira doce de canela), a selecção de queijos é
excelente e os folhados (há-os de lampreia, salmão e
pato, entre outras variedades mais corriqueiras) são
de uma originalidade sem rival.
Siga então para o Forte de Santiago da Barra, mandado construir em 1567 por D. Sebastião, e para a Capela da Senhora da Agonia, o edifício do século XVIII
que guarda a veneradíssima imagem da padroeira dos
pescadores nos intervalos entre cada romaria. As Festas da Senhora da Agonia, definitivamente a romaria
das romarias, celebram-se anualmente entre 19 e 22
de Agosto e são um dos mais singulares e expressivos
testemunhos da devoção das gentes do mar, que aproveitam a ocasião para retribuir as graças recebidas em
aflições de tempestades ou naufrágios. As ruas
engalanam-se com quilométricos tapetes de flores para
receber o andor, o cortejo etnográfico e a festa do traje, numa festa imensa que termina com um fogo de
artifício sobre o Lima. Antes de partir, não esqueça
outro “ex-líbris” da capital do Alto Minho: a Basílica
de Santa Luzia, um projecto de Ventura Terra de inspiração românico-bizantina concluído em 1952 no
monte de onde se avista o melhor pôr-de-sol das redondezas. Aproveite para fazer a subida no funicular,
uma relíquia dos anos 20, para lembrar os retratos à
“la minute” e para avistar do zimbório uma extensão
de terra e mar que, nos dias limpos, vai até ao Porto.
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SARGACEIROS E PESCADORES
O melhor regresso à praia faz-se em volta de
Esposende, uma localidade que já foi, com Ofir, uma
praia elegante da burguesia nortenha. O areal continua extenso e limpo, a água é como em toda a costa
ocidental portuguesa: fria e muito batida. Depois da
praia, há uma abundante oferta de cafés e pequenos
bares que não deve dispensar um pequeno desvio até
Fão, onde ainda há vestígios do ambiente de estância
balnear chique, para provar as célebres clarinhas.
Aproveite para apreciar a ponte metálica de Abel Mota,
um legado da industrialização da viragem do século,
e, de regresso a Esposende, para completar o périplo
das fortalezas costeiras com uma visita ao forte do
século XVII que D. Pedro II mandou construir. Se
não quiser partir sem assistir a um pôr-do-sol na foz
do Cávado, o melhor é seguir até ao Monte de S. Lourenço: junte o útil ao agradável, e remate a tarde com
uma olhadela ao bonito castro que por lá encontrará,
em excelente estado de conservação depois de uma
recuperação sensata. E já que está por ali, consulte o
calendário e veja se ainda vai a tempo de participar
na romaria de S. Bartolomeu do Mar, um dos mais
enigmáticos rituais semi-pagãos que resistiram ao tempo. Cumpre-se todos anos a cinco quilómetros de
Esposende, para afastar o diabo que anda à solta com
um baptismo colectivo e estranhas oferendas de galos negros ao santo padroeiro. Centenas de crianças
são forçadas a um triplo mergulho pela mão de experientes banheiros: o Banho Santo é considerado um
poderoso antídoto para a epilepsia, a gaguez e os males
de pele.
Depois de aderir ao ritual, será tempo de continuar
rumo ao Sul. Fazendo uma escala na Apúlia, uma
bonita praia de areia fina que ainda conserva vestígios de um povoado romano e de um passado cumprido em volta da apanha do sargaço, actividade que
caiu em desuso com o advento dos adubos químicos.
Sem dar por ela, acabará por estar a um passo da Póvoa de Varzim, outra terra de pescadores que renunciou à sua vocação ancestral com a chegada do caminho de ferro, que trouxe à localidade a prosperidade

típica das estâncias de veraneio. O melhor sítio para
recordar os tempos em que os pescadores, uma raça à
parte que vivia em comunidade fechada e se regia por
códigos muito próprios, ditavam as regras é o Museu
Etnográfico – isto se não quiser pegar numa obra de
referência escrita por outro médico, A. Santos Graça,
e que dá pelo nome de “O Poveiro”, ou percorrer uns
metros mais e mergulhar a fundo no quotidiano muito próprio do bairro piscatório das Caxinas, a meio
caminho entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
As praias poveiras são espaçosas, mas perderam muito com a maré de betão dos anos 80, que transformou a cidade numa espécie de Algarve nortenho. Um
pouco mais a sul, junto a Vila do Conde, o problema
tem outro nome e chama-se poluição. A causa directa
é a actividade industrial desenvolvida ao longo do vale
do Ave, que ali vem desaguar moribundo. Mas antes
de partir de regresso às praias menos arriscadas de
Caminha e Viana, hesite um instante e passeie por
Vila do Conde. Sobretudo se for a tempo de explorar
dois dos mais importantes eventos da cidade, ambos
em Julho: o animado Festival Internacional de Curtas
Metragens e, claro, a Feira do Artesanato, uma das
mais criteriosas do país. O mais certo é ficar com vontade de voltar para saber tudo sobre as rendilheiras, o
Convento de Santa Clara e as passadas de José Régio
– e há-de ter tempo para tudo. Mas, por agora, regresse ao IC1 e vá depressinha até Caminha antes que
o Verão dê de si e o sol se despeça de vez.
nortemédico

Texto Inês Nadais• Fotografia António Pinto
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ROTEIRO
Em terras onde o mar é abundante e não faltam campos
cultivados a preceito, a oferta gastronómica é variada e faz
justiça aos pergaminhos da cozinha minhota. Embora esta
seja também a terra da lampreia e do sável, dos rojões e do
sarrabulho, o roteiro proposto pela nortemédico concentra-se em refeições que sabem a mar, que um vinho verde
bem gelado deverá acompanhar. Uma vez mais, o percurso começa em Caminha, onde é pecado ignorar o robalo
na caçarola ou cozido com funcho e, muito especialmente,
as excelentes amêijoas à Bulhão Pato do Napoléon (em
Seixas, na estrada que vai para Vila Nova de Cerveira), o
peixe fresco dos mais centrais Duque de Caminha e Barão
(onde não deve hesitar perante os pudins de banana ou
morango que constam da lista de sobremesas) e o arroz de
tamboril da Pensão Rio Coura, onde poderá desviar-se da
ementa piscívora e optar por um anho assado.
Em Moledo, o marisco é a melhor escolha, sobretudo se
tentar o Sargaceiro ou o Lagosteiro, onde poderá provar
um excelente arroz de lavagante. Para outros ingredientes,
procure o Gaivota, famoso pelo bacalhau com broa, pelo
arroz de pato à antiga e pelo arroz de cabidela do campo,
ou o Ancoradouro: se ainda tiver forças, pode investir numa
posta de carne barrosã grelhada no carvão e acompanhada
de batatas a murro e arroz de feijão malandrinho. Ali bem
perto, em Vila Praia de Âncora, a abundância repete-se:
entre os filetes de pescada do Fonte Nova, o arroz de
cabidela do Atlântico, o cabrito à Serra de Arga do Verdes
Lírios, e o peixe fresco, acabadinho de escolher na lota, do
Ibraím, a hesitação é natural.
A caminho de Viana, a paragem em Afife é obrigatória:
para provar as especialidades da Casa Mariana, mas também para conhecer o arroz de marisco do Compostela. Na
capital do Alto Minho, a mesa continua farta. Além das
imperdíveis iguarias do Natário, são afamados os pratos de
peixe e marisco do Casa d’Armas, considerado um dos
melhores restaurantes do país, e da Cozinha das Malheiras,
a comida caseira da Pensão Laranjeira, bem no centro da
cidade, e o peixe fresco da lota da Taberna do Valentim.
Antes de chegar a Esposende, a nortemédico aconselha ainda uma escala estratégica em Darque, já na margem esquerda do Lima: os filetes de pescada caseiros são obrigatórios.
Chegado a Esposende, há um sítio onde deve procurar dormida e peixe grelhado: chama-se Hotel Suave-Mar e tem
uma ementa onde o robalo, o rodovalho e o cherne fazem
muito boa figura. Ali à beira, em Fão, procure mesa no
Loureiro para mais uma refeição de peixe grelhado, ou aven-

ture-se a provar as costeletas de porco recheadas com
camarão que fazem metade da fama do Rita Fangueira,
onde o arroz de polvo também merece elogios. Mais à
frente, na Apúlia, a receita é o Camelo, uma cópia da
casa-mãe de Santa Marta de Portuzelo que serve um
excelente arroz de peixe, mas também, para quem
estiver com saudades de um bom naco de carne, mãozinhas de anho assadas e excelentes pratos de
sarrabulho, em arroz ou em papas. Com a Póvoa já à
vista, o melhor é planear um excelente fim de férias,
rematado por um jantar na Casa Costa: o presunto, o
peixe fresco e o pernil de porco cozido com chouriço
e legumes são as especialidades com mais saída.
Como o ar da praia abre o apetite mas também puxa
o sono, o melhor é ir já munido de algumas sugestões
para o alojamento. O turismo de habitação abunda
numa região rica em solares. Caminha é disso um bom
exemplo: se não quiser alojar-se no Hotel Porta do
Sol, opte entre a atmosfera setecentista Casa do Esteiró
(tel: 258 721333), em Vilarelho, o ambiente caseiro
da Casa da Anta (tel: 258 721595), em Lanhelas, e os
panoramas repousantes que se avistam da Quinta da
Graça (tel: 258 722180), uma casa senhorial situada
em Vilarelho, e da Casa do Sinal (tel: 258 921850),
em Crestelo. Para ficar mais perto de Moledo, a Casa
da Eira é a opção ideal: a vista sobre a Foz do Minho
é perfeita e os aposentos foram recuperados há vários
anos pela mão hábil de Siza Vieira. Em Vila Praia de
Âncora, tente o Hotel Meira.
Viana do Castelo é, obviamente, o local onde a oferta
é maior. Entre algumas boas ofertas hoteleiras e o
charme do turismo de habitação, destacam-se a Estalagem Melo Alvim e, um pouco mais longe do centro,
a Pousada de Santa Luzia, onde encontrará as melhores vistas, muito sossego e uma curiosa tapeçaria de
Almada Negreiros que recorda a travessia do Lima
pelos romanos.
Em Esposende também não faltam alternativas: a tradição do Hotel Suave-Mar e o complexo turístico da
Quinta da Barca, onde poderá desfrutar de um campo de golfe e de uma fabulosa vista sobre o Cávado,
são excelentes escolhas, mas também não ficará mal
instalado se preferir o Hotel Nélia e a Estalagem Zende.
Para um conforto mais caseiro, procure a Casa de
Matinha (tel: 253 871167), onde ainda se produz vinho verde e pão cozido no forno da casa) ou a Casa
Normanda (tel: 22 5028841), a oito minutos de
Esposende.

VIDA INSTITUCIONAL
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DELEGADOS DA

OM

NOS LOCAIS DE

CENTROS DE SAÚDE

Maia
CS da Maia
Raúl Manuel Castro Freitas

Amarante
CS de Amarante
Ana Maria Rosas Vieira (por nomeação)

Baião
CS de Baião
Alcino Nogueira Soares Costa

Felgueiras
CS de Felgueiras
José Manuel Anacleto Gonçalves

Gondomar
CS de Gondomar
Maria Manuela Rocha Frias Gomes
Teixeira

Gondomar
CS de Rio Tinto
Maria Luz Rodrigues Loureiro
Amorim

Gondomar
CS de S. Pedro da Cova
Américo Martinho Rocha Sousa

Maia
CS de Águas Santas
Maria Conceição Freixedas T.
Sarabando Rocha

Maia
CS de Castelo da Maia
Maria Lurdes Costa Barros

Gondomar
CS da Foz do Sousa
Manuel Mendes Conceição

Lousada
CS de Lousada
Maria Adelina Abreu Pacheco
Moreira Guedes

Marco de Canaveses
Matosinhos
CS de M. de Canaveses
ULSM, CS da Sra. da Hora
Felisberto Soares Fernandes Bahute Marta Cristina Lima Moreira Nunes
da Silva
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– DISTRITO

DO

CENTROS

Matosinhos
ULSM, CS de Leça da Palmeira
Rosa Maria Figueiredo Rodrigues
Silva

Matosinhos
ULSM, CS de Matosinhos
Maria Graça Carvalhal Feio

Penafiel
Paredes
CS de Penafiel
CS de Rebordosa
Manuel Nuno Taveira Santos Torres António Jorge Nunes Ferreira
Gomes

Porto
CS da Foz do Douro
Maria Piedade Carvalho Baltazar

Porto
CS de Aldoar
Alberto Lino Afonso Teodósio
Bento

Matosinhos
ULSM, CS de S. Mamede de Infesta
Fausto Isaías Dias Abrunhosa

Paços de Ferreira
CS de Paços de Ferreira
Delfina Maria Ferreira Barbosa
Frada Souto

PORTO
DE

SAÚDE

Paredes
CS de Paredes
Armando Aurélio Ferreira
Domingues

Penafiel
CS de Termas de S. Vicente
Alexandre Manuel Sousa Coelho
Ornelas (por nomeação)

Porto
Porto
CS da Batalha
CS da Carvalhosa
Maria Rosário Pinto Correia Guerra Teresa de Jesus Afonso Bravo

Porto
CS de Campanhã
Rui Manuel Ponce Leão Oliveira

Porto
CS Paranhos
Helena Maria Araújo Vaquero
Santos

Porto
CS do Bonfim
Maria Conceição Barroca Monteiro
Soares Freitas
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CENTROS

Póvoa de Varzim
CS da Póvoa de Varzim
Cidália Rosa B. C. Saldanha Rosa

DE

OM

NOS LOCAIS DE

SAÚDE

Santo Tirso
CS da Trofa
Fernando José Ramos Sobral

Santo Tirso
CS de Negrelos
José Fernando Andrade Cardoso

Santo Tirso
CS de Negrelos, Ext. S. M. Campo
Mário Henriques Ferreira (por
nomeação)

Santo Tirso
CS de Santo Tirso
Maria Cândida Azevedo Ferreira
Lopes

Valongo
CS de Ermesinde
Maria Elisa Azevedo Teixeira

Valongo
CS de Valongo
João Carlos Bessa Cardoso

Vila do Conde
Vila do Conde
CS de Modivas
CS de Vila do Conde
Elsa Marina Pereira Soares Loureiro Rosa Maria Amorim Reis

VN Gaia
CS da Madalena
Elsa Vaz Viana Lemos

VN Gaia
CS de Arcozelo
Fernanda Jesuína Rocha Gouveia
Pinheiro Pereira

VN Gaia
CS de Barão do Corvo
Maria Salomé Soares Santos Leite

VN Gaia
CS de Oliveira do Douro
Maria Virgínia Ferreira Lemos
Costa

VN Gaia
CS dos Carvalhos
Filomena Conceição Pereira
Albuquerque Tavares Almeida

VN Gaia
CS de Soares dos Reis
Hugo Jorge Correia Barbedo
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– DISTRITO

DO

PORTO

HOSPITAIS

Amarante
Hosp. S. Gonçalo de Amarante
Alberto António Ribeiro Conceição
Gouveia

Matosinhos
Hospital Pedro Hispano
Sónia Loureiro Alves Rigor

Penafiel
Hosp. Pe. Américo - CH Vale do Sousa
Maria Goretti Pinto Oliveira Pinheiro
Ribeiro

Porto
Hospital CEC Maria Pia
Maria de Fátima Soares Costa
Carvalho (por nomeação)

Porto
Hospital da Prelada
Manuel Maia Oliveira Correia

Porto
Hospital de S. João
António Manuel Silva Vieira Lopes

Porto
Hospital de S. João
João Almeida Lopes Fonseca

(por nomeação)

Porto
Hospital de S. João
António Joaquim Freitas Oliveira
Silva

Porto
Hospital de S. João
João Manuel Pinto Fonseca

Porto
Hospital de S. João
John Rodrigues Preto

Porto
Hospital de S. João
Jorge Manuel Moreira Carvalho

Porto
Hospital de S. João
Manuel Carlos Costa Carvalho Dias
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NOS LOCAIS DE

HOSPITAIS

Porto
Hospital de S. João
Maria José Silva Antunes Machado
Vaz

Porto
Hospital de S. João
Marta Susana Monteiro Drumond
Freitas

Porto
Hospital de S. João
Pedro Emanuel Natividade Silva

Porto
Hospital de S. João
Rui Miguel Ribeiro Barbosa Farinha

Porto
Hospital do Conde de Ferreira
Bernardo Maria Pereira Teixeira
Coelho (por nomeação)

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Ana Margarida Regalado Santos

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Eurico Emanuel Castro Alves

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
José Manuel Gomes Lourenço

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Manuela Susana Mendes Leite
Machado

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Maria Fátima Lopes Santos

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Severo Barreiros Torres

Porto
Hosp. Joaquim Urbano
João Manuel da Rocha e Cunha de
Seabra

Porto
Hosp. Magalhães Lemos
José Fernando Santos Almeida

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Paulo Fernando Príncipe Bastos
Ferreira

Porto
Hosp. Geral de Sto. António
Paulo Ilídio Santos Paiva

(por nomeação)
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– DISTRITO

DO

PORTO
HOSPITAIS

Porto
Hosp. Militar Regional Nº 1
Maria Manuela Maia Pereira Aroso

Porto
Instituto Português de Oncologia
José António Saraiva Ferraz
Gonçalves

Porto
Instituto Português de Oncologia
José Maria Laranja Pontes

Santo Tirso
Hosp. Conde de S. Bento
João Vaz Oliveira Costa Milheiro

(por nomeação)

Santa Maria da Feira
Hosp. S. Sebastião
Francisco Luís Maia Mamede
Pimentel (por nomeação)

VN Gaia
CHVNG
António José Peres Almada

VN Gaia
CHVNG
João Ferreira Pinho Valente

VN Gaia
CHVNG
José António Correia Oliveira
Miranda

(por nomeação)

Póvoa de Varzim
Hosp. S. Pedro Pescador
João António Martins Nunes

Porto
Instituto Português de Oncologia
Maria Lurdes Garcia Trigo

Valongo
Hosp. Nossa Senhora da Conceição
José Albano Esteves

Porto
Maternidade de Júlio Dinis
Noémia Augusta Bastos Menezes
Nunes

Vila do Conde
HD de Vila do Conde
José Jerónimo M. M. Fernandes
(por nomeação)

VN Gaia
CHVNG
José Pedro Oliveira Pinto Brandão

VN Gaia
CHVNG
Vítor Manuel Carvalho dos Santos
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

1 – QUALIDADE DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL

zou uma Conferência de Imprensa que é objecto de notícia nesta revista (página 18).

1 – O Conselho Regional procedeu a visitas de auditoria
às seguintes unidades de saúde:
- Centro Clínico de Fafe
- Phyt’s Clinic
- Clínica Capilar e Estética da Boavista
- Corporación Dermoestética, S.ª
- Óptica Boa Nova

8 – Face a um relatório da Inspecção Geral dos Serviços
de Saúde que responsabiliza os médicos pelo mau funcionamento de um conjunto de Centros de Saúde, o CRN
solicitou ao Conselho Distrital do Porto e ao Conselho
Distrital de Braga a realização de auditorias aos Centros
de Saúde daqueles distritos que são visados no referido
relatório. Os Centros de Saúde a auditar são os de Marco
de Canavezes, Valongo, Barcelos, Celorico de Basto e Póvoa de Lanhoso.

2 – O Conselho Distrital do Porto elaborou um documento de trabalho designado por “Serviço de Urgência e Serviço de Atendimento Permanente: Definição e Requisitos
Mínimos” que se encontra em discussão ao nível de todos
os Conselhos Distritais da Ordem dos Médicos (ver notícia nas páginas 36 a 38).
3 – O CR emitiu a Nota de Imprensa que consta do documento 1 relativa às “Condições de Exercício Profissional
na Unidade de Cristelo do Centro de Saúde Rebordosa”
na sequência de uma auditoria realizada pelos Colegas
Fátima Oliveira, do Conselho Regional do Norte, e Jorge
Madeira, do Conselho Distrital do Porto.
4 – O Conselho Distrital do Porto elaborou um relatório
relativo às condições de exercício profissional no Centro
de Saúde de Rio Tinto que consta do documento 2.
5 – O CRN enviou aos médicos especialistas da Carreira
Médica Hospitalar os documentos 3a e 3b referentes à
prestação de serviço de urgência por médicos especialistas daquela carreira.
6 – O Conselho Nacional do Exercício Técnico da Medicina e a Direcção do Colégio de Oftalmologia elaboraram
dois pareceres relativos à constituição de equipas cirúrgicas que foram homologados pelo Conselho Nacional Executivo e que se transcrevem nos documentos 4a e 4b.
7 – No sentido de obter do INFARMED uma garantia pública quanto à ausência do risco de transmissão de
encefalopatias espongiformes por produtos farmacêuticos
homeopáticos ilegalmente comercializados, o CRN reali-

9 – Face às notícias difundidas pelos órgãos de comunicação social, o CRN deliberou proceder a uma auditorias às
condições de exercício profissional no Centro de Saúde
Viana do Castelo e que foi realizada no dia 25 de Maio de
2001 pelos Colegas Fátima Oliveira, do CRN, e Pedro Silva do Conselho Distrital de Viana e cujas conclusões serão
publicadas no próximo número da revista nortemédico.

Doc. 1 (23/03/01)
NOTA DE IMPRENSA DO CRNOM
Assunto: Condições de exercício profissional na Unidade de
Saúde de Cristelo-Centro de Saúde de Rebordosa
O CRN da Ordem dos Médicos vem tornar pública a exposição dos médicos da Unidade de Saúde de Cristelo em que
eram denunciadas as condições de exercício profissional dos
médicos daquela unidade de saúde e as péssimas condições de assistência aos doentes e que a seguir se transcreve
parcialmente:
“Em resultado da exposição datada de 20/06/98, dirigida aos
Órgãos de Chefia deste Centro de Saúde, alertaram os médicos seus signatários para a falta de condições de higiene desta Unidade de Saúde, nomeadamente a resultante da verificada
contaminação, por coliformes, da água da rede de abastecimento. Em consequência, foi superiormente ordenada a selagem das respectivas torneiras, pelo que a partir de então e até
ao presente tem-se mantido inalterada a situação, com os prejuízos óbvios para quem ali presta serviço e para os seus
utentes.
A este propósito cabe salientar que todos os profissionais de
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saúde em exercício – médicos e enfermeiros – são forçados às lavagens
que carecem com o recurso a água engarrafada, o que não deixa de
constituir, pelo caricato da situação, motivo de extrema preocupação
se conhecida por terceiros estranhos ao normal desenvolvimento da
actividade da Unidade de Saúde.
Para além do que antecede, que se tem por inaceitável tal a precariedade das condições com um mínimo de dignidade para o desempenho
das funções que nos estão cometidas, importa dar conta que outras
anomalias, e também de extrema gravidade, se verificam nesta unidade:
A Sala de Enfermagem /Tratamentos, com 9,2 m2 de área, que como é
do conhecimento de V. Ex.a. presta serviço a cerca de 100 utentes/dia,
onde são efectuados injectáveis, desinfecção e mudança de pensos, é
interior, sem ventilação, naturalmente sem água corrente e carece de
autoclave, essencial para a esterilização do material cirúrgico, sendo
este efectuado no Centro de Saúde de Rebordosa distante 7 Km e transportado em carro particular. A acrescer diremos que durante a 2ª quinzena de Agosto último foram detectados vários pensos cirúrgicos
infectados nos doentes em tratamento ambulatório.
A Sala onde funcionam em conjunto Saúde Materna, Planeamento Familiar, Saúde Infantil e pré-triagem de Diabetes e Hipertensos, com 10,4
m2 de área, é interior, sem ventilação, naturalmente sem água corrente,
onde são observadas as gestantes, efectuadas as citologias cérvico-vaginais e observação de lactentes, por vezes em simultâneo.
A Sala de Vacinação, com 6,2 m2 de área, também interior, sem ventilação e obviamente sem água corrente.
O Consultório da Consulta de Recurso, com 7,6 m2 de área, e também
sem ventilação e não tem água corrente.
A Sala de Espera é pequena para o número de utentes que frequentam
esta Unidade (cerca de 250 / dia) e uma vez que as suas paredes são
totalmente envidraçadas, funciona como uma verdadeira estufa durante o Verão, com os prejuízos dai decorrentes para quem dela se serve.”
Na sequência desta exposição o CRN procedeu, em 16 de Novembro
de 2000, a uma visita àquela Unidade de Saúde, levada a cabo pela Dr.ª
Fátima Oliveira, do Conselho Regional do Norte, e pelo Dr. Jorge Madeira, do Conselho Distrital do Porto, cujas conclusões foram as seguintes:
“Confirma-se que esta Unidade 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.
Assim, consideramos que as instalações da Unidade 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”.
Face a estas conclusões entende este Conselho salientar apenas, junto da opinião pública, que estas informações são, por si, elucidativas,
das condições em que os médicos são obrigados a exercer a sua actividade e tornar claro que espera dos responsáveis políticos, sejam
eles quais forem, que assumam as suas responsabilidades para encontrar uma solução adequada e dignificante para os doentes e também para todos os profissionais de saúde.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Doc. 2 (26/03/01)
CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO CENTRO DE SAÚDE DE RIO TINTO
— DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO PORTO DA ORDEM DOS MÉDICOS DE 26 DE MARÇO DE
2001 SUSCITADA PELA DELEGADA DA ORDEM DOS MÉDICOS NAQUELE CENTRO DE SAÚDE —

Após apreciação de documento subscrito pelos médicos do Centro de Saúde de Rio Tinto,
no qual se relatam as condições de atendimento no “SASU” de Gondomar, o Conselho Distrital
do Porto da Ordem dos Médicos solicita ao colega para transmitir junto dos restantes médicos desse Centro de Saúde o seguinte:
1. Nos SAP/”SASU” o médico de serviço não é obrigado a prolongar o seu horário de trabalho para além dos da razoabilidade e bom senso.
2. O acto médico não tem limitações em tempo tendo, contudo, condições mínimas para
um atendimento de qualidade, tais como privacidade, recursos materiais (espaço, conforto, meios auxiliares de diagnóstico, equipamentos de diagnóstico e terapêutica, etc.),
os quais devem constituir prescrições mínimas para o exercício da medicina tanto no
sector público como privado.
3. Toda e qualquer forma de pressão sobre o acto médico é inaceitável. Sempre que haja
lista de espera num SAP, é aos funcionários administrativos que compete informar o
doente da estimativa do tempo de demora, do número de inscritos, bem como dos horários praticados. Ao doente cabe a decisão de se inscrever. Aos médicos cabe a responsabilidade do exercício da medicina em condições de dignidade, quer para com o doente quer por respeito a si próprio e a uma profissão que se quer digna e dignificante. Todo
e qualquer acto, norma ou procedimento que diminua a qualidade do acto médico deve
ser denunciada como forma de desinserir a responsabilidade médica da responsabilidade do sistema.
No exposto pelos médicos do Centro de Saúde de Rio Tinto salienta-se a desproporção entre
o número de doentes que a este “SASU” acorrem e os recursos humanos disponíveis. Ainda
e segundo os autores do documento, desta situação resulta uma prática clínica de má qualidade, com os óbvios riscos para a saúde dos doentes, bem como um clima de pressão, o qual
para além de perturbar o desempenho dos profissionais de saúde põe em risco a integridade
física dos mesmos. O exposto viola os seguintes princípios consagrados na lei:
Estatuto do Médico (Decreto-Lei 373/79)
Capítulo II – Direitos e deveres
Artigo 6º – Aos médicos dos serviços públicos são reconhecidos os seguintes direitos:
... g) Condições de trabalho que garantam o respeito pela ética médica, nomeadamente no
que ao sigilo profissional se refere.
Artigo 7º – Aos médicos dos serviços públicos cabem os seguintes deveres gerais, além dos
que constem em regulamentos próprios dos serviços em que desempenhem funções:
... e) contribuir com a criação e manutenção de boas condições técnicas e humanas de trabalho, para a eficácia dos serviços prestados e para o prestígio da unidade de saúde a que pertençam.
Estatuto da Ordem dos Médicos (Decreto-Lei n.º 282/77) de 5 de Julho
7) ... o estatuto reconhece e defende que a defesa dos legítimos interesses dos médicos passe
em primeiro lugar pelo exercício de uma medicina humanizada que respeite o direito à saúde
de todos os cidadãos nele se consagrando ainda o princípio da criação de um Serviço Nacional de Saúde, no qual os médicos terão necessariamente papel preponderante e fundamental.
Capítulo II –Dos princípios fundamentais e fins
Artigo 4º
1º – A Ordem dos Médicos reconhece que a defesa dos legítimos interesses dos médicos
pressupõe o exercício de uma medicina humanizada que respeite o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Artigo 6º – A Ordem dos Médicos tem por finalidades essenciais:
a) Defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional médicas, a fim de assegurar e
fazer respeitar o direito dos utentes a uma medicina qualificada
d) Dar parecer sobre todos os assuntos relacionados com o ensino, com o exercício da medicina e com a organização dos serviços que se ocupem da saúde, sempre que julgue conveniente fazê-lo, junto das entidades oficiais competentes ou quando por estas for consultada.
Secção II – Dos direitos e deveres
Artigo 13º – São deveres dos médicos
b) Cumprir as normas deontológicas que regem o exercício da profissão médica
Código Deontológico
Artigo 4º – Independência dos médicos
2) O disposto no número anterior não contraria a existência de hierarquias técnicas
institucionais legal ou contratualmente estabelecidas, não podendo em nenhum caso um
médico ser constrangido a praticar actos médicos contra a sua vontade.
Artigo 6º – Princípio geral (Deveres dos médicos)
1) O Médico deve exercer a sua profissão com o maior respeito pelo direito à saúde dos
doentes e da comunidade.
Qualidade dos Cuidados Médicos
Artigo 26º – Princípio geral
O médico que aceite o encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga-se por esse
facto à prestação dos melhores cuidados ao seu alcance, agindo com correcção e delicadeza,

54
no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, suavizar os sofrimentos e prolongar a
vida, no pleno respeito pela dignidade do Ser humano.
Artigo 28º – Condições de exercício
O médico deve procurar exercer a sua profissão em condições que não prejudiquem a qualidade dos seus serviços e da sua acção, não aceitando situações de interferência externa
que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clínicos e éticos.
Artigo 30º – Objecção de consciência
O médico tem o direito de recusar a prática de acto da sua profissão quando tal prática entre
em conflito com a sua consciência moral, religiosa ou humanitária, ou contradiga o disposto
neste Código.
Artigo 35º – Direito de recusa de assistência
O médico pode recusar-se a prestar assistência a um doente, excepto encontrando-se este
em perigo iminente de vida, ou não havendo outro médico de qualificação equivalente a
quem o doente possa recorrer.
Responsabilidades do Médico Perante a Comunidade
Artigo 90º – Princípio geral
2) Pode porém cessar a sua acção em caso de grave violação dos direitos, liberdades e garantias individuais das pessoas que lhes estão confiadas, ou em caso de grave violação da dignidade, liberdade e independência da sua acção profissional.
Solidariedade Médica
Artigo 106º – Assistência moral
Os médicos devem uns aos outros assistência moral, cumprindo-lhes tomar a defesa do
colega que dela careça.
A propósito da existência de “Serviços de Urgência” em cuidados de saúde primários, o
Conselho Distrital do Porto tomou a seguinte posição:
A designação de Serviços de Atendimento a Situações Urgentes (SASU) para o atendimento
de consultas não programadas na área dos cuidados primários deve ser abandonada, pois
pressupõe a capacidade desses Serviços de atenderem e resolverem a maioria das situações
urgentes, o que não é verdade. Assim, todo esse nível de atendimento deverá ser designado
por Serviço de Atendimento Permanente (SAP).
O exercício da actividade médica no atendimento de situações urgentes implica diferenciação e treino intenso dos profissionais que exercem actividade nessa área.
A formação e treino dos médicos que prestam assistência nos Serviços de Urgência é da
responsabilidade da administração das instituições.
Os médicos que desempenham funções nos SAP não necessitam de ter formação e treino
específico na área da urgência médica.
Os SAP apesar de não estarem destinados a atender situações de urgência, isto é situações
em que esteja em perigo a vida do doente, deverão estar equipados de forma a resolver as
situações mais frequentes.
Os recursos humanos e materiais mínimos deveriam incluir:
Médico
Enfermeiro
Auxiliar de acção médica
Pessoal administrativo
Porteiro / Segurança
O SAP podem ter um período de funcionamento variável, não necessitando este de ser
contínuo.
O período de laboração dos médicos deve ser no máximo de 12 horas e, caso haja período
de laboração nocturna, este deve ser seguido de descanso no dia seguinte.
O número de profissionais a laborar deve depender da afluência média. O número de médicos deve ser de 1 por cada 3 doentes consultados por hora (4 doentes / horas em situações
excepcionais) e o pessoal de enfermagem e auxiliares deve ser em número suficiente para
as necessidades.
Os SAP devem estar instalados em locais de fácil acesso e a suas instalações devem incluir:
Sala de recepção
Sala de espera
Gabinetes médicos em número adequado (um por cada médico em consulta)
Sala de tratamentos
Os SAP devem estar referenciados a um Serviço de Urgência e a uma Central de Coordenação Regional (CCR) por linhas de telefone directas, de fácil acesso e não sujeitas a demora
nociva.
Os SAP devem estar equipados com material de diagnóstico e tratamento adequado às suas
finalidades devendo estar identificado o responsável da manutenção e gestão do material.
Para o cumprimento cabal das suas finalidades, os SAP devem ainda dispor de acesso a
exames complementares (radiologia e patologia clínica), os quais não necessitam de funcionar no espaço físico do SAP. Neste caso e dentro de distâncias aceitáveis, os SAP devem
estar convencionados com entidades privadas ou públicas que providenciem este apoio
dentro do horário de funcionamento dos SAP.
Face ao exposto e de acordo com a legislação vigente, os médicos do Centro de Saúde de
Rio Tinto deverão enviar a sua exposição para o Director do Centro de Saúde e Sub-região
de Saúde do Porto solicitando, em formulário que se anexa, uma confirmação escrita das
ordens e normas que deverão reger a actividade do “SASU” de Gondomar.
Caso a situação presente não se altere e se observe, no futuro, que as condições de trabalho põem em risco os cuidados de saúde prestados aos doentes, ou não se observem as
condições mínimas de segurança para todos quantos exercem a actividade nesse “SASU”,
poderão os médicos vir a tomar outro tipo de medidas.
Do presente documento será dado conhecimento ao Sr. Director do Centro de Saúde de Rio
Tinto e ao Coordenador da Sub-Região de Saúde do Porto.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Distrital

Doc. 3a
EXERCÍCIO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA POR ESPECIALISTAS EM REUMATOLOGIA
— PARECER HOMOLOGADO PELO CNE DA ORDEM DOS MÉDICOS —
NOTA: ESTE PARECER APLICA-SE, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES, A QUALQUER
MÉDICO ESPECIALISTA NO ÂMBITO DA CARREIRA MÉDICA HOSPITALAR
ANEXOS: REQUERIMENTO TIPO A APRESENTAR ÀS HIERARQUIAS CONSTITUÍDAS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DE 9 DE AGOSTO
DE 1999
Assunto: Situação dos médicos reumatologistas do Hospital de Santa Maria
Foi presente a este Departamento Jurídico um processo do qual constam diversos requerimentos dos médicos reumatologistas que desempenham funções
no Serviço de Medicina 4 do Hospital de Santa Maria, documentos esses que
correspondem à transcrição, adaptada, de uma minuta aprovada pelo Conselho
Regional do Sul e publicada na Revista da Ordem dos Médicos de Abril de 1999.
As reclamações, que foram dirigidas ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria foram também, todas elas remetidas ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, com uma exposição em que, a
final, se solicitava o apoio institucional, deontológico e jurídico da Ordem.
O fundamento jurídico da posição da Ordem dos Médicos está, em nosso entender, devidamente explicitado no parecer que antecede a minuta de requerimento acima referida e que, consequentemente, foi publicado em simultâneo
na R.O.M, de Abril de 1999.
Neste momento, e aconselhamento que poderemos dar sintetiza-se da seguinte forma:
• Elaboração de uma queixa de todos os reumatologistas a desempenhar funções no Hospital de Santa Maria ao Senhor Provedor de justiça, tendo por base
os argumentos expendidos no requerimento e, bem assim, aqueles que se prendem com o facto de estarem a ser tratados de forma desigual relativamente a
médicos de outras especialidades a exercerem funções no mesmo Hospital;
• Ponderação das possibilidades de impugnação judicial dos actos através dos
quais estes médicos sejam escalados para prestar serviço de urgência geral;
• Ponderação das possibilidade de interposição, por todos os médicos
reumatologistas em causa, de uma acção para reconhecimento do seu direito a
exercerem, tão só, os actos médicos diferenciados próprios da sua especialidade, salvaguardadas situações excepcionais de urgência comprovada em que esteja em causa a vida de doentes.
Sem prejuízo das reclamações que estão feitas e da queixa a apresentar ao Provedor de justiça e com o intuito dos reumatologistas não serem responsabilizados
por actos para os quais não se sentem devidamente capacitados, aconselhamos
a que sistematicamente tenham o cuidado de remeter o doente para o médico
de serviço que entendam mais habilitado ou para a especialidade que julguem
própria, em cada situação concreta que saibam não estar relacionada com a sua
especialidade.
Assim, embora estejam a cumprir ordens que entendemos ilegais, por violarem
preceitos do D.L. 73/90, bem come regras deontológicas, os reumatologistas em
causa limitar-se-iam a fazer uma triagem sumária e não definitiva. Actuação semelhante deverão adoptar no que respeita aos doentes internados.
Por ultimo e relativamente à informação da consultora jurídica do Hospital de
Santa Maria, importa dizer que a capacidade para fazer urgência geral não pode
ser aferida pelos programas de formação dos internatos, mas sim pela própria
especialização do médico.
Com efeito, alguém que se diferenciou durante anos numa determinada área da
medicina, quer considerando o tempo de duração do internato complementar
respectivo, quer no exercício da própria especialidade, perde acuidade e capacidade para fazer diagnóstico de situações de doença que não estejam relacionadas com a sua área.
De resto e a seguir o raciocínio exposto na informação da citada consultora jurídica todos os médicos, qualquer que fosse a sua especialidade, estariam obrigados a efectuar urgência geral.
Na verdade, todos têm a mesma formação de base, ou seja, licenciatura em medicina e realização do internato geral.
Todavia, sabemos que assim não é, nem pode ser, pelas razões apontadas supra.
A verdade é que nas funções do médico hospitalar, descritas no art.º 27º do D.L.
73/90, não está expressa a obrigação de exercer funções em serviço de urgência
geral, mas antes sim o atendimento nos serviços de urgência interna e externa.
Ora a referência legal a tais tipos de urgência tem forçosamente de se entender
como sendo feita para a prática de actos da respectiva especialidade, face ao
preceituado no art.º 28º, alíneas a) e d), e ao estipulado no art.º 29º do Código
Deontológico da Ordem dos Médicos, aplicável por força do art.º 3º do Estatuto
do Médico. aprovado pelo D.L. 373/79, de 8 de Setembro.
De resto, o entendimento contrário levaria a uma má prestação de cuidados
médicos aos doentes, situação que a Ordem não pode aceitar, desde logo porque viola um dos princípios deontológicos básicos que se prende com a qualidade e a qualificação na pratica do acto médico.
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Doc. 3b (09/08/99)
ACTIVIDADE DE MÉDICOS ESPECIALISTAS NOS SERVIÇOS DE
URGÊNCIA HOSPITALARES
— DIVULGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO
NORTE —

O Conselho Regional do Norte solicita a V. Ex.ª a divulgação, junto
dos Médicos da Instituição que dirige, da Deliberação que se transcreve:
“Nos termos do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, aplicável nos serviços públicos por força do D.L. 373/79, de 8 de Setembro (Estatuto do Médico), o médico não deve ultrapassar os limites
das suas qualificações e competências - artigo 29.º do dito Código.
Em conformidade com o prescrito no artigo 4.º deste Código, sob a
epígrafe “Princípio da Independência”, o médico, no exercício da
sua profissão, é técnica e deontologicamente independente e responsável pelos seus actos, não se admitindo, em caso algum, que
seja constrangido a praticá-los contra sua vontade.
Assim, o clínico que não se sinta habilitado a praticar determinado
acto ou grupo de actos próprios da profissão, deverá recusar-se a
prestá-los, salvo se tal facto implicar perigo grave para a saúde ou
vida do doente.
No quadro legal da carreira médica hospitalar, a prestação de actos
médicos próprios de especialidade diferente daquela a que pertence o seu autor, extravasa da obrigação do cumprimento estrito
do dever da função (vide artigos 25.º, 27.º e 28.º do D.L. 73/90, de 6
de Março - Regime das Carreiras Médicas).
Todavia, os médicos não podem nem devem recusar-se a integrar
a urgência hospitalar, devendo, no entanto, restringir a sua actuação à área da especialidade que detêm ou, dentro do âmbito em
que se sintam habilitados para praticar actos médicos.
Assim, e na eventualidade de em algumas Unidades de Saúde poder vir a ser determinada a prática de actos médicos, até agora cometidos a determinadas especialidades médicas, a médicos de outras especialidades, sem qualificação específica para tal, envia-se a
minuta de requerimento que os médicos abrangidos deverão usar
como forma de se ilibarem de responsabilidade civil, disciplinar e
penal, imputando-as, assim, aos autores materiais das referidas determinações.
Em qualquer caso, o Conselho Regional do Norte recomenda aos
médicos que não modifiquem as suas práticas clínicas habituais e
que, mesmo quando perante uma confirmação escrita das referidas determinações, tomem as medidas adequadas para referenciar
os doentes para as Unidades de Saúde que possuam as especialidades médicas necessárias à manutenção da qualidade assistencial
que considerarem exigível.
Para os casos em que os médicos entendam ser de reclamar, juntase uma minuta de requerimento, que deverá ser adaptada a cada
situação concreta. “
O Presidente do Conselho Regional
Anexo: Minuta à disposição dos médicos.

REQUERIMENTO TIPO A APRESENTAR ÀS HIERARQUIAS CONSTITUÍDAS
Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho de Administração/Director do S.U./Chefe de Equipa do S.U.
do HOSPITAL_____________________________
_____________________________________, médico especialista de __________________,
com categoria de ___________________________, portador da cédula profissional n.º
_____________, a exercer funções neste Hospital, vem expor e requerer a V. Ex.ª o
seguinte:
1. O signatário esteve, até esta data, integrado em Equipa de Urgência da Especialidade de _____________________, para a qual possui qualificação específica.
2. A formação do exponente foi diferenciada, nos termos do D.L. 128/92, de 4 de
Julho, e, consequentemente, o requerente está especialmente vocacionado e habilitado para o tratamento de doenças nesta área (cfr. n.º 4 do art.º 2.º do referido
diploma).
3. Acresce, ainda, que de acordo com o art.º 28.º, n.º 1, alíneas a) e d) do D.L. 73/90, de
6 de Março, ao assistente compete prestar funções assistenciais e praticar actos
médicos diferenciados.
4. Ora, nos moldes actuais da urgência, tal não se verifica, encontrando-se o exponente
a exercer funções de especialidades para as quais não tem preparação curricular, o
que constitui violação às normas deontológicas da profissão médica, nomeadamente ao n.º 1 do art.º 29.º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos.
5. A obrigatoriedade de prestação de funções até esta data cometidas à especialidade de ________________________ decorre de circunstâncias a que o signatário é
alheio e não fundamentada em razões de natureza técnica ou deontológica.
6. Esta situação implica uma responsabilidade acrescida do Hospital e, bem assim, do
próprio médico, já que se lhe impõe, administrativamente e contra o espírito do
Estatuto das Carreiras Médicas, o tratamento de doentes de outros foros.
7. Em tais circunstâncias, a prestação da actividade por parte do requerente poderá
determinar a responsabilidade – civil, disciplinar e, até, penal – deste, porquanto,
tendo o requerente conhecimento antecipado das circunstâncias em que o seu
desempenho decorre, nada fez para as prevenir ou evitar.
8. No desempenho das suas funções, cabe ao requerente observar, para além dos
deveres já aludidos, especiais obrigações de carácter deontológico e até legais.
9. O desempenho do requerente poderá pôr em causa a qualidade dos actos ministrados, com prejuízo para a saúde dos doentes.
10. Assim, REQUER a V. EX.ª que se digne:
a) Diligenciar no sentido de solucionar urgentemente a presente situação, dando
cumprimento ao disposto no art.º 28.º do D.L. 73/90, de 6 de Março, e garantindo
ao médico, que presta serviço na urgência, o desempenho de funções diferenciadas, exclusivamente na sua área profissional.
b) Confirmar por escrito a ordem de prestação de serviços, por parte do requerente,
nas circunstâncias aludidas, em especial, para efeitos de exclusão da sua responsabilidade civil, disciplinar ou penal que possa decorrer directamente daquelas
mesmas circunstâncias (cfr. Constituição da República Portuguesa e Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Pública).
, _______ de ________________ de 1999.
(Local de Trabalho)

PEDE DEFERIMENTO.
______________________________________________________
(Assinatura)

C/Conhecimento: Ordem dos Médicos
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Doc. 4a
CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS CIRÚRGICAS OU EQUIPARÁVEIS
RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO EXERCÍCIO
TÉCNICO DA MEDICINA DA ORDEM DOS MÉDICOS
A inexistência de orientações objectivas sobre a constituição das
equipas para o exercício de actos cirúrgicos ou equiparáveis (ex.
alguns actos de radiologia de intervenção) constitui uma lacuna
que, face a situações concretas já ocorridas, impõe à Ordem dos
Médicos o estabelecimento imediato de recomendações especificas. O C.N.E.T.M. sugere que estas recomendações sejam apropriadamente divulgadas e que, após um período destinado à recepção de criticas e de sugestões que contribuam para o seu aperfeiçoamento, o C.N.E.O.M. as torne normas obrigatórias na pratica clínica:
1. Na realização de actos cirúrgicos ou equiparáveis que envolvam risco de vida ou de prejuízo funcional ou estético, o cirurgião responsável devera incluir na sua equipa, como 1º ajudante, um colega capaz de o substituir em qualquer fase do
acto cirúrgico e de garantir a conclusão do mesmo ou a sua
suspensão, em condições de segurança para a vida do doente e, na medida do possível, sem prejuízos funcionais ou estéticos.
2. Nas instituições hospitalares em que a dimensão dos blocos
operatórios e da sua actividade traduza disponibilidade constante de outros cirurgiões não especialistas, a função de 1º
ajudante poderá ser preenchida por Internos das especialidades em causa, de acordo com as necessidades da aprendizagem e do ensino.
3. Fora as situações referidas em 2, só em casos excepcionais
poderá o 1º ajudante ser um médico não seguramente qualificado para preencher os requisitos mínimos impostos em 1
devendo o cirurgião tomar as providências previas adequadas à sua eventual substituição por colega qualificado.
4. Nas situações excepcionais de emergência está o medico obrigado a actuar de forma e com o/os ajudantes de que puder
dispor, no objectivo prioritário de salvação da vida do doente.
5. Em nenhuma outra circunstância que envolva cirurgia ou actos programados devera o medico responsável deixar de cumprir o disposto nos números 1 e 2, nem deixar de ter como
ajudantes (não confundir com instrumentistas) profissionais
médicos.
6. Mesmo nos Serviços de Urgência de qualquer hospital, os
actos cirúrgicos e todos os que lhe sejam equiparáveis, são
actos cuja execução é da exclusiva competência medica.
Pelo Conselho Nacional do Exercício Técnico da Medicina
O Relator (Prof. Doutor Linhares Furtado).

Doc. 4b
CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS CIRÚRGICAS EM OFTALMOLOGIA
— PARECER DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE
OFTALMOLOGIA EMITIDO A PEDIDO DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL
DA ORDEM DOS MÉDICOS E HOMOLOGADO PELO CNE DA ORDEM
DOS MÉDICOS –

A técnica da facoemulsificação do núcleo do cristalino sob anestesia tópica, ainda que realizada por um cirurgião treinado, pode
não ser a adequada para todas as situações de cirurgia de catarata.
Só o estudo prévio e cuidadoso de cada caso poderão determinar
qual o tipo de cirurgia e anestesia mais adequados.
A mencionada técnica deve ser realizada com a presença efectiva
de um ajudante médico qualificado. A rapidez da execução cirúrgica, a eventual “simplicidade” da técnica e mesmo até a experiência e treino do cirurgião, não pode servir de justificação para
que se prescinda de um ajudante, também ele qualificado e familiarizado com a cirurgia oftalmológica.
A presença de um especialista em anestesiologia, ainda que a cirurgia decorra sob anestesia tópica, é sempre imprescindível. Eventuais complicações durante a cirurgia, que sempre poderão surgir
mesmo a cirurgiões experientes e até o grupo etário em que habitualmente a cirurgia da catarata é realizada são motivos bastantes,
mas não únicos, para que o anestesiologista esteja efectivamente
presente.

2 – DISCIPLINA, ÉTICA E
DEONTOLOGIA
1 – Conforme o anunciado no número anterior da revista
nortemédico, e na sequência de um inquérito realizado aos
médicos especialistas em Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e
Medicina Interna inscritos na Secção Regional do Norte, foi
divulgado em Conferência de Imprensa a posição da Secção
Regional do Norte relativamente à realização de electrocardiogramas em farmácias (ver notícia nas páginas 16 e 17).
2 – Face à existência de Consultas de Enfermagem no Centro
de Saúde de Guimarães (Extensões de Amorosa, Oliveira e
Serzedelo), e na ausência de qualquer esclarecimento do Coordenador da Sub-Região de Saúde de Braga, o CRN promoveu
uma reunião no dia 23 de Maio de 2001 com os Colegas daquelas Unidades de Saúde no sentido de definir uma estratégia
de defesa dos interesses dos doentes e que conduza à reposição das hierarquias técnicas.

3 – FORMAÇÃO MÉDICA PÓS-GRADUADA E CARREIRAS MÉDICAS
1 – Sob a responsabilidade do Dr. Hernâni Vilaça, foi organizado um Colóquio subordinado ao tema “Como se elabora um
curriculum vitae” que decorreu com a presença de cerca de 100
médicos internos, na Sala Braga da Casa do Médico, no dia 31
de Março de 2001.
2 – A prestação de serviço de urgência pelos médicos do Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar foi objecto
de um pedido de parecer à Direcção do Colégio daquela especialidade. Este parecer, que consta do documento 5, foi já enviado aos médicos interessados bem como ao Conselho de
Administração da ARS-Norte.

4 – FORMAÇÃO MÉDICA
PRÉ-GRADUADA
1 – Relativamente à questão dos numerus clausus para as Faculdades de Medicina o CRN emitiu a Nota de Imprensa que consta
documento 6.

5 – GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE SAÚDE
1 – Nos termos da Deliberação do Conselho Nacional Executivo, foi criada a Competência em Gestão pela Ordem dos Médicos. As normas de admissão por consenso constam do documento 7.
2 – No seguimento da criação da Competência em Gestão pela
Ordem dos Médicos, a SRN celebrou com a Universidade Católica um Protocolo de Cooperação destinado à Criação de um
Curso de Gestão para Médicos. A cerimónia de celebração daquele Protocolo foi presidida por Sua Excelência a Senhora
Ministra da Saúde e é objecto de reportagem nesta revista. O
texto daquele Protocolo consta do documento 8. Para a Gestão Científica daquele Protocolo, o CRN nomeou como seus
representantes os Drs. Nélson Pereira e José Guimarães dos
Santos.
3 – O CRN nomeou os Colegas abaixo indicados para integrarem as Comissões de Verificação Técnica para Licenciamento
de Unidades Privadas de Saúde que funcionarão no âmbito da
ARS-Norte:
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• Patologia Clínica: Dr.ª Maria José Machado Vaz, Dr. Luís Vidal Pinheiro, Dr. José Manuel
Morais
• Imagiologia: Dr. Ricardo Campos Costa, Dr. Pedro Duarte Bicho, Dr.ª Cármen Santos,
Dr. José Luís Krug, Dr. Alberto Vieira, Dr. Joaquim Nélson Ferreira Moura
• Medicina Física e Reabilitação: Dr.ª Maria Manuela Gonçalves Silva, Dr. Fernando Parada,
Dr.ª Maria Beatriz Alves de Sá, Dr. Jorge Silva Moreira, Dr.ª Teresa Toste, Dr.ª Maria
Lurdes Palhau
• Anatomia Patológica: Dr. Vicente Gonçalves, Dr. Franklim Ramos
• Radioterapia: Dr.ª Maria de Lurdes Trigo, Dr. Ângelo Oliveira
• Medicina Nuclear: Dr. Manuel Macedo Pinto, Dr. Manuel Pestana da Silva
4 – Em Conferência de Imprensa realizada no passado dia 23 de Maio, o CRN divulgou
a sua posição sobre o Projecto de Lei de Bases de Saúde (ver notícia nas págs. 22-29).

6 – POLÍTICA DO MEDICAMENTO
1 – Face a uma Proposta de Modelo de Receita Médica, da autoria do Secretário de
Estado da Saúde, o CRN enviou o parecer constante do documento 9 ao Presidente
da Ordem dos Médicos.
Doc. 5 (30/05/01)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA POR MÉDICOS DO INTERNATO COMPLEMENTAR DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
— PARECER EMITIDO PELA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR, A PEDIDO DO CRNOM, E ENVIADO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA ARS-NORTE, AOS COORDENADORES DAS SUB-REGIÕES DE SAÚDE DA
ZONA NORTE, À COMISSÃO REGIONAL DO INTERNATO MÉDICO, AOS DIRECTORES DOS
CENTROS DE SAÚDE E AOS DIRECTORES DOS INTERNATOS MÉDICOS HOSPITALARES —

Ex.mo (a) Colega
Para conhecimento do Ex.mo (a) Colega transcreve-se o Parecer da Direcção do Colégio de
Especialidade de Medicina Geral e Familiar, emitido a pedido do Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos e relativo à prestação de serviço de urgência pelos médicos
do Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar, quando estes se encontram a
desempenhar funções no Centro de Saúde.
“Agradecendo o amável pedido de parecer de V.ª Exª, sobre o assunto em epígrafe, foi
proposto à Reunião de Direcção deste Colégio do dia 23 de Abril de 2001, em Coimbra,
pelos colegas do Norte um texto que foi discutido e finalmente tomou a seguinte forma
de Recomendação para o Conselho Nacional Executivo para oportunamente ser remetido
ao Conselho Nacional dos Internatos Médicos.
Desde a Portaria 444-A-80, o primeiro Internato Complementar de Clínica Geral de 1981,
que as urgências se efectuavam no local e Serviço onde o Interno estava a fazer o seu
estágio e outra coisa não poderia ou poderá ser entendida, dado que o Serviço de Urgência faz parte da Formação do Interno e não é uma pura prestação de serviço. Assim seria
totalmente incompreensível, por exemplo, que durante o período de formação em Obstetrícia o Interno estivesse na Urgência Geral e não a fazer partos!
Assim os Internos, durante o período de tempo em que estão no Centro de Saúde, deverão
aí realizar as suas 12 horas obrigatórias de Urgência. Caso isso não tenha acontecido para
efeitos de Exame Único, esses estágios não serão considerados como completos e válidos,
dependendo a sua repetição no todo ou em parte de os próprios terem querido essa situação ou a ela terem sido obrigados pelos Serviços.
Outrossim poderá ocorrer que por razões ponderosas da sua formação pessoal, o Interno
deseje completar a sua formação em actos médicos que só sejam realizados em determinados serviços ou nas urgências destes, em cujo caso poderão os Internos, individualmente discutida e aprovada a sua proposta pelos seus orientadores, substituir parte dessas
horas por tais actividades.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente da Direcção do Colégio (Dr. Carlos Mendes Leal)
Deste parecer destaca-se o seu parágrafo terceiro, sublinhado a negrito, e informa-se Vossa
Ex.a que este Parecer, que merece a plena concordância e o apoio do Conselho Regional do
Norte, foi já enviado ao Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte, Coordenadores das Sub-Regiões de Saúde da Zona Norte, Comissão Regional do Internato Médico,
Directores dos Centros de Saúde e Directores dos Internatos Médicos Hospitalares.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional

Doc. 6 (06/04/01)
AUMENTO DE NUMERUS CLAUSUS
PARA AS FACULDADES DE MEDICINA
— NOTA DE IMPRENSA DO CRNOM EMITIDA EM 6 DE
ABRIL DE 2001 —
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tomou conhecimento através da Associação de Estudantes da
Faculdade de Medicina do Porto da posição daquela Associação face ao anúncio de um aumento de 30% do número
de vagas para os cursos de Medicina.
Reconhece este Conselho que a posição tomada por aquela Associação reflecte e bem a preocupação pelo risco de
desemprego médico a médio prazo, bem como o nível de
preparação teórica e prática dos futuros licenciados em
Medicina.
A decisão de aumentar o numerus clausus dos cursos de
Medicina actualmente existentes só pode entender-se como
a confirmação de várias teses defendidas por este Conselho:
1) Que era possível aumentar a capacidade de ensino das
Faculdades de Medicina actualmente existentes
2) Que as Faculdades de Medicina actualmente existentes (5) correspondem às necessidades do país e que
este número obedece quer aos ratios recomendados
internacionalmente quer às conclusões de vários debates promovidos pela Sociedade Portuguesa de Educação Médica (1 Faculdade de Medicina para 2 milhões
de habitantes)
3) Que o planeamento acima referido é evidentemente
mais eficaz que a abertura de novas Faculdades; na verdade, enquanto o aumento ou diminuição de admissões aos cursos de Medicina actualmente existentes
decorre do equilíbrio entre a capacidade de ensino das
Faculdades e as necessidades de médicos do País, a
aparição de novas Faculdades implicará a contínua admissão de novos alunos por não ser imaginável que se
autorize hoje a abertura de uma Faculdade para a encerrar alguns anos depois.
Contudo, e tal como afirma a Associação de Estudantes da
Faculdade de Medicina do Porto, o referido aumento do
número de admissões às Faculdades de Medicina pressupõe a criação ou a existência de condições logísticas e humanas que permitam garantir a mais alunos um ensino de
qualidade visando a sua futura profissionalização. Assim, e
ainda que estejam em curso fórmulas de reformulação dos
cursos de Medicina com vista à sua adequação a um exercício profissional autónomo, não é lícito antever-se que tais
modificações produzam efeito a curto prazo.
Neste contexto, torna-se ainda mais evidente a justeza da
posição assumida pela Ordem dos Médicos ao recusar
liminarmente a extinção do Internato Geral ou a redução
dos respectivos conteúdos curriculares e ao propor ao Ministério da Saúde a reorganização dos internatos médicos
no sentido de garantir um exercício médico tutorizado com
o reforço das áreas de formação médica de conteúdo mais
abrangente (Medicina e Cirurgia) durante aquele período
de formação pós-graduada.”
Antecipadamente grato pela atenção dispensada e ficando
ao dispor de Vossa Ex.ª para qualquer esclarecimento apresento-lhe os meus melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
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Doc. 7
COMPETÊNCIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
— CONDIÇÕES PARA A ADMISSÃO POR CONSENSO —

Todos os licenciados há mais de 15 anos com prática clínica podem pedir a admissão por consenso. Saiba quais as condições e os documentos necessários para o efeito.
Atenção ao prazo de entrega: 30 de Novembro
Poderão solicitar a admissão à competência os licenciados em medicina há mais de 15 anos, com prática clínica, que possuam pelo menos
uma das seguintes condições:
• Membros de Conselhos de Administração com pelo menos três anos
de exercício em empresas, organismos, estabelecimentos ou unidades da área de saúde;
• Frequência com aproveitamento de acções de formação em gestão
de saúde reconhecidas como idóneas pela Ordem dos Médicos;
• Exercício como gerente, coordenadores ou directores de serviço,
empresa, estabelecimento ou unidade da área de saúde, que
demostrem curricularmente actividade de gestão com reconhecido
mérito.
Os interessados deverão solicitar a admissão por consenso à competência até às 24 horas do próximo dia 30 de Novembro de 2001, em requerimento dirigido ao Conselho Nacional Executivo, através da respectiva Secção Regional, instruído com os seguintes documentos:
1. Certificado de inscrição na Ordem dos Médicos e de estar na posse
de todos os direitos estatutários.
2. Três exemplares do Curriculum vitae com o máximo de três (3) páginas A4 dactilografadas a dois (2) espaços.
Os candidatos deverão ainda possuir os documentos que comprovem
as afirmações mencionadas no curriculum vitae.

Doc. 8 (08/05/01)
PROTOCOLO ENTRE UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESACENTRO REGIONAL DO PORTO E ORDEM DOS MÉDICOS- SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE
Preâmbulo
Considerando que se torna evidente a necessidade de introduzir e consolidar reformas estruturais no Serviço Nacional de Saúde de forma a
torná-lo viável e eficiente;
Considerando que os médicos têm de assumir uma crescente
co-responsabilidade na gestão das Unidades, Serviços e Departamentos de Acção Médica do Serviço Nacional de Saúde;
Considerando que nos Hospitais e Centros de Saúde os médicos têm
de exercer uma função de liderança na sua gestão global e assim garantir um necessário controlo das despesas, sem prejuízo da crescente qualidade dos serviços prestados aos doentes;
Considerando que compete à Ordem dos Médicos promover e apoiar
as iniciativas que visem preparar cientificamente os médicos para tarefas que lhes estão cometidas na necessária adopção de medidas
organizativas inovadoras no Serviço Nacional de Saúde;
Considerando que se torna imperioso introduzir uma gestão profissionalizada a todos os níveis do Sector Público da Saúde como forma de garantir o acesso atempado dos doentes a uma medicina qualificada no
âmbito dos recursos disponíveis;
Considerando que a Universidade Católica possui experiência pedagógica e quadros altamente qualificados na área de Gestão de Serviços de
Saúde e que, por isso, constitui uma garantia do elevado nível de formação pós-graduada que se pretende facultar aos médicos;
É celebrado o presente Protocolo entre:
A Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto - a
seguir designada por UCP e representada pelo seu Magnífico Reitor Senhor Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz
e a Ordem dos Médicos – Secção Regional do Norte, a seguir designada
por Ordem e representada pelo seu Presidente Senhor Dr. Miguel Leão,
o qual vai ser regido pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª (Objecto)
O presente Protocolo tem por objecto instituir a cooperação entre as
entidades signatárias tendo em vista a prossecução de actividades conjuntas ao nível do ensino, investigação aplicada, organização de conferências, acções conjuntas de formação, promoção articulada de acções
de cooperação e promoção integrada de iniciativas de índole pedagógica, científica e cultural.

A execução de projectos específicos levados a cabo no âmbito do objecto
geral referido no número anterior, poderá ser realizada através da celebração de acordos específicos anexos ao presente Protocolo, se a particularidade dos temas assim o determinar.
Os signatários do presente Protocolo comprometem-se, desde já, a desenvolver em conjunto todas as diligências no sentido de ser elaborado e organizado um curso de pós-graduação em gestão para os profissionais da medicina.
Neste contexto, a UCP disponibilizará as suas competências de formação
tendo em vista os mencionados fins .
A Ordem compromete-se, por sua parte, a promover o curso de pós- graduação no círculo dos seus membros, bem como a diligenciar junto das autoridades do sector a acreditação do curso de pós-graduação, nomeadamente
junto do Ministério da Saúde.
Cláusula 2.ª (Gestão científica do Protocolo)
1. Para a planificação e gestão do Protocolo será constituído um Conselho
Consultivo integrado por dois representantes de cada uma das Instituições
signatárias, a designar pelas respectivas Direcções.
2. Ao Conselho Consultivo compete acompanhar o funcionamento do curso, sugerindo as linhas de actuação que entenda mais adequadas para atingir os fins em vista.
Cláusula 3.ª (Gestão financeira do Protocolo)
1. A planificação e gestão financeira do Protocolo caberá às Instituições
signatárias, representadas pelas respectivas Direcções.
2. Todas as deliberações relativas à definição dos proveitos e custos do Protocolo serão tomadas por unanimidade das Instituições signatárias.
3. Os respectivos resultados apurados serão repartidos em partes iguais pelas Instituições signatárias.
Cláusula 4.ª (Anexos ao Protocolo)
Constituirão anexos ao presente protocolo, todos os papéis que vierem a ser
produzidos tendo em vista a concretização do curso de pós-graduação.
Cláusula 5.ª (Vigência, revisão e denúncia)
1. O presente Protocolo inicia a sua vigência a partir da data da respectiva
assinatura, vigorando até ao final da primeira edição da pós-graduação.
Renovar-se-á automaticamente por iguais períodos, se nenhuma das partes
comunicar por escrito à outra, até ao início da preparação da edição seguinte, a vontade de o não renovar.
2. Durante o prazo de vigência poderão ser introduzidas alterações ao Protocolo, por acordo entre as partes, as quais, após formalização, constituirão
aditamento ao presente Protocolo.
3. Qualquer das partes poderá, com observância do princípio da boa fé, denunciar o presente Protocolo caso ocorram factos que devam considerar-se
justificação válida de denúncia, a qual deverá ser feita com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias sobre a data da sua cessação.
4. Em caso de denúncia qualquer que seja o motivo, as partes comprometem- se a terminar os trabalhos em curso, sem que seja posta em causa a sua
qualidade final.
Cláusula 6.ª (Enquadramento)
O presente Protocolo tem carácter de enquadramento pelo que não supõe
qualquer vínculo de natureza legal entre as partes signatárias.
Cláusula 7.ª (Local e meios para a realização do curso)
As acções do curso de pós-graduação decorrerão nas instalações da Ordem
dos Médicos, comprometendo-se a Ordem a disponibilizar, nos termos a
definir, os meios audiovisuais e outros tendo em vista a realização do curso.
Cláusula 8.ª (Publicidade)
Em todo o material promocional deverá constar o nome das duas entidades
subscritoras do presente protocolo.
Cláusula 9.ª (Litígio)
1. As partes signatárias comprometem-se a resolver entre si, de forma
consensual, qualquer dúvida, lacuna ou dificuldade de interpretação que
possa surgir na aplicação do presente Protocolo.
2. Na falta de acordo, as partes desde já acordam em submeter a uma comissão arbitral a resolução de qualquer questão de natureza contenciosa ou
outras relacionadas com a necessidade de precisar, completar, actualizar ou
rever o presente Protocolo.
3. A convenção de arbitragem funcionará nos termos da Lei 31/86, de 29 de
Agosto.
Feito em duplicado e assinado no Porto em 08 de Maio de 2001
O Magnífico Reitor da Universidade Católica Portuguesa
O Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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Doc. 9
MODELO DE RECEITA MÉDICA
— PARECER DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DIRIGIDO AO
PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS —

Ex.mo Senhor
Presidente da Ordem dos Médicos
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos recebeu de Vossa
Ex.ª uma nova proposta de modelo de receita médica da autoria do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. Da sua leitura resultou perplexidade e preocupação.
Na verdade, e não obstante o Senhor Secretário de Estado da Saúde e a
Senhora Ministra da Saúde terem sido alertados para a não aceitação pela
Ordem dos Médicos da anterior proposta de modelo de receita médica,
durante a última reunião do CNE com aqueles governantes, o novo modelo repete os mesmos erros. A nossa perplexidade resulta de temermos
estar-se perante um défice grave de acuidade auditiva, de expressão verbal ou de capacidade mnésica, conforme o interlocutor a que nos estivermos a referir. A nossa preocupação resulta de temermos estar-se perante
uma provocação.
Assim, e repetindo argumentos já aduzidos:
1 – O CRN não aceita a designação prescritor. Na receita médica deve
constar a expressão “médico prescritor”.
2 – Da mesma forma que na receita consta o número de cédula profissional do médico, deve constar o número de cédula profissional do farmacêutico.
3 – O CRN não aceita o ponto 5 do Despacho visto que dele consta a
palavra “prescritor” em vez da expressão “médico prescritor”. Pelo mesmo motivo se não aceita a redacção dos pontos 6.1 e 6.3.
4 – O CRN não aceita também o ponto 6.1 da proposta de Despacho em
apreço, já que o mesmo reafirma disposições legais anteriores (cuja alteração foi já proposta à Senhora Ministra da Saúde) que constituem clara
violação do segredo profissional e, por isso, constituem violação do direito à confidencialidade de elementos relativos ao estado de saúde ou doença dos utentes do receituário médico.
5 – Neste contexto, e não havendo disponibilidade do Ministério da Saúde para revogar aquelas disposições, o CRN propõe que a Ordem dos
Médicos suscite a discussão deste assunto junto da Provedoria de Justiça
e da Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais.
Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional

7 – ORGANIZAÇÃO DA ORDEM
DOS MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL
1 – Nos termos dos compromissos de candidatura, foram
realizadas as eleições dos Delegados da Ordem dos Médicos no Distrito Médico do Porto. A identificação dos colegas eleitos é objecto de reportagem fotográfica desenvolvida nas páginas 46 a 51 desta revista.
2 – De acordo com informação já publicada nesta revista e
enviada aos médicos do Distrito Médico de Braga, foi adquirida uma Sede para funcionamento do respectivo Conselho Distrital no valor de 29000 contos. A sua inauguração decorrerá no próximo dia 29 de Junho.

B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL
1 – Decorreu no dia 21 de Fevereiro de 2001, uma reunião
dos Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos destinada a proceder ao balanço das actividades da SRN, bem como para
definir as acções futuras dos órgãos desta Secção e que contou com a presença de mais de 100 colegas.
2 – No Dia 18 de Junho (Dia do Médico) foram homenageados os médicos com 25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos
Médicos. Na mesma cerimónia, objecto de reportagem fotográfica nesta revista, foi atribuído o Prémio Ordem dos Médicos 2000 ao licenciado melhor classificado pelas faculdades
de medicina do Porto, o Dr. Rui Alexandre Teixeira Almeida,
licenciado pela Faculdade de Medicina do Porto.
3 – No sentido de auscultar a opinião dos médicos sobre as
actividades da Ordem, bem como de inventariar problemas
específicos das diversas unidades de saúde, foram realizadas
várias visitas às seguintes unidades de saúde:
CENTROS DE SAÚDE:
Leça da Palmeira…07-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Matosinhos…07-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Baião…14-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Penafiel…14-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Rio Tinto…21-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
São Pedro da Cova…21-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Barão do Corvo…28-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Boa Nova (Madalena)…28-02-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Águas Santas…07-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Ermesinde…07-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Paredes…14-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Rebordosa…14-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Arcozelo…21-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Soares dos Reis…21-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Bonfim…28-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Campanhã…28-03-01…Drs. Miguel Galaghar, Fátima Oliveira e Marlene Lemos
Carvalhosa…04-04-01…Dr.ª Fátima Oliveira
Foz do Douro…04-04-01…Dr.ª Fátima Oliveira
Felgueiras…11-04-01…Dr. Miguel Galaghar
Lousada…11-04-01…Dr. Miguel Galaghar
Aldoar…18-04-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Negrelos…18-04-01…Dras. Marlene Lemos e Isabel Chaves
Paranhos…18-04-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Santo Tirso…18-04-01…Dras. Marlene Lemos e Isabel Chaves
Batalha…19-04-01…Dras. Fátima Oliveira e Maria João Pestana
Oliveira do Douro…19-04-01…Dras. Fátima Oliveira e Maria João Pestana
Castelo da Maia…02-05-01…Dras. Marlene Lemos e Isabel Chaves
Maia…02-05-01…Dras. Marlene Lemos e Isabel Chaves
Póvoa de Varzim…02-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Vila do Conde…02-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Foz do Sousa…09-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Termas de S. Vicente…09-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Paços de Ferreira…16-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Penafiel…16-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Gondomar…23-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Marco de Canaveses…23-05-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Modivas…25-05-01…Dr.ª Teresa Lobato
Viana do Castelo…25-05-01…Drs. Fátima Oliveira e Pedro Silva
Amarante…30-05-01 …Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Trofa…30-05-01…Dras. Marlene Lemos e Isabel Chaves
S. Mamede de Infesta…06-06-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
Senhora da Hora…06-06-01…Drs. Miguel Galaghar e Fátima Oliveira
HOSPITAIS:
H. Maria Pia…08-02-01…Drs. Hernâni Vilaça e António Neto
H. Srª da Oliveira (Guimarães)…08-03-01…Drs. J. Pedro Moreira da Silva e Miguel Guimarães
H.S. Marcos (Braga)…22-03-01…Drs. J. Pedro Moreira da Silva e Rui Sousa
H.S. Gonçalo (Amarante)…03-05-01…Drs. J. Pedro Moreira da Silva e Miguel Guimarães
C.H. Póvoa de Varzim/Vila do Conde…07-05-01…Drs. Nelson Pereira e Hernâni Vilaça
H. Santa Maria Maior (Barcelos)…21-05-01…Drs. Nelson Pereira e Hernâni Vilaça
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4 – Para discutir a reforma dos Internatos Médicos, actualmente a ser negociada com o Ministério da Saúde, o CRN
promoveu as seguintes reuniões com Médicos Internos:
• Hospital Pedro Hispano - 28 de Maio de 2001
• Hospital de S.João - 31 de Maio de 2001
• Hospital de Santo António - 4 de Junho de 2001
• Hospital de Vila Nova de Gaia - 5 de Junho de 2001
5 – O CRN aprovou a deliberação constante do documento
10, referente à utilização das instalações da Ordem dos
Médicos.
6 – Decorreu no passado dia 30 de Maio um Plenário de
Especialistas em Radiologia da Secção Regional do Norte
com vista a debater e apreciar as implicações da legislação
que procede à revisão das tabelas de GDH (Portaria 189/
2001 de 9 de Março).
7 – Decorreu no passado dia 6 de Junho, um Plenário dos
Especialistas em Medicina Física e Reabilitação destinado
a definir uma estratégia conjunta no combate à usurpação
de funções dos médicos especialistas em Medicina Física e
Reabilitação, por parte de Técnicos de Fisioterapia, com
base numa interpretação abusiva do Decreto-Lei 564/99
de 21 de Agosto.
8 – Conforme se encontra documentado em reportagem
fotográfica (página 19), decorreu no dia 19 de Abril (aniversário da inauguração da Casa do Médico) no Salão
Nobre da Casa do Médico a Homenagem a todos os médicos que contribuíram para a sua fundação. Nesta cerimónia,
que contou com a presença de cerca de três centenas de
médicos, todos os homenageados foram agraciados com
uma Medalha Evocativa.
C – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL
1 – Nos termos do compromisso de candidatura assumido com os médicos do Norte, foi criado o Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos. A sua apresentação aos
médicos da Secção Regional do Norte e o respectivo Regulamento são objecto de notícia nas páginas 30 a 32 desta revista.
D – RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS TÉCNICOS
CONSULTIVOS
1 – Decorreu no dia 22 de Março uma reunião dos colegas
Alexandra Puga e Machado Lopes, em representação do
Conselho Regional, com os membros designados pelo
Conselho Nacional do Médico Interno para integrarem as
Comissões Regionais de Verificação de Idoneidade de Serviços no sentido de esclarecer as funções daqueles Colegas nas referidas Comissões. A identificação daqueles Colegas, já objecto de comunicação a todos os Médicos internos (documento 11a) consta do documento 11b.
2 – Em virtude de se não terem realizado as consultas
eleitorais previstas no Regulamento Geral dos Colégios de
Especialidade, o CRN nomeou os seguintes colegas para
as seguintes Direcções de Colégios:
• Doenças Infecciosas – António Alberto Barbosa Alves Pereira e Rui Sarmento e Castro
• Farmacologia Clínica – José Guilherme Machado Monteiro,
Manuel Joaquim Vaz da Silva e Serafim Correia Pinto Guimarães
• Hematologia Clínica – Maria José Alves Parreira, Margarida Pimentel Lopes Marques e Jorge Bráulio Azevedo
Coutinho

3 – Foram ainda nomeados:
• Para a Comissão de Sub-Especialidade de Neurofisiologia
Clínica – António José Pacheco Palha (do Colégio de Psiquiatria) e Maria Regina Pinto Aguiar Andrade (do Colégio de Neurologia)
• Para a Comissão da Competência de Medicina Farmacêutica – Francisco Maia Mamede Pimentel
• Para a Comissão de Admissão por Consenso de
Epidemiologia – José Henrique Pinto de Barros

Doc. 10 (06/03/01)
DELIBERAÇÃO DO CRN SOBRE UTILIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ORDEM DOS MÉDICOS

Tendo em conta a necessidade de definir regras claras de
utilização das instalações da Ordem dos Médicos, o Conselho Regional do Norte delibera, nos termos das alíneas
e), h) e n) do Art.º. 44º. do Estatuto da Ordem dos Médicos:
1. A partir desta data (6 de Março de 2001) todas as instalações da Sede da Ordem dos Médicos serão apenas
destinadas à utilização por Membros dos Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos, para o exercício das respectivas funções.
1.1. Para efeitos desta Deliberação, entende-se ainda
como Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos os
Representantes do Conselho Regional nas Comissões de Verificação de Idoneidade de Serviços, os
Representantes do Conselho Nacional do Médico
Interno nas Comissões de Verificação de Idoneidade de Serviços e os Delegados da Ordem dos Médicos nos locais de trabalho.
1.2. As mesmas instalações poderão ainda ser utilizadas
pelos Membros dos Júris de Exame para obtenção
do título de Especialista pela Ordem dos Médicos
e pelos Júris Nacionais nomeados pela Ordem dos
Médicos.
2. O Salão do r/c destina-se apenas a reuniões dos Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos, no exercício das
respectivas funções, e a apoio a serviços de refeições
organizadas pelo concessionário do Restaurante da
Ordem dos Médicos.
3. As tabelas de utilização da Casa do Médico serão
reformuladas de forma a garantir a gratuitidade da
“Medicoteca”, ou espaço alternativo, que passará a ser
objecto de cedência para reuniões de médicos nos termos em que, até esta data, estas funcionavam nas instalações da Sede da Ordem dos Médicos.
4.1. As reuniões dos Corpos Gerentes acima referidos
deverão decorrer durante o horário normal da Secretaria da Secção Regional do Norte.
4.2. Quando tal não for possível, será requisitado um
funcionário da Ordem dos Médicos para apoio
logístico àquelas reuniões, em regime de horas extraordinárias.
4.3. O apoio logístico às reuniões que decorram na Casa
do Médico e que se não insiram em actividades dos
Corpos Gerentes da Ordem dos Médicos será prestado, exclusivamente, de acordo com os meios humanos e técnicos existentes no edifício da Casa do
Médico, no momento da realização das respectivas reuniões.
5. As situações não previstas nesta Deliberação serão resolvidas pelo Presidente do Conselho Regional ou pelo
Tesoureiro do Conselho Regional, ou ainda pelos Membros do Conselho Regional que os substituam.
O CONSELHO REGIONAL
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Doc. 11b
COMISSÕES REGIONAIS DE VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DE SERVIÇOS
LISTA DOS INTERNOS NOMEADOS - 2001
Especialidade

Interno

Local de Trabalho

Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plást. e Reconstr. e Estética
Dermatovenereologia
Endocrinologia
Gastrenterologia
Imunoalergologia
Medicina Geral e Familiar
Medicina Interna
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Neurorradiologia
Oftalmologia
Oncologia Médica
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnóstico
Radioterapia
Urologia

Sérgio Manuel Sampaio
Carlos José Letra Mateus
Ana Luisa Correia Carriço
Teresa Mónica da Graça e Castro Rocha Esteves
José Manuel Bilhoto
Jorge Manuel N. Correia Pinto
Carmen Marisa M. G. Espregueira Mendes
Ana Paula Moura Marinho Cunha
Joana Maria Azevedo Vilaverde Ribeiro
Mário Jorge Dinis Ribeiro
André Miguel Afonso Sousa Moreira
Luís Miguel Duarte Oliveira
Maria Manuel Mateus Marques Claro Lopes
Maria Joana Cunha Ribeiro dos Santos
António Lino Rodrigues Mascarenhas
Susana Filipa Saraiva Leal Abrantes Pereira
Valentina Teixeira Ribeiro
Carla Paula Fonseca Ferreira Pinto
Manuela Alexandra Mota Machado Vaz
Pedro Miguel Negrão Ramos
Gustavo de Sequeiros B. de Araújo Lopes
Egas Manuel Sanfins Moura
Isabel Maria Alves Torres Martins
José Miguel Pereira de Jesus
José Miguel Pereira de Jesus
José Eugénio Moura Sanches Magalhães

HSJ
CHVNGAIA
HSJ
HSJ
H.P.HISPANO
HSJ
HSJ
HSJ
HGSA
IPO-PORTO
HSJ
CS AMARES
H.P.HISPANO
HSJ
HGSA
H.P.HISPANO
HSJ
H.P.HISPANO
H.S.MARCOS
HGSA
H.P.HISPANO
H.P.HISPANO
H.MAGALHÃES LEMOS
HSJ
HSJ
IPO-PORTO

Doc. 11a
OFÍCIO AOS MÉDICOS INTERNOS COMPLEMENTARES DIVULGANDO A LISTA DOS
MÉDICOS INTERNOS COMPLEMENTARES, POR ESPECIALIDADE, DESIGNADOS
PELO CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO PARA INTEGRAREM AS
COMISSÕES DE VERICAÇÃO DE IDONEIDADES DE SERVIÇOS DA SRNOM
Ex.mo (a) Colega:
Nos termos do Regulamento dos Colégios de Especialidade aprovado pelo Plenário dos
Conselhos Regionais da Ordem dos Médicas, por proposta do Conselho Regional do
Norte, as Comissões de Verificação de Idoneidade dos Serviços passaram a integrar representantes do Conselho Nacional do Médico Interno, o órgão consultivo da Ordem
dos Médicos que representa os médicos internos.
Estas Comissões, de âmbito regional, são assim constituídas por representantes das Direcções do respectivo Colégio de Especialidade, por um representante do Conselho
Regional e por um representante (médico do Internato Complementar da respectiva Especialidade), em representação do Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI).
Estas Comissões que se destinam a avaliar as condições de formação, em cada serviço e
por especialidade, têm, por isso, um papel fundamental na melhoria das condições de
formação dos médicos do Internato Complementar.
Ainda que existam algumas especialidades para as quais ainda não foi designado o médico representante do Conselho Nacional do Médico Interno, torna-se indispensável
que os médicos internos complementares conheçam a identificação e o local de trabalho do Colega da respectiva especialidade que integra a correspondente Comissão de
Verificação de Idoneidades.
No sentido de facilitar a comunicação entre todos os internos complementares e o Colega já designado pelo CNMI, tomo a liberdade de lhe enviar a respectiva identificação e
local de trabalho.
Esperando que esta informação venha a contribuir para a melhoria das condições de
formação nos internatos complementares e a para resolução dos problemas que pontual, mas diariamente, se colocam aos médicos internos, apresento-lhe os meus melhores
cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico
[Aconteceu...]

• 1 a 14 de Junho – Exposição de Pintura [Mota Urgeiro].
[paisagem - óleo sobre tela].

REUNIÕES CIENTÍFICAS

• 19 de Junho a 1 de Julho – Exposição de Acrílicos “As
Aranhas Teceram as Cordas e Entraram em Casa... e as
Gaivotas Gargalharam” [Cristina Camargo].

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

Outros...

9 e 10 de Abril – NC Meeting 2001 (Nacional Coordinator
and Enthusiastic Meeting 2001) [Associação de Estudantes
do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar].

• 4 e 5 de Maio – Espectáculo de Dança Contemporânea
“Os Moranguitos ou o Efeito Axe”. [Balleteatro – Escola Profissional. Direcção e Coreografia: Índio Queiroz].

24 e 25 de Maio – VI Jornadas Internacionais de Diagnóstico Pré-Natal [Instituto Médico de Genética do Porto].

• 16 de Maio – Concerto “Viver por Alguém” [Grupo Hepteto.
Alunos e Ex-Alunos da Faculdade de Medicina do Porto].

31 de Maio – Sobredotação: O Papel da Escola [Associação
Portuguesa das Crianças Sobredotadas].

• 22 de Maio – Espectáculo de Tunas [Alunos da Faculdade
de Medicina do Porto].

9 de Junho – IV Conferências de Radiologia: Cabeça e Pescoço [Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite].

• 1 de Junho – Concerto [Coro das Crianças do Círculo
Portuense de Ópera. Maestrina: Profª Palmira Troufa; Pianista: Profª Isabel Bastos].

29 e 30 de Junho – Reunião [Sociedade Portuguesa de
Angiologia e Cirurgia Vascular].

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
19 de Abril – Homenagem aos Membros Fundadores e Efectivos da Casa do Médico.
27 e 28 de Abril – Congresso “A Política dos Internatos”.
30 de Maio – Plenário de Médicos Radiologistas.
18 de Junho – Dia do Médico.

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
• 21 de Abril – Recital de Piano [Shao Xiao Ling]
• 27 de Maio – “História do Soldado”.
Música [Igor Stravisnky]; Texto [C. F. Ramos]; Tradução [Leena
Marques]; Revisão Rítmica/Encenação e Actor [Luiggi Maio]; Direcção Musical [Osvaldo Ferreira]; Ensemble Instrumental [Solistas da Orquestra Nacional do Porto].

Exposições
• 21 de Março a 1 de Abril – Exposição de Pintura “De Ponte
a Ponte” [Manuela Mendes Silva].
• 19 a 29 de Abril – Exposição de Pintura “O Poder da Imaginação” [Sejo Vieira]. [pintura surrealista].
• 11 a 20 de Maio – Exposição de Fotografia “Personagens”
[Jorge Santos].

[Vai acontecer...]
REUNIÕES CIENTÍFICAS
20 de Setembro – Workshop Equador Internacional [Hospital de S. João].

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
14 de Julho (21h30) – Concerto para um Cancioneiro [Coro
do Centro de Estudos Musicais do Porto; Direcção: Luís Manoel
Lopes].
Exposições
11 a 25 de Setembro – Exposição de Pintura [Marília Resende].
[figurativo - óleo sobre tela].
28 de Setembro a 22 de Outubro – Exposição de Escultura
em Ferro [Helena Homem de Melo].
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Departamento de Formação da Ordem dos Médicos

Cursos de Formação 2001
Curso de Formação para Orientadores de Formação
nº limite de inscrições: 12
Duração: 111 horas
Local de realização: Lisboa

Curso de Formação em Técnicas e Metodologias
de Auditoria “Peep-Review” Aplicadas aos Cuidados Médicos
nº limite de inscrições: 20
Duração: 36 horas
Local de realização: Lisboa

Curso de Formação para Orientadores
dos Internatos Médicos

Curso de Gestão em Serviços de Saúde

nº limite de inscrições: 12
Duração: 60 horas
Local de realização: Lisboa, Évora, Porto

nº limite de inscrições: 18
Duração: 30 horas
Local de realização: Aveiro, Viseu, Coimbra

Curso de Aplicações em Telemedicina

Curso de Gestão Financeira e Produtividade

nº limite de inscrições: 15
Duração: 30 horas
Local de realização: Lisboa

nº limite de inscrições: 15
Duração: 30 horas
Local de realização: Lisboa

Curso de Internet e Medicina

Curso de Liderança e Gestão de Conflitos

nº limite de inscrições: 20
Duração: 30 horas
Local de realização: Lisboa, Porto

nº limite de inscrições: 15
Duração: 30 horas
Local de realização: Lisboa

Curso Processo Clínico Electrónico

Curso de Qualidade em Saúde

nº limite de inscrições: 20
Duração: 30 horas
Local de realização: Lisboa, Coimbra, Porto

nº limite de inscrições: 15
Duração: 30 horas
Local de realização: Lisboa, Évora, Coimbra

Cursos a realizar no Porto, já calendarizados:

Programa:
1º Módulo: Perfis e Funções do Orientador (9 h)
2º Módulo: Necessidades, Objectivos e Estratégias de Formação (9h)
3º Módulo: Método de Formação (6 h)
4º Módulo: Garantia de Qualidade da Formação (12 h)
5º Módulo: Avaliação (24 h)

Nº limite de inscrições: 12
Duração: 60 horas
Este Curso decorrerá quer na SRNOM quer no Hosp. S. João, nas seguinte datas:

SRNOM
1º Módulo:

28 de Set. • 16 – 21 h
29 de Set. • 10 – 14 h
2º e 3º Módulos: 12 de Out. • 14 – 21 h
13 de Out. • 9 – 14 h e 15 – 18 h
4º Módulo:
26 de Out. • 16 – 21 h
27 de Out. • 10 – 14 h e 15 – 18 h
5º Módulo:
8 de Nov. • 16 – 20 h
9 de Nov. • 16 – 20 h
10 de Nov. • 10 – 14 h
15 de Nov. • 16 – 20 h
17 de Nov. • 10 – 14 h

H. S. João
27 de Set. • 16 – 21 h
28 de Set. • 10 – 14 h
10 de Out. • 11 – 14 h e 15 – 19 h
11 de Out. • 11 – 14 h e 15 – 20 h
25 de Out. • 11 – 14 h e 15 – 20 h
26 de Out. • 10 – 14 h
7 de Nov. • 11 – 14 h e 15 – 20 h
8 de Nov. • 10 – 14 h
14 de Nov. • 11 – 14 h e 15 – 20 h
15 de Nov. • 10 – 14 h

M
NO
SR

M
NO
SR

Cursos
de Internet
e Medicina

Curso de Formação para
Orientadores dos Internatos
Médicos

Programa:
• O que é e como funciona a Internet
• Soluções actuais e futuras
• A Intranet e a Internet na informatização das instituições
• Os sistemas de comunicação
• Segurança e confidencialidade na Internet
• O Email e outras formas de interacção
• A padronização de linguagem e conceitos
• Aspectos médicos legais
• A formação pré e pós-graduada
• A Internet na óptica dos profissionais se dos doentes
Nº limite de inscrições: 20
Duração: 30 horas
Local: Sede da SRNOM
Datas:

1º curso:
17 a 20 Set.
24 a 26 Set.
1 a 3 Out.

2º curso:
19 a 23 Nov.
26 a 30 Nov.

