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EDITORIAL

SILLY SEASON OU COMO SE COMPROVA QUE
A NOSSA SAÚDE SE ENCONTRA EM BOAS MÃOS
A época de verão é sempre uma boa altura para fazer alguma sorna e diminuir o
metabolismo. Mesmo na Ordem dos Médicos trabalha-se menos. O país vai a
banhos e os assuntos vão arrefecendo. Não me sentindo particularmente excitado em escrever sobre casamentos fantasmas e roubos de fotografias permiti-me,
ainda, demitir-me de escrever o Editorial deste número da nortemédico, intuindo
que ninguém levaria a mal que aquele fosse construido com algumas citações e
notícias dos órgãos de comunicação social. Chamo apenas a atenção para o notável artigo de opinião, da autoria do Dr. Pedro Nunes, Presidente do CRS da
Ordem dos Médicos, que foi publicado como editorial no Boletim Informativo
daquela Secção Regional e que aqui se reproduz com a devida autorização do
autor. Quanto ao mais, se não se divertirem, espero, pelo menos, que não chorem. Estamos, simplesmente, na Silly Season. Onde tudo de permite. Particularmente a um Ministro, em cujas excelentes mãos se encontra a nossa saúde. Como
adiante se verá.

António Correia de Campos: O Perfil
Perfil do Prof. Correia de Campos: Politicamente, é considerado próximo de
Jorge Sampaio (na altura em que este liderava a oposição, o Prof. Correia de
Campos foi o porta-voz do PS para a área da Saúde), foi Secretário de Estado no
V Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves e no V Governo Constitucional liderado por Maria de Lurdes Pintassilgo. (Tempo Medicina de 9 de Julho de
2001 - Maria João Pereira).

António Correia de Campos: As Decisões

Miguel Leão
Presidente da SRNOM

Há um mês que não se fuma no sexto andar do edifício do Ministério da Saúde.
E que também deixou de se fumar nas reuniões do Conselho de Ministros, tudo
porque Correia de Campos entende que o exemplo deve vir de cima. (Título da
entrevista ao Jornal Público de 26 de Julho de 2001 com Joana Ferreira da Costa, José
Manuel Fernandes e Maria João Guimarães).
Correia de Campos admite que é pouco conhecido pela população e um dos
seus objectivos, no seu dia-a-dia, é dar-se a conhecer". (Jornal de Notícias de 31 de
Agosto de 2001 - João Luís Campos).
Ministro da Saúde partiu uma cadeira velha no Hospital da Guarda. Um gesto
simbólico para quebrar o enguiço da má imagem da unidade". (Jornal Público de
17/08/01 - Gustavo Brás).
A propósito da cadeira partida pelo Ministro da Saúde: "Título: A Cadeira que
se segue. Sub-Título: O Ministro da Saúde, num gesto simbólico e
pretensamente educativo, partiu uma cadeira numa enfermaria da Guarda.
Mas não pôs outra no seu lugar. Estará a reservar forças para a cadeira que
se segue? Texto: Desde que Salazar caiu de uma cadeira, nos idos de sessenta,
que o país não ouvia falar de cadeiras como objectivo político. Até que o Ministro da Saúde, numa assumida ingenuidade de estreante no cargo, resolveu fazer
pedagogia em madeira desprevenida. E de tal modo ficou satisfeito como o seu
acto que contou a história à imprensa para que dali saísse exemplo. Na Guarda,
ao entrar numa das enfermarias que visitava, duas doentes puxaram-no para ver
as "más condições" do Hospital. Ele, supondo que ia ver "água a cair dos tectos,
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paredes a esboroarem-se, pessoal a bater nos doentes,
comida intragável, lá foi. Falso alarme: as queixas resumiam-se a uma cadeira que para ali estava decrépita,
sem cumprir condignamente o seu papel. Foi então
que o Ministro, num repente de eficácia, resolveu parti-la para "quebrar o enguiço". Um gesto simbólico, a
mostrar que é possível, se quisermos, remover o que
está mal e melhorar o que está bem.... Mas presumese que o método da cadeira nem sempre seja fiável. O
que se sucederia se as doentes da Guarda, em lugar de
uma cadeira velha, lhe tivessem apontado vidros partidos? Ou os enfermeiros mal encarados e com tendência para o desleixo? Que faria o Ministro da Saúde,
animado pela mesma lógica do exemplo positivo? Estilhaçaria o resto dos vidros para que rapidamente os
substituíssem? Ameaçaria de despedimento os enfermeiros prevaricadores". (Comentário do Jornal Público
de 19 de Agosto de 2001 - Nuno Pacheco).
Título: "A má estreia do ministro". Texto: A Administração Regional de Saúde do Norte convocou os
jornalistas para a sua sede para uma reunião, ontem,
com o novo ministro da Saúde, Correia de Campos.
Entretanto, informava que às 13 horas, aquele membro do Governo estava disponível para receber os órgãos de comunicação social. O Público foi pontual,
mas qual não foi a sua surpresa, ao saber que a conferência de imprensa já se tinha realizado, um pouco
antes do meio-dia, e que o ministro só estaria disponível por volta das 14 horas.... O Ministro apareceu faltavam dez minutos para as 14 horas e, face à presença
da Lusa e do DN, que ali se mantiveram, exclamou
"Outra vez a comunicação social? Eu já falei... mas
digam lá o que querem saber". (Jornal Público de 21 de
Julho de 2001 - Cesaltina Pinto).
Título: Ministério da Saúde discrimina jornalistas.
Queixa apresentada na Alta Autoridade. Texto:
Atendendo à natureza da dita reunião, ou seja, a apresentação pelo Ministro, das linhas de orientação da
sua política, o Sindicato dos Jornalistas salienta que o
Ministério, ao condicionar o acesso a uma lista prévia
de convites excluiu de facto um grupo de órgãos de
informação e chegou ao ponto de expulsar uma jornalista do 24 horas que se apresentara no local. (Notícia
do Jornal de Notícias de 25 de Agosto de 2001).

António Correia de Campos: A propósito do
défice na Saúde
Segundo o Prof. Correia de Campos, todos os dossiers
que o aguardam são preocupantes mas os encargos, os
custos e o défice são as questões que mais o preocupam. (Tempo Medicina de 9 de Julho de 2001 - Andreia
Maciel).
Pergunta: É um momento próprio para abanões? Resposta: Tem de ser. As medidas de contenção da despesa pública já são um abanão forte. (Entrevista ao Jornal
Público de 26 de Julho de 2001 com Joana Ferreira da
Costa, José Manuel Fernandes e Maria João Guimarães).

Pergunta: Este défice maior do que se esperava irá
implicar um outro orçamento rectificativo?
Resposta: Penso que não. O défice de 200 milhões
de contos é gerível e gostaria de o reduzir. O que
não seria gerível era um défice de mais de 500 milhões de contos. (Entrevista ao Jornal Público de 26 de
Julho de 2001 com Joana Ferreira da Costa, José Manuel Fernandes e Maria João Guimarães).
Ao Observatório da Saúde, presidido pelo Professor
Sakellarides, garanto-lhe recursos para dizer exactamente o que pensa sobre o sistema. (Entrevista ao
Jornal Público de 26 de Julho de 2001 com Joana Ferreira
da Costa, José Manuel Fernandes e Maria João Guimar ã es) .
A sua antecessora dizia que não precisava de mais
dinheiro para a Saúde. Concorda?
Resposta: Não. Toda a gente precisa de muito mais
dinheiro para a Saúde do que aquilo que tem. (Entrevista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto de 2001 Ana Mafalda Inácio).
Citação de António Correia de Campos: "Titula hoje
um jornal que a factura de medicamentos teve em
1999 um aumento de 11 por cento. Tiro o meu chapéu e considero uma fantástica performance do Governo". (Independente de 7 de Setembro de 2001 Fernando Esteves).

António Correia de Campos: As opiniões sobre os profissionais de saúde
O Farmacêutico possui competências para substituir o medicamento prescrito pelo médico sendo que
este último deve ser encarado como um gestor financeiro a quem é atribuído um orçamento anual.
(Artigo de opinião de António Correia de Campos publicado na SIC On-line e citado no Tempo Medicina de 9 de
Julho de 2001).
Há a cultura, a tradição de os blocos operatórios só
funcionarem metade do dia porque de tarde os médicos estão nas clínicas privadas. (Entrevista ao Jornal Público de 26 de Julho de 2001 com Joana Ferreira
da Costa, José Manuel Fernandes e Maria João Guimar ã es) .
O que vai acabar é a noção de que o médico é proprietário de um lugar. (Entrevista ao Jornal Público de
26 de Julho de 2001 com Joana Ferreira da Costa, José
Manuel Fernandes e Maria João Guimarães).
Sobre o acto médico: "não vou gastar os meus tempos com questões que não essenciais. Se os médicos
quiserem fazer uma greve sobre isso e se vencerem a
greve, então vamos ver." (Entrevista ao Canal TV-Medicina em 17 de Agosto de 2001- Marina Caldas).
"...Antes o Ministro Correia de Campos afirmara,
quando despertado para o problema – existente em
muitos hospitais que diz desconhecer e para os quais
tem programadas visitas surpresa – que, dada a es-
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cassez de enfermeiros no mercado, qualquer desses profissionais seria certamente reutilizado". (Editorial do Diário de Notícias de 24 de Agosto de 2001 Francisco Azevedo e Silva).

António Correia de Campos: As opções sobre política do medicamento
A propósito de orçamentos clínicos: "se um médico se desviar daqueles não merece o crédito de
poder prescrever medicamentos pagos pelos cidadãos portugueses"
Pergunta: Qual é a consequência disso?
Resposta: Pode ter todas as consequências, nomeadamente a suspensão do direito de prescrição
Pergunta: Esta medida aplica-se também aos médicos que exercem clínica privada?
Resposta: Com certeza. Eles têm uma relação
contratualizada com o SNS, podem prescrever
medicamentos pagos pelo Estado, podem gastar o
nosso dinheiro – o seu, o meu. (Entrevista ao Jornal
Público de 26 de Julho de 2001 com Joana Ferreira da
Costa, José Manuel Fernandes e Maria João Guimar ã es) .
O Ministro da Saúde quer limitar os gastos do Estado com medicamentos comparticipados. (Semanário de 27 de Julho de 2001 - Lília Marcos).
Os maiores credores da Saúde estão de cabeça perdida. O Orçamento Rectificativo, aprovado pelo
Parlamento há mais de um mês, ainda não foi publicado em Diário da República. Resultado: não há
dinheiro para pagar o que está em atraso neste ano
nem nunca é mais efectuada a assumpção pela dívida pública do que foi gasto até 2000. (Diário de
Notícias de 1 de Agosto de 2001 - Ana Mafalda Inácio).
Ministro desconhece início de amortização de dívidas: O Ministério da Saúde ainda não sabe quando é que vai começar a pagar os 390 milhões de
contos para amortizar as dívidas do Serviço Nacional de Saúde decidido no âmbito do Orçamento
Rectificativo aprovado no final de Julho. Isto apesar de Correia de Campos ter garantido que "hoje
ou quarta-feira iriam ser mobilizados os recursos
para pagamento das dívidas" do Ministério aos seus
principais credores. Mas à tarde a assessoria de
imprensa do seu gabinete emitiu um comunicado
onde afirmava que afinal o Governo ainda se encontra a recolher as assinaturas para um despacho
conjunto regulamentando a transferência das dotações destinadas à aquisição das dívidas da Saúde
até 31 de Dezembro de 2000 e que não é possível
nesta data afirmar com exactidão em quantas
tranches e em que datas ocorrerá essa disponibilização de recursos. (Diário Económico de 22 de Agosto de 2001 - João d’ Espiney).

António Correia de Campos: Conhecimento
sobre a organização dos serviços de saúde
Perante o pedido de ajuda do Director do Centro
de Saúde de Fornos de Algodres para manter em

funcionamento o Serviço de Atendimento Permanente durante 24 horas: "Não tenho nada a ver com
as vossas prioridades, são os senhores os responsáveis por tal". (Comércio do Porto de 14 de Agosto
de 2001 - Carla Campanela).
Pergunta: Conhece a fundo os hospitais e centros
de saúde?
Resposta: Não. Se conhecesse não era o Ministro
da Saúde. O ministro não tem tempo para isso.
(Entrevista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto de
2001 - Ana Mafalda Inácio).
Pergunta: Boa parte do orçamento é para horas
extra. Justifica-se?
Resposta: Saber se se justificam ou não? O ministro da Saúde é a última pessoa a poder responder a
isso. (Entrevista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto
de 2001 - Ana Mafalda Inácio).
Pergunta: Mas conhece as administrações que tem.
São competentes?
Resposta: Não as conheço e não tenho condições
para saber se tenho outras mais competentes. (Entrevista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto de 2001
- Ana Mafalda Inácio).
Pergunta: Quais são as prioridades para 2002?
Resposta: Não sei quais são as minhas prioridades.
(Entrevista ao Diário de Notícias de 16 de Agosto de
2001 - Ana Mafalda Inácio).
A propósito da Lei de Gestão Hospitalar: "Temos
aprendido com as experiências do Amadora-Sintra,
Vila da Feira e Matosinhos. E não vamos esperar
por Fevereiro, pelos resultados das avaliações para
fazer alguma coisa. Vamos começar já". (Entrevista
ao Diário de Notícias de 16 de Agosto de 2001 - Ana
Mafalda Inácio).
A propósito do adiamento de consultas e cirurgias:
"O primeiro problema é saber porque são adiadas,
mas temos de o evitar. Se me perguntar porque
acontece, não sei". (Entrevista ao Diário de Notícias
de 16 de Agosto de 2001 - Ana Mafalda Inácio).
"Guilherme de Oliveira Martins despachou no mês
passado "com preocupação" para o Tribunal de
Contas e para o Ministro Correia de Campos uma
auditoria aos serviços sociais do Ministério da Saúde, realizada pela Direcção Geral do Orçamento
onde foram detectadas situações irregulares, nomeadamente "má utilização de dinheiros públicos".... Correia de Campos e os seus dois secretários de Estado, Francisco Ramos e Carmen Pignatelli
foram alguns dos subscritores da Amusa, cuja escritura foi assinada em Novembro de 1998 por
Maria de Belém Roseira.... A auditoria agora despachada por Oliveira Martins foi pedida em Fevereiro de 2000 após ter tido conhecimento das conclusões de uma inspecção feita pelos serviços da
Saúde e do Ministério da Reforma do Estado, em
Novembro de 1999. Aí já eram relatadas situações
de irregularidade processual que envolviam a
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Amusa". (Diário de Notícias de 18 de Agosto de 2001Ana Mafalda Inácio e Paula Costa Simões).

António Correia de Campos: Nomeações e
Demissões
"Carta a um amigo que foi para o Governo: Não
deixes crescer mais a Administração Central. Pelo
contrário procura reduzi-la aproveitando a oportunidade da desconcentração territorial". (Artigo de
António Correia de Campos publicado no Jornal Público de 1 de Julho de 2001 após a sua nomeação como
Ministro da Saúde).
A propósito da criação do Alto-Comissário da Saúde: "Quando os directores gerais eram ainda uma
centena talvez o problema fosse contornável. Quando eles (e os equiparados) são cerca de cinco centenas ou desgraduamos quatro centenas de altos
dirigentes, ou teremos que criar uma outra categoria superior na administração pública. (Artigo de
António Correia de Campos publicado no Diário Económico de 20 de Agosto de 2001).
Título "Acácios e comissários". Texto: O novo e
frenético Ministro da Saúde anunciou quinta-feira
a criação de um Alto-Comissário para a dita.... Em
vez de um pomposo Alto-Comissário não seria mais
fácil dar a tal competência que escapa ao tal director geral e deixar o país em paz com cargos e mais
cargos, competências atrás ou à frente, em baixo
ou em cima... Este País de acácios burocratas burocratas acacianos não tem emenda. Tudo é difícil,
tudo é rócocó, tudo é complicado e nada funciona
de forma eficaz.... Senhor Ministro da Saúde: crie
lá o que quiser, pode ser o Alto ou Baixo-Comissário, tanto faz, como calcula. Mas diga ao povo
quantos cargos, comissões, administrações, delegados e sub-delegados irão acabar. E, já agora, se o
Alto-Comissário, de tão grandes e duvidosas tradições em Portugal, não poderá, a prazo, dispensar
igualmente ministro e secretário de estado". (Editorial do Diário de Notícias de 4 de Agosto de 2001 António Ribeiro Ferreira).
A opinião de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o AltoComissário para a Saúde: "Há um problema grave
na Saúde. É preciso alguém com força para o tratar
que deve ser ministro ou secretário de Estado. Se
se cria um alto comissário passa a haver dois Governos. Se a moda pega passa a haver o Governo
que é Governo e o Governo dos altos comissários!
E até admito que, na óptica de António Guterres
isto seja o ideal! Os problemas serem remetidos
para os altos comissários! Mas de repente os portugueses descobrem que nada do que é importante é com o Governo! É com o outro Governo for-

mado pelos altos comissários. (Citação do Diário Económico de 7 de Agosto de 2001 de uma entrevista à
TVI de 5 de Agosto de 2001).
O resultado de uma das primeiras nomeações realizadas pelo Ministro da Saúde: "O novo director
do Hospital Garcia de Horta, João Urbano, que
substitui João Pimenta no dia 21 de Agosto, já anunciou que vai levar uma equipa de dez elementos
contando com administradores, delegados, secretários e adjuntos. Até agora o staff contava apenas
com um administrador delegado, o director e duas
secretárias". (Diário de Notícias de 5 de Agosto de
2001).
Ex-Director processa Ministro da Saúde. Correia
de Campos vai ter de explicar em tribunal a demissão do Director do Hospital Garcia de Horta, que
tinha sido reconduzido no cargo por Manuela Arcanjo. (Independente de 24 de Agosto de 2001 - Pedro
Guerra).

António Correia de Campos: Balanço de Actividades
"O Ministro da Saúde veio dizer primeiro que não
havia dinheiro para pagar às farmácias e depois que
não havia certezas quanto às tranches e aos montantes disponíveis. Não contente com essa confusão o seu Ministério ainda veio garantir que não
havia despedimentos de enfermeiros quando se falava da saída de mais de 100 daqueles profissionais de saúde". (Expresso de 25 de Agosto de 2001 Secção Economia; Rubrica "Cotações a Descer" - Francisco Ferreira da Silva).
"O Novo ministro da Saúde está a revelar-se um
recordista em "gaffes" públicas. Em poucos dias,
acumulou um embaraçoso episódio com uma cadeira partida no Hospital da Guarda à inaudita confissão de que não seria ministro se conhecesse melhor os hospitais. A série de deslizes culminou, esta
semana, com uma risonha declaração de que iriam
ser pagos, no prazo de horas, às farmácias e laboratórios, muitos dos milhões de contos de dívida
do Estado.... Declaração desmentida oficialmente,
pouco depois pelo serviços do seu próprio Ministério. Sendo consensualmente reconhecido como
um dos melhores quadros do país no sector da Saúde, é caso para recordar que há técnicos que nunca se adaptam às desgastantes e exigentes funções
da actividade política. Que requer mais experiência, aptidões e talentos do que pode parecer à primeira vista. (Expresso de 25 de Agosto de 2001; Em
Baixo-Rubrica Altos e Baixos).
nortemédico
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POLÍTICA

DE

SAÚDE

EM VÉSPERAS DE FIM DE MANDATO , O VICE-PRESIDENTE D O C O NSELH O REGIO NAL D O N ORTE
DA O RDEM D OS M ÉDICOS (CRN OM), D R .
N ELS O N P EREIRA , ACEITO U O C O NVITE DA
N ORTEMÉDICO PARA UMA AUTO -AVALIAÇÃO D O
TRIÉNIO . PASSAD O O MANDATO A PENTE FIN O , O
D R. N ELSO N PEREIRA É PEREMPTÓRIO NO ELO GIO AO TRABALH O DESENVOLVID O , SALIENTAN D O O CUMPRIMENTO QUASE INTEGRAL DAS PRO MESSAS ELEITORAIS FEITAS EM 1998 E A FORMA
CO M O MUITAS DAS PROP OSTAS DA SRN O M
FORAM ACOLHIDAS PELO C O NSELH O N ACIO NAL
EXECUTIVO E TRANSFORMADAS EM BANDEIRAS DA
O RDEM . A SENSAÇÃ O DE MISSÃ O CUMPRIDA
JUSTIFICADA PELO RIG OR COM QUE A SRN OM

APLICO U O PO DER DISCIPLINAR , PELO TRAVÃO
À RECERTIFICAÇÃO D OS MÉDICOS OU PELA ELEIÇÃO D OS DELEGAD OS DA

OM

NOS LO CAIS

DE TRABALH O , ENTRE OUTRAS PROPOSTAS QUE
CHEGARAM A B O M PORTO , NÃO ESCO NDE ,
CONTUD O , A FRUSTRAÇÃO DE VER TERMINAD O O TRIÉNIO SEM Q UE PROPOSTAS FUNDA-

M EDICINA PORTUGUESA NÃO TENHAM SAÍD O DA GAVETA D O M INISTÉRIO . E PORQUE NEM TO DAS
AS PROMESSAS VIRAM A LUZ D O DIA , O VICEPRESIDENTE D O CRN OM LEVANTA UM PO U MENTAIS PARA A REORGANIZAÇÃO DA

CO O VÉU SOBRE O PRÓXIMO CADERN O DE
ENCARG OS, JÁ COM OS OLH OS POSTOS NAS
ELEIÇ ÕES Q UE SE AVIZINHAM .
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MISSÃ!

CUMPRID␣!

VICE-PRESIDENTE DO CRNOM FAZ BALANÇO “FRANCAMENTE
POSITIVO” DO MANDATO
(nortemédico) - O CRNOM está prestes a concluir o
mandato de três anos para o qual foi eleito. Antes
de passarmos cada ponto do programa eleitoral a
pente fino, gostava de pedir-lhe um balanço global
deste triénio de actividade.
(Dr. Nelson Pereira) - Basta consultar o nosso programa eleitoral e toda a informação institucional incluída
nos sete números da NorteMédico até aqui publicados para se verificar que há, em muitos aspectos, um
cumprimento integral e sistemático das promessas que
fizemos aquando da nossa candidatura, em 1998. Não
apenas no foro estritamente regional: este balanço diz
também respeito às posições que assumimos no Conselho Nacional Executivo (CNE), muitas das quais vieram a ser aceites pelas outras secções regionais e pelo
bastonário. De resto, as reuniões do CNE têm sido
muito agradáveis, com o consenso a constituir a nota
predominante. Foi possível, pois, consensualizar muitas das exigências que constavam do programa eleitoral – e posso garantir-lhe que, do ponto de vista interno, os pontos essenciais estão, em grande parte, abso-

lutamente concretizados. O balanço que faço deste
triénio é, portanto, francamente positivo, graças a uma
vasta equipa cujo trabalho não posso deixar de mencionar, nomeadamente na pessoa do presidente do
CRNOM, o Dr. Miguel Leão, que tem demonstrado
uma disponibilidade interminável. Pelos contactos que
tenho tido com médicos da região, sinto que, de um
modo geral, a própria classe avalia de forma francamente positiva o último triénio. Temos razões para
estar satisfeitos com o trabalho que executámos, ainda que algumas das nossas propostas estejam ainda a
aguardar luz verde do Ministério da Saúde e que outras, poucas, tenham sido relegadas para segundo plano. E é exactamente porque o balanço é muito positivo que somos candidatos a um novo triénio.
Ainda que esteja um pouco à margem do balanço
da actividade desenvolvida pela SRNOM no último triénio, há uma pergunta que se impõe quando
se faz uma retrospectiva da relação que a OM manteve com o Ministério da Saúde. Como é que a
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ciam em nada o andamento das negociações, e é exactamente porque houve mudança de cadeiras que muitas das propostas que gostávamos de ver resolvidas
continuam em “stand-by” ao fim deste triénio.

D ELEGAD OS DA O M

N OS LO -

CAIS DE TRABALH O PRO NTOS A
ENTRAR EM ACÇÃO
Vamos então fazer, ponto por ponto, um apanhado
da acção da Ordem, começando pelo capítulo das
promessas cumpridas. Que projectos concretizados pelo CRNOM gostaria de salientar?
É difícil elencar tudo o que está concretizado. Mas
salientaria, em primeiro lugar, o combate concreto que
travámos contra o exercício ilegal da Medicina, recorrendo muitas vezes a tribunais: uma das realizações
que nos deu muita satisfação foi a suspensão do projecto de cuidados continuados de enfermagem de saúde materna e obstétrica no Centro de Saúde da Senhora da Hora. A aplicação do poder disciplinar perante todos os médicos – vide o caso dos atestados de
Guimarães e o que se passou com o director do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia – foi outro dos
nossos pontos de honra. A fixação de critérios para a
idoneidade dos serviços e a creditação profissional dos
mesmos, bem como o controlo rigoroso da qualidade
técnica da Medicina, foram outros sucessos. Além disso, conseguimos evitar a recertificação dos médicos
especialistas, que nos preocupava de sobremaneira, e
elaborámos propostas concretas e transparentes para
a definição de regras de acesso às Faculdades da Medicina. Acreditámos e avaliámos o funcionamento de
unidades privadas de saúde; garantimos a liberdade
de prescrição médica, rejeitando a possibilidade de
alteração da receita nas farmácias, e garantimos a eleição dos delegados da OM nos locais de trabalho.

dem, e particularmente a SRNOM, recebeu a notícia da nomeação do mais recente ministro da Saúde, o Dr. Correia de Campos?
Teria de ser alguém, e a escolha recaiu sobre o Dr.
Correia de Campos. Para já, não temos qualquer relacionamento com ele, mas esperamos vir a ter as mesmas boas relações que mantivemos, essencialmente,
com a ministra anterior. No presente momento, é tudo
o que podemos dizer.
A rotatividade de que padeceu o Ministério ao longo destes últimos três anos prejudicou de alguma
forma a relação da OM com o Ministério?
Prejudica sempre, sobretudo quando há, como havia
ultimamente com a Dra. Manuela Arcanjo, um bom
entendimento com o Ministério. Não que tudo fossem rosas – temos, de resto, como lhe disse, vários
assuntos pendentes no Ministério de que falaremos
certamente mais adiante. Mas estes hiatos não benefi-

O processo foi concluído?
Foi concluído há já alguns meses nos Distritos do Porto
e Braga. Devo dizer-lhe que a eleição dos delegados é
um princípio estatutário, mas nunca tinha sido posta
em acção, pelo que decidimos apostar forte. Mas foi,
de facto, um processo demorado, trabalhoso, quase
penoso, sobretudo do ponto de vista burocrático, até
porque os centros de saúde são muitos… Mesmo assim, conseguimos levar a bom porto esta eleição.

M ÉDICOS

MAIS PERTO DA SO -

CIEDADE CIVIL
Retomemos então o elenco das promessas cumpridas. Que outras propostas foram concretizadas?
É imperioso lembrar que criámos e inaugurámos duas
sedes de distrito, em Viana do Castelo, no ano passado, e, já este ano, em Braga. Era uma tarefa que constava do nosso programa – só não concretizámos, e
será encargo para o próximo triénio, se para isso os
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médicos nos mandatarem, a criação de sedes nos outros dois distritos, de Vila Real e Bragança. Fundámos
ainda a revista Nortemédico, cujo primeiro número
saiu em Dezembro de 1999, e organizámos a página
electrónica da Ordem, que precisamos ainda de explorar de modo mais cabal. Outro assunto para nós
muito grato foi a reactivação do Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos, que estava em banhomaria e que se destina a apoiar os nossos colegas médicos em situação difícil. É outro dos projectos que
fica a meio, e que terá de ser incrementado no próximo triénio. Prestigiámos ainda, como valores simbólicos da Ordem, o juramento hipocrático, que estava
meio “morto”, e o Dia de Médico. Transformámos a
Casa do Médico num centro de actividade cívica e
cultural, não só a nível da cidade do Porto como a
nível de todo o Norte do país, com congressos, seminários, debates, exposições… O que, de resto, nos
interessa também do ponto de vista da rentabilização
do empreendimento, porque ainda está em curso a
amortização do pagamento da Casa do Médico. Fomos também os impulsionadores do Fórum Norte das
Profissões Liberais, que chegou a promover um sarau
musical no Rivoli cuja receita reverteu para fins de
beneficência. E, por último, inserimos os médicos na
sociedade civil.
De que forma?
De variadíssimas formas. Fizemos protocolos com várias instituições: com a Universidade Fernando Pessoa; com a Universidade Católica, para a criação do
curso de graduação em Gestão para Médicos, cujas
inscrições estão abertas, visto que começa já em Outubro; com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar; com os estudantes de Medicina da Universidade do Porto; com o Banco Português de Negócios,
para leasing de viaturas; com a Futurekids, para a frequência de cursos de informática; com a Liga dos
Amigos do Vinho e da Saúde; com o Balleteatro; com
a Exponor, no âmbito do qual participámos com um
stand, em Outubro do ano passado, na Normédica
2000. Mas não só: também nos coube representar a
OM nas comissões de acompanhamento do Hospital
de S. Sebastião e da UMS de Matosinhos. As visitas
programadas a centros de saúde e hospitais; os plenários distritais em Bragança e em Vila Real, as auditorias a várias unidades de saúde, os plenários regionais
de vários colégios de especialidades, a homenagem
feita no ano passado a vários colegas desta secção
aquando da realização do Congresso Nacional de
Medicina e, neste ano, aos médicos fundadores e efectivos da Casa do Médico foram outras maneiras de
reforçarmos a ligação da SRNOM aos médicos da região.
Já que menciona a Casa do Médico, que actividades lá tiveram lugar?

Entre outras de carácter mais cultural, destacaria as
múltiplas reuniões, os frequentes seminários – sobre
o Internato Geral, a responsabilidade médica e os ficheiros clínicos, a qualidade em saúde, a integração
profissional dos internos gerais, a política do medicamento –, o “workshop” sobre a lei de gestão hospitalar, os debates – sobre a revisão do estatuto jurídico
dos hospitais, sobre a Lei 19/99 que rege a Medicina
Desportiva, sobre saúde mental, sobre o risco profissional médico – e o curso, pioneiro, para a formação
de orientadores do internato médico são exemplos eloquentes da regularidade que pautou as actividades da
Casa do Médico. Só lamento que alguns destes debates não tenham tido a adesão merecida; aproveito para
fazer um apelo aos colegas para que, sempre que possível, encham as salas da Casa do Médico aquando
destas iniciativas.

À ESPERA D O M INISTÉRIO
Passemos agora aos assuntos pendentes. Que propostas da OM estão à espera de luz verde do Ministério?
Há várias propostas do CRNOM que foram consensualizadas ao nível do CNE e que aguardam agora resposta do Ministério. À cabeça, até porque é bem capaz de dar ainda alguma polémica, está a legislação
sobre o receituário médico, que está em “standby”. A
OM pretende ver revista a legislação que permite a
comparticipação diferenciada dos medicamentos conforme a especialidade do médico prescritor. Mas também continuamos à espera da resposta à nossa proposta de revisão do processo de eleição das direcções
técnicas dos centros de saúde, bem como do estatuto
disciplinar dos médicos, que é imprescindível para que
a abertura de inquéritos nas instituições públicas de
saúde passe a ser possível. A revisão da Lei Orgânica
da Inspecção Geral dos Serviços de Saúde (IGSS), que,
caso venha a ser aprovada a proposta da OM, irá permitir a participação de peritos médicos nomeados pela
OM, é outra das nossas expectativas. Além disso, aguardamos ainda uma reacção à revisão da legislação sobre o Internato Complementar, proposta pelo CRNOM
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outras secções regionais, houve sempre um consenso
muito grande nas reuniões do CNE, o que permitiu
que as coisas fossem discutidas com a máxima serenidade, sem que se consumasse a fricção que a comunicação social chegou a presumir. As votações reflectiram, de resto, esse consenso. Eu próprio participei
em bastantes reuniões do CNE – às suficientes para
garantir que o CRNOM nunca ofuscou nem os órgãos
nacionais, nem as outras secções regionais. Todas as
pessoas e todas as secções tiveram o seu protagonismo,
cada uma à sua maneira. E o protagonismo da
CRNOM, que era de resto um dos elementos do nosso lema de candidatura, ficou certamente a dever-se
ao rigor que soubemos imprimir nas relações com a
comunicação social.

OM QUER VER MÉDICOS NA LISTA DAS PROFISSÕES DE RISCO
CRNOM, que se completa com a prova de comunicação proposta pelo Conselho Regional do Centro da
OM e com a reformulação do Internato Geral proposta pelo Conselho Regional do Sul da OM. São estes os
itens que esperam resposta do Ministério.
Todos continuam pendentes?
Sim. Até aqui, tínhamos reuniões frequentes, de periodicidade quase mensal, com o Ministério. Aguardamos agora o restabelecimento das relações com o Ministério.

C O NSENS O N O C O NSELH O
N ACIO NAL EXECUTIVO
A lista vencedora das eleições para os órgão regionais e distritais da OM candidatou-se, de acordo
com o manifesto eleitoral, “em nome do protagonismo, da dignidade e da mudança”. O que mudou na
Saúde, na região Norte?
Alguma coisa, com certeza: houve um estreitamento
entre os médicos e a Ordem, mesmo sem os delegados da OM nos locais de trabalho a pleno vapor, visto
que as eleições terminaram há cerca de meio ano. O
movimento que se gerou entre o CRNOM e os colegas
já fez com que fossem debatidas ideias e actividades.
Mas não serei certamente a pessoa ideal para descrever o que mudou: essa é uma questão que terá de colocar aos colegas.
O protagonismo que a lista vencedora reclamava
manifestou-se por uma inflação da visibilidade
mediática do CRNOM, tanto pela frequência das
suas tomadas públicas de posição, como pelo volume de propostas apresentadas ao CNE. Terá havido alturas em que o protagonismo do CRNOM
ofuscou os órgãos nacionais da OM?
É outra pergunta complicada… Mas creio que não:
apesar de a lista candidata à SRNOM não comungar
das orientações de algumas das listas candidatas às

Um dos principais combates da SRNOM que há
pouco aflorou fez-se em nome da dignidade dos
médicos e da promoção das suas condições de trabalho. Em que medida este combate foi ganho?
O levantamento das condições de trabalho dos médicos está ainda em curso, pelo que não possuo ainda
resultados concretos para divulgar. Mas fomos intervindo regularmente, inclusivé na sequência de queixas que recebemos acerca do funcionamento de certos centros de saúde. Fizemos diligências junto da ARS
e sabemos, pelo “feedback” recebido, que algumas coisas mudaram. Contamos ter muito brevemente os resultados do levantamento efectuado pela Dra. Fátima
Oliveira ao nível dos centros de saúde. É uma ferramenta de trabalho que nos permitirá aferir da necessidade da nossa intervenção.
Outra das pretensões eleitorais da SRNOM era a
inclusão do exercício da Medicina na lista das profissões de risco. Como está esta proposta?
É um dos aspectos por concretizar. Organizei pessoalmente um seminário sobre esta questão – por sinal,
um dos menos concorridos, o que me deixou muito
desgostoso, porque acreditava que era daqueles assuntos de casa cheia. A pretensão da OM é que a nossa profissão seja considerada uma profissão de risco
ou de alto risco, através da revisão do decreto-lei 73/
90 e do decreto-lei 53-a/98. Na nossa opinião, o risco
deve ser igual para todos os médico, independentemente da especialidade: cremos que não deve estabelecer-se uma diferença entre cirurgião e clínico geral,
por exemplo, para que toda a classe pudesse ser, em
bloco, incluída na lista das profissões de risco. Em
troca, não queremos benesses pecuniárias, mas eventualmente a redução do tempo de trabalho ou o alargamento das férias. Estamos dispostos a discutir as
contrapartidas com o Governo.
O CRNOM comprometeu-se também, lia-se no programa, a “defender o primado das hierarquias e
das decisões médicas face às intromissões de outros profissionais”. Logo no início do mandato, de-

11

nunciou até as chamadas “consultas” de enfermagem nos centros de saúde. A situação evoluiu favoravelmente neste capítulo?
A situação evoluiu de modo francamente favorável.
Ainda há pouco tempo tivemos um problema em Guimarães, que estamos agora a resolver e se encontra já
bem encaminhado. Desde que haja, de parte a parte,
inteligência, boa vontade e diálogo, as coisas resolvem-se. Importa é que os médicos estejam nos seus
lugares, assim como os enfermeiros – é tudo o que
queremos. Não pretendemos de modo algum interferir com a classe dos enfermeiros, que muito prezo.
Outro capítulo em que a OM esteve particularmente
activa foi o da disciplina, sobretudo com a
avalanche provocada pelo caso dos atestados de
Guimarães. Que balanço faz da actuação do Conselho Disciplinar (CD)?
Este CD recebeu muitos casos pendentes e teve de
lidar ainda com muitos casos novos, inclusivamente
os relativos aos atestados médicos de Guimarães. O
balanço que eu posso fazer, com a permissão da presidente do CD, é excelente. Como vice-presidente do
CRNOM, não tenho palavras para agradecer a disponibilidade que manifestou ao longo de quase três anos,
sobretudo porque sei que só pôde contar com um grupo deficitário e, portanto, muito sobrecarregado.

VAGAS D O SNS SÃO PARA PREENCHER
Outro dos compromissos da SRNOM era a elaboração de uma Carta das Necessidades Médicas da
Região Norte. Em que pé se encontra?
Está a bater nas teclas certas. A Carta Médica Portuguesa é, precisamente, uma das promessas em falta e
irá fazer parte do nosso programa de candidatura para
o novo triénio. Em que consistia? Na definição, por
especialidade, das necessidades regionais e nacionais
de médicos e no ajustamento dos “numerus clausus”
das faculdades de Medicina a essas necessidades, através de um processo participado pela OM.
A OM continua interessada em exigir a abertura
de todas as vagas existentes nas carreiras médicas
até ao completo preenchimento dos quadros actualmente definidos?
Esse é outro ponto de honra da nossa nova candidatura. Vamos inclusivamente defender, além da abertura dessas vagas, a revogação do decreto-lei 112/98,
que se reporta à oferta de serviços carenciados. Queremos propor, como alternativa, a prorrogação por três
anos dos contratos dos médicos que terminem os seus
internatos complementares. Actualmente, à luz da lei
em vigor, todos os colegas que acabam a especialida-

de ficam automaticamente desvinculados da função
pública. E depois não podem concorrer à função pública, a não ser quando abrem concursos externos. Mais
cedo ou mais tarde, esta situação terá de ser corrigida,
porque os serviços vão começar a ficar desfalcados,
por via dos médicos que se reformam ou que optam
pela Medicina privada. É uma exigência de que não
abriremos mão.
A OM nunca foi favorável à criação de novas faculdades de Medicina, tendo sempre preferido o alargamento do “numerus clausus”. De qualquer forma, a abertura de duas novas faculdades é um facto consumado. Pedia-lhe que comentasse as notícias vindas recentemente a público sobre os moldes relativamente inovadores em que funcionarão
estes cursos, nomeadamente o de Braga que, como
se sabe, adoptará um regime tutorial e incluirá uma
forte componente prática logo a partir do primeiro
ano da licenciatura.
Se isso for assim, é óptimo. Mas eu tenho dificuldades, talvez até por desconhecimento, em perceber
como os quadros docentes dessas faculdades vão ser
preenchidos. Forçosamente, os docentes terão de vir
de outras faculdades do país, o que não me parece
muito benéfico. Mas, como disse, nós éramos a favor
da revisão dos “numerus clausus” e contra a abertura
de novas faculdades. O tempo dirá até que ponto esta
medida será benéfica, mas tenho de facto muitas dúvidas.
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distritais para o próximo triénio, se assim formos
mandatados. O relacionamento foi franco e aberto com
todos os conselhos distritais.

PLANOS PARA O FUTURO INCLUEM DE N OVO O A CTO M ÉDICO

A criação destas novas faculdades não ajudará a
aliviar as carências de distritos mais periféricos,
como Viana do Castelo e Vila Real?
As coisas só se resolveriam se houvesse uma reorganização do SNS. Não basta aumentar o número de médicos disponíveis, embora concorde que uma formação mais orientada para a prática possa ser uma maisvalia. De qualquer forma, as coisas estariam mais bem
encaminhadas se o Governo criasse mais incentivos à
fixação de médicos no interior, o que estava nos horizontes de uma proposta da Profª Manuela Arcanjo,
com a qual a OM concordou.

M ELH ORIAS NA RELAÇÃO
ARS-N ORTE

COM

Ao longo destes três anos, como decorreram as relações entre a SRNOM e a ARS-Norte?
Tem havido um bom entendimento institucional.
A ARS-Norte também sofreu algumas mudanças
ao nível dos quadros dirigentes. De resto, a
CRNOM apoiou veementemente a substituição do
antecessor do Dr. Jorge Catarino na presidência
do Conselho de Administração…
Com o antecessor do Dr. Jorge Catarino, as coisas foram o que foram, mas, a partir do momento em que o
ele entrou em cena, as relações melhoraram substancialmente. Com o actual titular do cargo, as relações
têm sido institucionais, e ainda há pouco tempo tivemos oportunidade de lhe demonstrar a nossa solidariedade.
Que balanço faz da articulação do CRNOM com os
cinco conselhos distritais sob a sua alçada?
Muito positivo. Estive, aliás, envolvido na organização de vários plenários distritais. Inaugurámos as sedes distritais de Viana do Castelo e Braga e apostamos
agora seriamente na criação de mais duas sedes

Estamos na recta final de entrevista e já me disse
que há equipa para as próximas eleições. Falta reflectir sobre o que ficou por fazer…
Além de algumas questões que já aflorámos, faltounos avançar, por exemplo, com a nomeação das comissões de laudo e com a promoção de notas de laudo, ou seja, aprofundar o esforço pela defesa pública
dos médicos na comunicação social. A revisão do decreto-lei 13/93, que comete à OM a fiscalização da
qualidade técnica dos serviços de saúde e não à Direcção Geral dos Serviços de Saúde, é outra das nossas
promessas adiadas. Pretendemos também, caso sejamos eleitos para o próximo triénio, pôr os delegados
da OM nos locais de trabalho a realizar inquéritos para
avaliação das condições de trabalho, cujos resultados
nos comprometeremos a divulgar. E continua a pesarnos muito o adiamento do diploma regulador do Acto
Médico, que foi vetado pelo Presidente da República.
Disseram na altura que tinham perdido uma batalha mas não a guerra…
Exactamente. Nós perdemos a batalha objectivamente, não a perdemos institucionalmente… Quem a perdeu de facto foram os utentes…
Mas é um combate a que pretendem voltar?
Obviamente. Não vamos deixar a questão morrer.
Como com um doente: vamos lutar até ao fim.

Que outros compromissos incluirá o caderno
de encargos da lista candidata?
Obviamente, a insistência naquele conjunto de itens
que aguardam resposta do Ministério. Mas também a
luta pela revisão da legislação relativa aos internatos
complementares. Queremos ainda continuar a defender a intervenção da OM na orientação da formação e
na avaliação da idoneidade dos serviços… Outra prioridade é exigir que os directores dos hospitais sejam
obrigatoriamente médicos e que os directores dos centros de saúde passem a ser eleitos pelos seus pares.
Finalmente, queremos propor ao Sindicato dos Jornalistas um protocolo de cooperação destinado a garantir relações institucionais com a OM, com o objectivo
de assegurar a difusão de informações tecnicamente
adequadas, de impedir a divulgação de notícias
especulativas ou alarmistas e de reforçar a função pedagógica da comunicação social, salvaguardando o segredo profissional e prevenindo a difamação pública
dos médicos. Vamos apresentar a mesma candidatura,
com um slogan reforçado: manter o prota-gonismo,
reforçar a dignidade e consolidar a mudança.

nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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ENTRE,ISTA DO PRESIDENTE DO CRNOM,
DR␣ MIGUEL LEÃO, . RE,ISTA DA ORDEM

DOS MÉDICOS

Pergunta 1 – Que balanço faz do trabalho desenvolvido pela Secção Regional do Norte?
Considero que o trabalho desenvolvido pelos órgãos
da SRN é positivo. Este dependeu de um esforço colectivo em que seria injusto destacar alguém. Em termos pessoais senti-me honrado por coordenar uma
notável equipa de colegas que deram um contributo
inexcedível à Ordem dos Médicos e à classe a que pertencem. Neste contexto, e mais do que a minha opinião individual, importam os resultados de uma sondagem telefónica realizada aos médicos da Secção Regional do Norte, que me permito citar, usando alguns
quadros exemplificativos.
Quadro I – Posições sobre a acção programática desenvolvida pela SRNOM
Respostas
N
Percentagens
Positiva
Negativa
Não sabe
Não responde
Total

259
51
88
93
491

52.7
10.4
17.9
18.9
100

Quadro II – Posições sobre o estilo de actuação da SRNOM
Respostas
N
Percentagens
Positiva
Negativa
Não sabe
Não responde
Total

316
53
45
77
491

64.4
10.8
9.2
15.7
100

Pergunta 3 – Como tem sido o relacionamento da
Conselho Regional do Norte com as restantes Secções e com o Bastonário?
Respondido em 2.

ESTILO DE ACTUAÇÃO

Quadro III – Apreciação sobre o estilo de actuação da
SRNOM em função da sua acção programática (%)
ACÇÃO PROGRAMÁTICA

Positiva Negativa Não sabe Não responde
Positivo
Negativo
Não sabe
Não resp.

74.0
9.8
21.6
8.6

3.3
70.6
2.7
4.3

14.1
11.8
64.9
11.4

8.6
7.8
10.8
75.7

Pergunta 2 – E como classifica a acção da Ordem
dos Médicos?
A acção da Ordem dos Médicos caracterizou-se por
rigor, coerência e firmeza. Esta acção resultou de uma
permanente consensualização de opiniões dentro do
Conselho Nacional Executivo e pelo excelente relacionamento pessoal e institucional entre todos os membros do CNE, desde o Presidente da Ordem dos Médicos aos representantes dos três Conselhos Regionais.
Ao fim de três anos de trabalho intenso importa destacar que ocorreram apenas votações em dois assuntos:
uma referente a uma divergência puramente táctica em
relação à legislação sobre acto médico e a outra referente a uma proposta de constituição dos júris de exames e de definição dos métodos de avaliação do internato complementar, a submeter à apreciação do Ministério da Saúde. Na primeira questão a proposta final que a Ordem dos Médicos aceitou, teve origem no
Ministério da Saúde (ao tempo dirigido pela Dr.ª Maria de Belém Roseira) e era quase um decalque da proposta do CRN. Quanto à segunda, o CRN defendia
que os júris de avaliação de exame final do internato
complementar deveriam ser integralmente indicados
pela Ordem dos Médicos e todos os seus membros estranhos ao processo de formação dos candidatos; defendemos igualmente uma avaliação contínua quantitativa e uma avaliação final qualitativa. Por maioria, o
CNE deliberou que o referido júri devia integrar o
orientador de formação do interno e os métodos de
avaliação deviam ser de tipo qualitativo durante o internato e de tipo quantitativo no final do internato.
Em qualquer dos casos, o CRN votou vencido, mas
demonstrou, pela sua prática, que a solidariedade interna dentro da Ordem dos Médicos é uma prática que
deve ser preservada o mais possível.

N
269
51
37
70

Pergunta 4 – Quais as principais medidas adoptadas
pela Direcção da SRN neste mandato?
As medidas adoptadas pela SRN da Ordem dos Médicos correspondem ao enunciado no Programa de Candidatura "Protagonismo, Dignidade e Mudança" que
os médicos da Secção Regional do Norte sufragaram
em 1998. Destas mesmas correspondência fizemos eco
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na "Declaração de Princípios" de recandidatura para o
Triénio 2002-2004, já apresentada, e que passo a citar:

"Porque prestigiámos os médicos e a sua Ordem junto dos
doentes e da opinião pública.

Porque colocámos a Ordem ao serviço dos doentes.
Porque a Ordem dos Médicos passou a ter voz, capacidade
de decisão e espírito reivindicativo.
Porque fomos protagonistas na defesa dos médicos e no combate às calúnias a que estes têm sido sujeitos, defendendo,
energicamente, perante a Opinião Pública e o Poder Político, o bom nome, a dignidade e a honestidade do grupo
profissional que nos elegeu.
Porque promovemos a concertação de esforços de todas as
associações representativas de médicos.
Porque não gerimos a Ordem dos Médicos como funcionários da confiança política do Ministério da Saúde.
Porque a Ordem dos Médicos passou a ser respeitada pelos
organismos e estruturas dependentes do Ministério da Saúde.
Porque cumprimos o dever de defender e de promover a
satisfação profissional dos médicos lutando contra as condições de trabalho, degradadas e degradantes, em que aqueles exercem a sua actividade.
Porque defendemos a qualidade técnica da Medicina lutando contra os constrangimentos burocráticos e financeiros que são impostos aos médicos.
Porque, para benefício dos doentes, elaborámos orientações destinadas a garantir a qualidade técnica do exercício
da Medicina.
Porque combatemos com vigor e com determinação o exercício ilegal da Medicina e temos conseguido evitar a legalização do charlatanismo, disfarçado pela designação de
"Medicinas Alternativas".

Porque as regras de funcionamento dos Colégios de Especialidade e das Comissões de Sub-Especialidades e Competências passaram a estar adequadas a um desenvolvimento profissional contínuo e moderno, no respeito pelos respectivos pareceres técnicos.
Porque os Médicos Internos passaram a participar na avaliação das suas condições de formação.
Porque impedimos que vários grupos de pressão obrigassem os médicos a frequentar determinados eventos científicos pondo em causa os títulos que cada médico já possui
Porque evitámos a recertificação dos médicos especialistas
Porque elaborámos propostas exequíveis, justas e transparentes para o acesso aos Cursos de Medicina.
Porque evitámos medidas destinadas a criar excedentes de
m é d i c o s , l e v a n d o à d i m i nu i ç ã o d a s u a c a p a c i d a d e
reivindicativa e à sua proletarização e, por isso, à degradação da qualidade dos serviços prestados aos doentes.
Porque pugnámos, com êxito, pelo primado das hierarquias e das decisões médicas dentro das equipas de saúde, acautelando as competências dos médicos face às intromissões
de outros profissionais.
Porque defendemos as Carreiras Médicas e a independência técnica dos médicos nelas integrados.
Porque defendemos os princípios inerentes ao exercício da
Medicina Convencionada e da Medicina Livre.
Porque conseguimos que a Ordem dos Médicos participasse institucionalmente na fiscalização da organização e gestão de unidades públicas de saúde.
Porque passámos a auditar e a avaliar o funcionamento
das unidades privadas de saúde, assumindo, sem tibieza,
as competências da Ordem dos Médicos.
Porque mantivemos a competência exclusiva dos médicos
na realização de prescrições terapêuticas, evitando que estas fossem alteradas nas farmácias.

Porque aplicámos o poder disciplinar perante todos os médicos, exercessem eles as suas funções em Instituições Públicas ou Privadas, não entregando essas competências ao
Ministério da Saúde.

Porque garantimos a liberdade da prescrição médica não
fornecendo, ao Ministério da Saúde e organismos dele dependentes, instrumentos de coerção dessa mesma liberdade.

Porque não hesitámos em punir os médicos que deslustram
o grupo profissional a que pertencem e que violam os nossos códigos de conduta, independentemente das funções,
estatuto ou prestígio social ou profissional que possuíssem.

Porque impedimos que impusessem aos médicos o cumprimento de determinados formulários terapêuticos.

Porque defendemos os médicos portugueses, através dos
meios legais ao nosso alcance, da concorrência de médicos
estrangeiros sem as mesmas qualificações.
Porque a Ordem dos Médicos passou a defender o seu papel impositivo e exclusivo na definição de especialidades
médicas, na fixação de critérios de idoneidade dos serviços
médicos, na creditação profissional e no controlo da qualidade técnica da Medicina recusando-se a ceder as competências técnicas dos Colégios de Especialidade e as atribuições dos órgãos executivos da Ordem dos Médicos, aos organismos dependentes do Ministério da Saúde.

Porque organizámos a Ordem dos Médicos de forma a garantir uma ligação institucional entre os Médicos e a Ordem, através dos Delegados da Ordem dos Médicos nos
Locais de Trabalho.
Porque iniciámos a criação de sedes distritais da Ordem
dos Médicos na Região Norte.
Porque os médicos passaram a conhecer as actividades dos
Corpos Gerentes da Ordem, através de informações contínuas e atempadas.
Porque criámos uma Revista e organizamos a Página Electrónica da Ordem dos Médicos.
Porque reactivamos o Fundo de Solidariedade da Ordem
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dos Médicos, destinado a apoiar colegas em situação económica difícil.

Porque organizámos uma consultoria jurídica eficiente
Porque prestigiámos, como valores simbólicos da Ordem
dos Médicos, o Juramento de Hipócrates e o Dia do Médico.
Porque transformamos a Casa do Médico num centro de
actividade cívica e cultural da Cidade do Porto e do Norte
do País.
Porque inserimos a Ordem dos Médicos na Sociedade Civil, através de múltiplas parcerias com várias Universidades e Associações cívicas, culturais e profissionais, e, nomeadamente, com as Associações de Estudantes das Faculdades de Medicina.
Porque fomos os dinamizadores do Forum Norte das Profissões Liberais.
Porque contribuímos decisivamente para evitar a subjugação dos médicos portugueses a modelos estrangeiros de formação médica.
Foi por tudo isto que a agenda negocial da Ordem dos Médicos com o Ministério da Saúde resultou, em grande parte, de propostas oriundas da Secção Regional do Norte,
posteriormente assumidas e consensualizadas no Órgão
Executivo Nacional da Ordem dos Médicos.
Citamos como exemplos:

- a definição de receita médica e das competência para a
prescrição de medicamentos ou terapêuticas de uso humano;
- a revisão da legislação que permitia a comparticipação
diferenciada de medicamentos conforme a especialidade
do médico prescritor;
- a revisão do processo de eleição das direcções técnicas dos
centros de saúde, separando a eleição dos responsáveis médicos da dos responsáveis de enfermagem;
- a revisão do Estatuto Disciplinar dos Médicos de modo a
permitir-se a abertura de inquéritos, promovidos pela Ordem dos Médicos, nas instituições públicas de saúde;
- a revisão da Lei Orgânica da Inspecção Geral de Saúde
com o objectivo de assegurar a participação obrigatória de
peritos designados pela Ordem dos Médicos nas acções
inspectivas promovidas pela Inspecção Geral de Saúde, relativas à apreciação da acção médica
-a revisão da legislação sobre o Internato Complementar,
cometendo à Ordem dos Médicos um papel impositivo e
exclusivo na definição de especialidades médicas, na fixação de critérios de idoneidade dos serviços médicos para a
formação de especialistas, na creditação profissional especializada e pós-especializada e no controlo da qualidade
técnica da Medicina. (fim de citação).
Pergunta 5 – Apresentou um programa aos médicos. Entende que ele está a ser cumprido?
Respondido em 4.
Pergunta 6 – Quais as principais dificuldades da
Direcção do Conselho Regional do Norte neste mandato?
Não termos conseguido modificar a legislação referente à Medicina Convencionada e não termos mobiliza-

do, como gostaríamos, os médicos internos para as actividades da Ordem dos Médicos.
Pergunta 7 – Que balanço faz da actuação do Governo no sector da Saúde?
A acção do actual Governo variou conforme os diversos Ministros da Saúde que, provavelmente, foram reflectindo as diferentes expressões da paixão pela Saúde do Senhor Primeiro Ministro. Da Dr.ª Maria de Belém
Roseira, com quem o actual CNE da Ordem dos Médicos teve relações temporalmente curtas, lembro a sua
coerência e honradez no que se refere à legislação sobre Acto Médico, infelizmente vetada pelo Senhor Presidente da República. Lamento, contudo, que no seu
tempo a Inspecção Geral de Saúde não tivesse conseguido evitar contínuas fugas de informação para os órgãos de comunicação social, quando de tratava de
anunciar alegadas situações de corrupção envolvendo
os médicos. O seu Ministério terá feito ainda numerosos estudos, documentos e dissertações que parecem
estar a ser de grande utilidade ao actual Ministro da
Saúde. No que se refere à Ministra Manuela Arcanjo a
sua inacção decisória contrastou com várias e inequívocas provas de respeito pelos médicos e pelo seu papel central no sistema de saúde. Mais cedo do que seria previsível já é possível intuir-se que as verdadeiras
razões da sua demissão não decorreram do défice
orçamental da Saúde. Se assim não fosse a comunicação social, algumas vozes bem pensantes (do Partido
do Governo e da Oposição) e até o próprio PrimeiroMinistro já teriam procedido à eliminação política do
actual Ministro da Saúde, o Prof. Doutor Correia de
Campos, que não se coibiu de anunciar que só considerava preocupante um défice orçamental na Saúde se
este rondasse os 500 milhões de contos, ou seja, um
passivo bem superior aos 290 milhões de contos de
défice apresentados pela gestão da Prof. Doutora
Manuela Arcanjo.
Pergunta 8 – O que espera do actual Ministro da
Saúde?
O Prof. Dr. António Correia de Campos assumiu a pasta
da Saúde em condições politicamente únicas. Viu resolvido o défice orçamental pela iniciativa política do
Primeiro-Ministro que assim lhe criou condições de
gestão que não havia facultado à Prof. Manuela Arcanjo. É politicamente protegido pelo Senhor Presidente
da República (de quem foi colaborador), cujas alegadas
preocupações e empenhamento pelas questões da saúde são do conhecimento público. Ao longo da sua carreira de Professor e Cronista motivou uma enorme expectativa dos órgãos de comunicação social junto dos
quais se tem desdobrado em múltiplas entrevistas ao
ponto de ter sido apelidado, num editorial do Diário
de Notícias, de segunda picareta falante. Por tudo isto,
o actual Ministro é um homem com sorte política, como
aliás o próprio afirmou em entrevista ao Jornal Público. De momento, sabe-se que terá impedido o consumo de cigarros no Conselho de Ministros, que viaja de
comboio nas suas deslocações e que não abandonou
(por razões que a razão desconhece) a presidência do
INA (Instituto Nacional de Administração), quiçá por
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ter percebido rapidamente quão etéreas e voláteis são
as funções de Ministro da Saúde. No plano político
sabe-se ainda que pretende criar o cargo de Alto Comissário para a Saúde (com o que parece desvalorizar
as funções políticas que se atribui e que atribui aos
membros do seu próprio gabinete) e que anseia responsabilizar os médicos, e apenas os médicos, pelos
gastos na saúde. Daí a sua pretensão de impor aos médicos tectos financeiros para a prescrição e, ainda, de
os vir a impedir de prescrever no caso daqueles tectos
serem excedidos.
Pergunta 9 – O que entende ser fundamental alterar na proposta de Lei de Bases da Saúde ?
Considero não ser necessária uma nova Lei de Bases
da Saúde. A ser aprovada a proposta elaborada pela
Prof. Dr. ª Manuel Arcanjo considero indispensável a
revisão dos artigos 25 e 26 e o aditamento de um novo
artigo (eventualmente o 28º). Importa aliás destacar
que a Ordem dos Médicos havia já estabelecido com a
Prof. Doutora Manuela Arcanjo um acordo de princípios no que se refere à revisão do artigo 25 e ao aditamento de um novo artigo, de acordo com a proposta
que a seguir se transcreve:
"Artigo 25º
3 – O Ministério da Saúde organiza um registo nacional
das profissões e dos profissionais de saúde, com exclusão daqueles cuja inscrição seja obrigatória numa associação profissional de direito público.
4 – A inscrição obrigatória referida no número anterior é
da responsabilidade da respectiva associação profissional de direito público e funciona como registo nacional dos profissionais nela inscritos, sendo facultada
ao Ministério da Saúde sempre que por este solicitada.
Artigo 28º (Associações Profissionais de Direito Público)
1 – O ingresso e a permanência no Serviço Nacional de
Saúde dos profissionais de saúde cuja inscrição seja
obrigatória numa associação profissional de direito público dependem de inscrição na respectiva associação
profissional.
2 – São reconhecidas às associações profissionais de direito público as funções de definição da deontologia
profissional, bem como a de participação, em termos
a regulamentar, na definição da qualidade técnica,
mesmo para os actos praticados no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde, estando-lhes também cometida a
fiscalização da actividade dos profissionais de saúde
em exercício individual.”
No que se refere ao artigo 26º da Proposta de Lei de
Bases, foi a própria Prof. Doutora Manuela Arcanjo que,
face aos argumentos aduzidos pela Ordem dos Médicos, procedeu a nova proposta de redacção do referido
artigo, que mereceu o parecer favorável da Ordem dos
Médicos e que se passa a citar:

“1. A Lei regula as carreiras profissionais, as competências técnicas e deontológicas consubstanciadas nos estatutos dos das Ordens e privilegia e estimula o exercício em dedicação plena.
2. 0s profissionais de saúde vinculados aos estabelecimentos de saúde públicos estão sujeitos ao estatuto da função pública ou ao regime do contrato individual de
trabalho, com as especificidades decorrentes da lei.
3. Os estabelecimentos de saúde públicos onde exista o
regime do contrato individual de trabalho podem ser
parte em instrumentos de regulamentação colectiva
de trabalho ou promover a celebração de Acordos de
Empresa
4. A lei estabelece as formas de remuneração que são
baseadas nas previstas para as carreiras profissionais,
em razões de mérito e em critérios objectivos de avaliação do desempenho que podem assumir a natureza
de incentivos.
5. Aos profissionais de Saúde com relação jurídica de emprego público que constituem corpos especiais é permitido o exercício de actividade privada sem prejuízo
das normas que regem o regime de trabalho em dedicação exclusiva e as constantes deste artigo.
6. Os profissionais do SNS com relação jurídica de emprego público apresentarão uma declaração, sob compromisso de honra, de que do exercício de actividade
privada não resultará prejuízo para o interesse público podendo ser-lhe solicitada informação sobre os locais e horários de exercício de actividade privada.
7. O exercício de clínica privada por profissionais de saúde nos estabelecimentos de saúde onde exercem funções carece de autorização prévia do Ministro da Saúde.
Pergunta 10 – Que medidas considera mais urgentes para minorar os problemas no sector da Saúde?
Aumentar o investimento na área da saúde; criar instrumentos de gestão que estimulem a produtividade
com qualidade e o primado da hierarquia técnica dos
médicos; definir uma política de comparticipação de
medicamentos baseada em critérios científicos; motivar os médicos e os restantes profissionais de saúde
através melhoria das condições salariais e de exercício
profissional; rever a legislação referente à Medicina
Convencionada, no sentido de garantir o acesso livre e
universal dos médicos tecnicamente habilitados àquele regime de prestação de serviços e a livre escolha dos
doentes.
Pergunta 11 – Vai recandidatar-se à Presidência da
Secção Regional do Norte?
Sim.

nortemédico Fotografia António Pinto
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OPINIÃO

LAMARK
EDITORIAL DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SUL DA ORDEM DOS
MÉDICOS, PUBLICADO NO BOLETIM INFORMATIVO (MEDI.COM) DAQUELA
SECÇÃO REGIONAL EM 29 DE JUNHO DE 2001

PEDRO NUNES
Presidente do CRSOM

"Não é a forma, quer do corpo quer das
suas partes, que dá origem aos hábitos dos
animais e ao seu modo de vida: mas são ao
invés, os hábitos, o modo de vida e todas as
outras influências do ambiente que, com o
decorrer do tempo, constroem a forma do
corpo e das partes dos animais"
Lamark

Este extracto de Lamarck é citado por Stephen Jay
Gould no seu livro "O Sorriso do Flamingo" que muitos de nós lemos há vários anos. Em tempos de mudança recordar os flamingos pode fazer sentido se da
sua adaptação à vida invertida quisermos lembrar
como Gould que Lamarck: "pela primeira vez reconheceu que as alterações de comportamento devem preceder as alterações de forma. Um organismo entra no
seu novo ambiente com a sua forma antiga ajustada a
outros estilos de vida. A inovação comportamental estabelece uma discordância entre a nova função e a forma
herdada – um ímpeto para a mudança."

É evidente que o bico do flamingo é uma forma de
adaptação completa, um produto final.
Não podemos saber que estímulos se foram produzindo no seu património genético ou que selecção
paulatina foi permitindo fazer surgir em lagos salgados este ser que inverte a cabeça e filtra nas lamelas
do bico os organismos de que se alimenta. Este bico,
em que o correspondente maxilar inferior se comporta pela sua rigidez como o maxilar superior das
outras espécies de aves, mais não é que o instantâneo de um processo bem sucedido.
Se acreditarmos no evolucionismo podemos imaginar quantas espécies semiadaptadas, com bicos menos capazes, foram ficando pelo caminho desaparecendo sem deixar traço, ou interrogamo-nos de que
forma a transformação se inscreve no ADN.
O que se passa com os flamingos é um pouco o que
se passa com os ministros.
Habituamo-nos a vê-los chegar, oriundos de outras
áreas, alguns sem qualquer contacto prévio com a
saúde, perfeitamente desadaptados ao meio hostil
onde se Ihes pede para sobreviver. A sua extinção é
um dado garantido só variando o prazo e o esforço
de adaptação entretanto despendido.
Podemos, com esta semelhança entre flamingos e ministros, imaginar um exercício de estudo de história
natural baseado num modelo virtual. Era assim como
se quiséssemos decidir a controvérsia entre Lamarck
e Darwin usando como modelo o Big Brother.
Se substituirmos o tempo real pelo tempo fílmico,
da mesma forma como a realidade hoje se transforma na sua imagem nos "reality shows" a que já chamaram telejornais, obtemos o modelo analítico perfeito.
Se tratarmos de forma Einsteiniana o tempo, a adaptação de um ser humano transformado em Ministro
da Saúde ao meio é em tudo semelhante ao que leva
um flamingo a virar a cabeça e começar a filtrar com
as lamelas do bico. É um pouco como se entre a
pisadela do dinossauro em Carenque e o túnel a que
deu origem se apagassem os milhões de anos de mera
e inútil tranquilidade.
O Último que conhecemos, Ministro não flamingo,
era uma mulher franzina, de aparência frágil, conhecida pelo seu rigor na área das finanças. Encomendaram-lhe a tarefa de suster um déficit financeiro que
atingira, no dizer dos comentadores, proporções alarmantes. Este défice alarmante e catastrófico para as
finanças pátrias tem, no entanto, a notável caracte-
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rística de permitir aos portugueses, com o menor orçamento per capita de toda a União Europeia, usufruir de
um serviço de saúde classificado em 12º lugar a nível mundial pela insuspeita Organização Mundial de Saúde.
Não cabendo num espaço de um editorial investigar melhor as causas de tal incongruência, e não querendo contribuir para o défice financeiro da Ordem com mais umas
páginas do Boletim, fiquemo-nos, portanto, com o facto e
com o ciclópico da tarefa.
Aparentemente ninguém se terá lembrado de esclarecer a
vitima que a evolução ascendente dos custos da saúde é
tão inexorável como o morrer e pagar impostos.
Sendo que os custos se correlacionam com a importação
de tecnologia, dado que os encargos com pessoal (40% da
despesa total e os mais baixos da Europa) já não permitem grandes reduções, cortar neles é cortar naquela.
Assim, ou se diminui a importação de tecnologia e medicamentos, aplicando-se o principio elementar do fazer
omeletas sem ovos, ou se aumentam os resultados obtidos
com a mesma tecnologia e a mesma força de trabalho, isto
e, fazer a reforma em profundidade do Sistema. Se a primeira solução tem os resultados que todos conhecemos, a
segunda tem custos políticos elevadíssimos no curto prazo não estando, por conseguinte, ao alcance do poder
decisional de um qualquer ministro, mesmo pressupondo
um Primeiro Ministro corajoso e efectivamente reformador.
Dando de barato tais verdades evidentes, não custa perceber que em tais circunstâncias o Ministro da Saúde seja
meramente um cordeiro sacrificial destinado a ser executado na praça pública pela imprensa, em geral com a colaboração da oposição política propriamente dita, e a do
próprio partido. Quando conheci Manuela Arcanjo fiquei
com a certeza de que não percebera ainda estas verdades
elementares. Fiquei, contudo, com a ideia que por detrás
de uma aparência frágil havia uma determinação infinita,
uma grande coragem e uma disponibilidade total para o
trabalho exigido pela tarefa.
Confesso que antecipei o "espectáculo" de ver um Ministro "vender cara a sua pele". Não me desiludi.
A velha mesa de reuniões do 6º andar da João Crisóstomo
que já vira com as mais variadas decorações dando e toque pessoal, feminino ou masculino, do detentor do Gabinete começava agora a ver-se cheia de papéis.
Montanhas de dossiers e pastas de arquivo multiplicavamse de forma aparentemente anárquica com a curiosidade
não despiciente de terem sido lidos e sempre Ihe ser possível encontrar o que procurava.
Assistiu-se assim a um jogo com regras novas.
Para espanto e grande raiva dos coveiros do costume os
médicos não começaram uma sustentada e permanente
barragem de críticas.
Ninguém percebeu tal anormalidade. Viciado o jogo a partida ao não permitir que os habituais culpados assumissem a culpa da queda do Ministro de serviço, os restantes
actores da peça encetaram trajectórias errantes.
O intervalo de tempo que é necessário deixar decorrer
entre os dois momentos sublimes em que os vários meios
de comunicação falam do défice com uma cadência de
stacato qual thompson Caponiana, tem como todos sabem,
de ser preenchido por alguma coisa. Estes tempos intermédios só servem, na realidade, para encher, como a música de elevador nas centrais telefónicas.
A Ordem dos Médicos, por um lamentável erro de casting

não preenchia o papel que o argumentista Ihe distribuíra.
Congeminaram-se as mais estranhas teses sobre esta
passividade. Ninguém se lembrou da explicação simples – estava no Ministério uma pessoa inteligente que
sabia ouvir e era sensível a argumentos coerentes.
Cometido o pecado de não utilizar como regra o ódio
aos médicos e não Ihes atribuir em cada discurso a
responsabilidade das despesas, outros foram de imediato cometidos numa perigosa escalada:
– Negociou com a Indústria e com as Farmácias de
forma suficiente para conseguir publicar legislação
sobre genéricos e sobre fornecimento ao ambulatório pelas farmácias hospitalares sem ser queimada em esfinge no Terreiro do Paço;
– Não cedeu às pretensões dos pequenos poderes instalados a todos os níveis da pesada máquina que
geria, tendo o atrevimento de demitir baseando-se
em critérios de facto e não no pesar da importância dos grupos;
– Iniciou a reforma dos Internatos Médicos e reflectiu sobre as reais funções do Conselho Nacional
dos Internatos Médicos;
– Propôs uma nova Lei de Bases que, levada até ao
fim, poderia de facto iniciar a reforma da Saúde.
Conseguiu fazê-lo com a inteligência necessária
para discutir e adaptar o texto, mesmo nas passagens mais complexas, evitando uma greve que muitos já tinham como garantida e que deu origem a
muita literatura.
Os grupos afectados, políticos ou outros, passaram
ao ataque, frontal ou de flanco:
"Não fez a reforma;"
"Agravou o défice;"
"Supremo crime, não sabe sorrir".
Neste país que em meia dúzia de anos passou da subserviência militante a auto-satisfação acéfala, pela primeira vez um governante não sorria para o povo através do olho mágico das câmaras de televisão.
Inacreditável.
Chegou o momento do abate – toquem-se as trombetas do déficit. Darwin primeiro, Lamarck logo se
vê... A adaptação não se consuma – flamingo de facto não aprende a sorrir. É uma espécie intermediária
– analise-se a evolução do bico. Entre as mandíbulas
a língua, que como Gould recorda quase levou à destruição da espécie tanto os imperadores romanos com
Heliogábalo e Vitélio a apreciavam provavelmente de
fricassé. Uma língua suculenta, como Suetónio a classificava, tão irrequieta que mesmo após a morte do
animal não se detém.
Consumado o acto, Ministro morto, Ministro posto.
Para nós, experimentadores, o processo entra agora
na sua fase crucial.
Expostos materiais e métodos, trabalhos de campo
concluídos resta-nos o momento mais interessante
da experiência: verificar se as características que o
meio imprimiu ao ser se transmitem no que sucede
ou se tudo volta ao passado e a selecção natural se
repete. É agora que verdadeiramente Darwin confronta Lamarck.
nortemédico Fotografia António Pinto
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NOTÍCIAS

NOTÍCIAS
DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO RECTIFICATIVO
E DEMISSÃO DA SENHORA MINISTRA DA SAÚDE
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DO CRNOM REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2001
1 – O Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos tomou conhecimento, através dos órgãos
de comunicação social, da demissão da Prof. Doutora Manuela Arcanjo das funções de Ministra da Saúde, no contexto da discussão do Orçamento
Rectificativo, em que o défice orçamental relativo à
saúde assumiu significado particular.
2 – A forma como decorreu a apreciação do referido
orçamento pela Assembleia da República, marcada
pela ausência do Senhor Primeiro Ministro, levanta
naturalmente sérias dúvidas sobre o significado político da apresentação do citado orçamento, sobre a
remodelação governamental que dele decorreu e, finalmente, sobre o nível de solidariedade do Primeiro Ministro com os Ministros dos seus Governos.
3 – Nos termos em que decorre a demissão da Prof.
Doutora Manuela Arcanjo, é de supor que o novo
Ministro da Saúde, o Prof. Doutor Correia Campos,
passe a usufruir de condições políticas e de meios
financeiros adequados à satisfação dos objectivos fixados pelo Senhor Primeiro Ministro quanto à política de saúde, sejam eles quais forem.
4 – Neste contexto, e em nome da solidariedade
institucional que é de esperar entre o Senhor Presidente da República e o Governo e das preocupações
recentemente manifestadas pelo Senhor Presidente
da República em relação à Saúde, é também possível supor que as mudanças governamentais agora
efectuadas correspondem às expectativas e aos
anseios do Senhor Presidente da República.

5 – O empenhamento do Senhor Primeiro Ministro
para que fosse aprovado um orçamento rectificativo
levam-nos a reforçar a convicção quanto à existência de condições políticas únicas para que Prof. Doutor Correia de Campos venha a resolver todos os
problemas estruturais que, até agora, enfermavam o
sistema nacional de saúde e que não foram facultadas à Ministra da Saúde cessante.
6 – Acresce ainda que o perfil do Prof. Doutor Correia de Campos, assumidamente um especialista em
Saúde e em Economia da Saúde, como decorre das
suas múltiplas intervenções públicas e das expectativas que sempre gerou quanto às suas capacidades
de governante, faz presumir que o próximo Ministro seja capaz de demonstrar, na prática, as suas reconhecidas capacidades de teorizador e cronista.
7 – Espera ainda este Conselho que o Prof. Doutor
Correia de Campos não pretenda realizar qualquer
reforma da saúde transformando os médicos em responsáveis pelos fracassos do sistema pelo qual ele
próprio, enquanto Ministro, deverá ser pessoal e
politicamente responsabilizado, tal como aconteceu
com a Ministra da Saúde que agora cessa funções.
8 – Finalmente este Conselho Regional manifesta à
Prof. Doutora Manuela Arcanjo o seu apreço pelo
estilo de actuação que caracterizou o seu desempenho como Ministra da Saúde, no qual foi patente
uma permanente atitude de compreensão e respeito
pela acção dos médicos, enquanto pilares centrais
do sistema de saúde.

06 DE JULHO DE 2001

INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SECÇÃO DISTRITAL DE BRAGA
O dia 6 de Julho passará a ser uma data de grande significado para o Conselho Distrital de Braga: a data da inauguração da sua sede. Na cerimónia,
bastante concorrida, a acompanhar o Presidente do Conselho Distrital, Dr.
Ângelo Azenha, estiveram presentes o Presidente da Ordem, Dr. Germano de
Sousa e o Presidente do CRNOM, Dr. Miguel Leão. O Presidente da ARSNorte e o Prof. Doutor Pinto Machado, em representação da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho foram duas das muitas outras personalidades que também quiseram marçar presença.
Endereço: Rua do Raio, Edifício Visconde do Raio, 181 - 2º Piso – 4700 BRAGA.
Telef.: 253 61 33 27.

CULTURA
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P␣R␣ UM␣ HISTÓRI␣ MÉDIC␣
PORTUENSE - V

D R. A. S. M AIA G O NÇALVES

Em 1947, na Presidência do Conselho Regional
(CR) do Porto da Ordem dos Médicos, a Adolfo
Pinto Leite sucedeu Ernesto Morais.
Como já relatamos, esta foi uma sucessão tumultuosa, após aquelas famosas Assembleias Regionais
em Janeiro de 1947, tão efervescentes e concorridas que se prolongaram por 3 sessões e obrigaram
a que fossem realizadas em instalações mais avantajadas. Na última, foram, finalmente, aprovados o
Relatório e Contas referentes a 1946, e eleitos os
Corpos Dirigentes para o triénio seguinte (1947 a
1949).
Com estas e outras demoras, o novo CR só tomou
posse em 19 de Março de 1947, durante a cerimónia “da praxe” realizada na sede, não sem as habituais “trocas de galhardetes” e discursos entre o timoneiro que sai e o que vai entrar.
Mas o ano de 1947 não ficou apenas marcado por
aquela inicial turbulência paroquial; um outro distúrbio surgiu, imprevisivelmente: o não sancionamento oficial dos resultados eleitorais no Conselho
Regional de Lisboa.
Aquela não homologação acarretou que não pudessem constituir-se nem o Conselho Geral (CG), nem
a Assembleia Geral (AG) nem o Bastonário: durante praticamente todo o ano de 1947, a Ordem dos
Médicos mais parecia um organismo fantasma, amputada que estava dos seus principais órgãos!
Tal situação causou, naturalmente, sérios embaraços ao normal “despacho” dos problemas nos 3 CR,
mas muito especialmente no da atribuição dos títulos de Especialista, que sendo da competência do
CG, deixou muitos médicos prejudicados, ou preteridos, nos concursos que tiveram necessidade de
realizar.
Relativamente a este candente assunto das especialidades, adiantamos que todas aquelas circunstâncias extraordinárias obrigaram o Conselho Geral a
prorrogar novamente as disposições transitórias,
desta vez até 31 de Março de 1948, e que os primeiros exames para a concessão do título de Especialista se efectivaram apenas em Julho de 1948...
“em nível de elevada qualidade”, diga-se.
Quer isto dizer que, finalmente, se entrou nos caminhos da execução integral do Regulamento para
a concessão do título de especialista, a cuja remodelação o CG havia dedicado o máximo do seu ca-

rinho e dedicação, pelo que, merecidamente, recebeu os francos aplausos de todos os colegas.
As coisas acabaram por se normalizar, após a repetição das eleições para os Corpos Directivos do Conselho Regional do Sul.
Como resultado da normalização acabou por acontecer um facto muito grato ao Norte do País médico: o novo Bastonário da OM passou a ser Manuel
Cerqueira Gomes, prestigiado professor na Faculdade de Medicina do Porto. Foi o primeiro, e até à
data, o único Bastonário nortenho.
Diga-se, a comprovar a sua eficiência e aceitabilidade que voltou a ser eleito Bastonário para as
vigências seguintes (1950 a 1952 e 1953 a 1955).
Para além dos exemplos já referidos (dos primeiros exames e do primeiro Bastonário nortenho) este
triénio, iniciado em 1947, acabou por se transformar em uma presidência original, plena de muitas
“primeiras vezes”, em múltiplos aspectos.
Ernesto Borges Teixeira de Morais, Transmontano natural de Valpaços, foi o 1º Presidente do CR
do Porto, nascido “já” no século XX (em Abril de
1905), o que equivale a dizer que foi também o 1º
Presidente a licenciar-se pela Faculdade de Medicina, enquanto todos os seus antecessores, homens
nascidos “no século anterior” (XIX), tinham sido licenciados pela velha Escola Médico-Cirúrgica, que
vigorou, recordemos, durante nada menos que 75
anos: desde a Reforma do Matosinhense (de
Guifões) Passos Manuel, em 1836, até à Reforma
de 1911, após a implantação da República.
Ernesto Morais, foi também o primeiro Presidente eleito depois do fim da II Grande Guerra e foi
igualmente o mais novo Presidente do CR do Porto: quando tomou posse, em Março de 1947, não
havia completado, ainda, os 42 anos de idade.
Ernesto Morais surgiu, pois, num período histórico, muito particular, de rescaldo, transição e mudança na busca de novos rumos, e tudo se encaminhava para que fosse uma verdadeira etapa de “viragem”, de renovação mas também de esperança.
Uma outra valência importante (para o bem e para
o mal, claro!) constituiu, seguramente, o facto de
Ernesto Morais ser, simultaneamente, docente da
Faculdade de Medicina do Porto, da área das Análises Clínicas, da Patologia Geral e do Serviço de
Sangue.
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De todos os antecessores, excluindo o caso ultraespecial de Américo Pires de Lima, nenhum outro
Presidente havia sido docente da Faculdade de
Medicina.
Como curiosidade acrescentamos, desde já, que,
mesmo entre os que se lhe seguiram, até à actualidade, tal “acumulação” de cargos, só voltou a acontecer mais uma vez: foi o caso de José Almeida
Garrett, professor de Farmacologia e Presidente do
CR, de 1962 a 1964. Não se poderá dizer, portanto, que tenha havido exagero na frequência daquela “promiscuidade” de funções!
Da equipa de Ernesto Morais faziam parte:
No Conselho Regional: António Martins Gonçalves de Azevedo; António Waldemar Brutt Pacheco;
Aureliano Baptista da Fonseca; João de Melo Oliveira Soares; José Frazão Nazareth e José Maria
Rodrigues de Carvalho.
Como Secretários da Assembleia Regional:
Alberto Sebastião Alves de Freitas e Aristides
Martins Proença.
Como Delegados à Assembleia Geral: António de
Sousa Pereira; Carlos Augusto Rodrigues Borges;
Carlos Ribeiro da Silva Lopes; Élio de Vasconcelos
Dias; Fernando Domingues Magano Júnior; Francisco Alberto da Costa Pereira Viana; Jaime Pinto
de Barros; João de Almeida; Jorge de Azevedo Maia;
José Timóteo Montalvão Machado; Manuel Esteves
Guimarães da Silva Leal; Manuel de Melo Adrião;
Mário Bernardes Pereira; Mário Cardia Pires e
Porfírio de Andrade e Silva.
Estava a Ordem dos Médicos sem Conselho Geral,
nem Bastonário e heis que, reforçando a originalidade referida, “rebenta uma bomba”: o Governo
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PROF. ERNESTO M ORAIS
Corporativista, considerando ser seu dever supremo zelar pela saúde da população, decreta a instituição, a nível nacional, da Federação das Caixas de
Previdência, com os Serviços Médico-Sociais.
Ficou instalada a cizânia entre a classe médica.
A partir de então, à avalanche de artigos de opinião,
e de pânico, que se podia ler em todas as publicações médicas, sobre a hipotética ameaça da apelidada “medicina colectiva” (ou “medicina social” ou
“socialização da medicina”) vão suceder-se, agora,
até à exaustão, as críticas à mesma, só que com ela
já instalada!
Não era mais possível “ignorar” a existência de tanta
gente “economicamente débil”, (ainda que difícil
seja a sua definição!) carecendo de assistência médica, e que uma tal “ignorância” poderia tornar-se
politicamente muito cara!
A despeito de todas as maravilhosas descobertas já
realizadas, assim como as “perfeições” alcançadas,
o homem está sempre a descobrir que ainda está,
socialmente, muito mal organizado, e muito pior
apetrechado para lutar contra as adversidades da
doença e da insegurança, pessoal, familiar e laboral.
Como resultado daquela “bernarda”, durante, pra-
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ticamente todo o ano de 1947, o Conselho Regional do Porto, sob a sábia direcção de Ernesto Morais, perante a inexistência do Conselho Geral,
sujeitando-se, por isso, a críticas internas, por estar a exceder a sua competência, esteve ocupado e
absorvido com o grave (tenebroso, para muitos;
apaixonante, para uns poucos) problema das “Caixas”.
Sem demora, um grupo de mais de 50 clínicos
prontamente requereu uma Assembleia Regional
Extraordinária para tratar da momentosa questão!
Ao fim de muitas discussões (por vezes bem duras,
conforme nos confiou Aureliano da Fonseca) foi
elaborado um documento-guia da exclusiva autoria do CR do Porto, que não pretendia ser mais do
que “uma adaptação da classe médica ao facto consumado da criação da Federação Nacional das Caixas de Previdência, de cuja orgânica administrativa e técnica não pode responsabilizar-se nem a
Ordem nem a classe Médica”.
Reflectindo a vontade de controlar uma máquina já
em movimento, mais duas outras propostas foram
aprovadas: a necessidade da organização de um
Congresso de Assistência e Medicina Social, e ainda a criação de um organismo coordenador de todos os serviços de Assistência e Medicina Social.
Todas as deliberações, dadas as circunstâncias impostas, ficaram naturalmente, a aguardar uma melhor oportunidade de cumprimento.
Mais tarde, averiguado, pelo Conselho Geral, o teor
dos contratos dos médicos com a Federação das
Caixas, foi o mesmo considerado como desprestigiante para a classe médica.
Após muitas, demoradas e difíceis diligências, foi
o assunto resolvido por um despacho do Presidente do Conselho de Ministros (mais outra das originalidades, desta vigência!) no qual se dava inteira
e completa satisfação à doutrina defendida pela
Ordem dos Médicos, mencionando as normas de
um contrato individual de prestação de serviços
prestigiante para o médico e conforme com a ética
profissional.

M ORAIS LEND O

O SEU DISCURSO

Uma vez que a “Obra Portuguesa de Aperfeiçoamento Médico-Sanitário” permanecia “na gaveta”
do Governo (a quem obrigatoriamente assistia a
responsabilidade de garantir o âmbito nacional, a
regularidade e a continuidade de tal “Obra”) o Conselho Regional do Porto, sob a Presidência de
Ernesto Morais, propôs-se organizar o “I Curso de
Repetição e Actualização de Conhecimentos Médicos”, especialmente vocacionado para os colegas
“da província”, o qual se efectuou de 27 de Outubro a 8 de Novembro de 1947. Mais “uma primeira vez”!
Foi um êxito estrondoso! Para além da insofismável
demonstração do verdadeiro espírito de serviço de
legiões de pessoas e instituições médicas da cidade
do Porto, que foram mobilizadas para pôr em marcha tão ambiciosa iniciativa.
Observado agora, passados 54 anos, surge-nos
quase inacreditável como foi possível pôr em prática, e coordenar eficazmente, tamanha grandiosidade organizativa!
Limitados pelas instalações dos laboratórios e serviços hospitalares, só 40 médicos puderam ser subsidiados. Numerosos outros tiveram que ser recusados, muitos dos quais se sacrificaram deslocando-se para frequentar apenas as lições teóricas e
conferências, tal como fizeram, aliás, muitos clínicos da cidade do Porto.
Nos dois anos seguintes, aproximadamente pela
mesma altura do ano, o mesmo Conselho Regional,
ainda sob a mesma presidência de Ernesto Morais
(perdoe-se-me a ênfase) teve a satisfação de organizar o II (de 25 de Outubro a 6 de Novembro de
1948) e o III (de 24 de Outubro a 5 de Novembro
de 1949) Cursos de Aperfeiçoamento.
Nestes, já assistiram um número maior de médicos
(48, em cada) dos quais alguns enviados, e subsidiados, pela Direcção Geral de Saúde e outros pelo
Sub-Secretariado das Corporações, Serviços Médico-Sociais ou Casas do Povo.
Na senda das originalidades que “pulverizaram” o
mandato de Ernesto Morais deve também ficar re-
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gistado que a certa altura foi publicado um despacho do Sub-Secretariado das Corporações, determinando que todos os médicos inscritos em variadas
Caixas de Previdência, transitassem para a Caixa de
Previdência dos Médicos Portugueses.
É claro que começaram logo “a chover” os mais
variados protestos vindos de todos os lados ... e o
Conselho Geral acabou por conseguir a suspensão
do referido despacho.
Até nesta área da Assistência interna às viúvas e
ófãos de colegas falecidos, e que pertenceram a este
CR, aconteceu um facto inédito e agradável: o colega Afonso Carlos Freire Temude Rangel, num
rasgo de nobre generosidade, respondeu ao apelo
da Comissão de Assistência, oferecendo, por doação imediata, toda a parte que lhe pertencia duma
propriedade, no valor aproximado de 200.000 escudos (em 1947, uma autêntica fortuna!).
Não é possível passar por cima do interesse, importância e carinho que Ernesto Morais emprestou à
Biblioteca e ao notável incremento do número das
revistas assinadas: a partir de Janeiro de 1948 era
possível consultar, na sede, 32 revistas, nacionais e
estrangeiras, para além de 12 Secções da Excerpta
Médica.
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Ainda na área cultural deve ficar mencionado a intensa animação que a sede passou a ter, principalmente nos anos de 48 e 49, com a realização de um
número considerável de Conferências sobre diversos temas de interesse, assim como reuniões de
Sociedades médicas.
Em Janeiro de 1950, no fim do mandato, Ernesto
Morais “entregou a pasta” ao seu próprio Vice-Presidente, Frazão Nazareth, pois era ele quem “encabeçava” a lista sucessora e vencedora!
No seu breve discurso de despedida, Ernesto Morais, teve um gesto único de grande simpatia pessoal para o colega e colaborador José Maria Rodrigues de Carvalho (que também iria integrar o Conselho seguinte) enaltecendo as suas excelentes qualidades profissionais e humanas.
No final, quem melhor que o próprio Ernesto Morais para sintetizar a experiência da sua participação em tais andanças: “ambiciona este Conselho
Regional um eco de justiça mas, seja ele qual fôr,
na consciência dos seus membros fica inabalável a
certeza de que trabalhou o mais que pode e soube.”
Indiscutivelmente... e com grande aplauso...
nortemédico Fotografia António Pinto
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«,OLTO SEMPRE ␣O
LOC␣L DO CRIME»
␣NTÓNIO PINTO, FOTÓGR␣FO D␣
NORTEMÉDICO, EM DISCURSO DIRECTO

D ETESTA SER FOTO GRAFAD O

E É O PRIMEIRO A CO N-

FESSAR TIMIDEZ PERANTE AS CÂMARAS.

M AS PASSA A

VIDA DE MÁQ UINA FOTO GRÁFICA AO PESCO Ç O E DE
OBJECTIVA APONTADA AO MUND O .
O FOTÓ GRAFO RESIDENTE DA

ANTÓ NIO PINTO É

N ORTEMÉDICO

DESDE A

PRIMEIRÍSSIMA EDIÇÃO E, DESTA VEZ, O CO NVIDAD O
PARA UMA ENTREVISTA EM JEITO DE AUTO -RETRATO , A
PRETEXTO DA RECENTE INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

“D IABOS

À

S OLTA”,

EM Q UE PARTICIPA JUNTAMENTE

COM D OIS FOTÓ GRAFOS GALEG OS, E D O LANÇAMENTO D O LIVRO H OM Ó NIMO .

D OIS DED OS DE CONVERSA QUE PASSAM EM REVISTA O SALTO D O N UTRICIONISMO PARA A FOTO GRAFIA, A PAIXÃO PELOS C ARETOS DE
P O DENCE Q UE AG ORA VERTEU EM EXPOSIÇÃO , AMBIÇ ÕES FUTURAS E CONSELH OS DE PROFISSIONAL.

Curriculum Vitae
António Joaquim Sousa Alves Pinto nasceu a 3 de Fevereiro de 1962
na freguesia de Guifões, concelho de Matosinhos, e frequentou o
bacharelato em Nutricionismo, ao longo do qual foi descobrindo a
paixão pela fotografia. Auto-didacta, acabaria por comprar a sua
primeira máquina fotográfica em 1980 – até aí, usava uma compacta emprestada – e por realizar a sua primeira exposição três
meses depois. No mesmo ano, trabalhou por oito meses num laboratório industrial onde ficou a conhecer por dentro os processos
técnicos associados à fotografia. Frequentou diversos cursos de fotografia do FAOJ, onde foi monitor de laboratório, foi responsável
pelo sector de Fotografia do Grupo de Jovens de Guifões entre 1982
e 1984 e, nos dois anos seguintes, coordenou a secção Foto/Cine da
Escola Prática de Administração Militar. Até 1990, altura em que
abandona o serviço militar e decide profissionalizar-se, participa,
como co-autor, na elaboração dos diaporamas “Viva o Porto”, “Tabernas de Portalegre” e “Serralves”. Frequenta então o Curso de
Preparação Profissional da Escola Técnica de Fotografia, no Por to,
e trabalha, durante seis meses, como assistente em fotografia de
estúdio e comercial. No ano lectivo 1990-91, é monitor de fotografia na mesma escola, leccionando Técnica Fotográfica, Equipamentos, Estúdio e Laboratório. Em 1991 monta o seu próprio estúdio e
inicia verdadeiramente a sua actividade comercial. Um ano mais
tarde, arranca a sua colaboração com o diário “Público”, no Porto,
onde desempenha as funções de apoio e controlo de laboratório, faz
fotojornalismo e, aos fins de semana, edição fotográfica. Desde então, efectuou vários trabalhos, de entre os quais inúmeros catálogos
para a Fundação de Serralves e a Galeria Pedro Oliveira.
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( n o rt e m é d i c o ) - És o fotógrafo residente da
nortemédico, e quase um totalista destas primeiras oito edições, mas os leitores ainda não
te conhecem. Como farias a tua apresentação?
(António Pinto) - Uma das principais curiosidades
acerca da minha carreira é que eu era estudante de
Nutricionismo quando comecei a fazer fotografia.
E mais estranho ainda é o facto de, aos 15 anos, ter
recusado terminantemente o convite para integrar
o grupo de fotografia da escola secundária que frequentava. Lembro-me de ter respondido: “Fotografia, eu? Nunca!”. Mas a verdade é que eu sempre
gostei de coisas novas, que mexem – e, então, só
conhecia aquela variante preguiçosa da fotografia,
do tipo “aponta, dispara, e o resto é com o laboratório”. No entanto, a dada altura comecei a fazer as
minhas primeiras fotografias, que levei a um laboratório para revelar. E o dono desse laboratório acabou por ser o principal “culpado” pelo despertar
da minha curiosidade, porque, em vez de limitarse a entregar-me as revelações, começou a criticarme as fotografias, a alertar-me para este ou aquele
defeito técnico. Perante os reparos desse senhor,
percebi que a fotografia era, afinal, qualquer coisa
que se podia apurar, aperfeiçoar, afinar. Mal saí do
laboratório, fui à Livraria Bertrand e comprei três
livros sobre fotografia. Foi uma espécie de amor à
primeira vista. Durante seis meses, engoli esses três
livros e experimentei tanto quanto pude. E foi assim que comecei a entrar no gozo da fotografia.

rios: queria conhecer a fotografia por dentro. Durante oito meses, estive num laboratório industrial,
depois fiz cursos na Kodak e na Fuji, aproveitava
praticamente tudo o que aparecia. Entretanto, chegou o serviço militar. Nas unidades onde estive, fui
sempre responsável pelos núcleos de fotografia.
Deixei-me ficar durante cinco anos, o que me serviu para ganhar alguma estabilidade financeira, uma
vez que era oficial do exército. Fui adiando o
bacharelato, porque bastava ter uma cadeira em falta
para garantir a entrada automática na licenciatura
que estava então a ser criada, mas, quando terminou o serviço militar e tive de escolher o que havia
de fazer, decidi dedicar-me a tempo inteiro à fotografia. Inscrevi-me na Escola Técnica de Fotografia
e, passados seis meses, estava já a ser convidado
para ser assistente do director da escola, o que me
ajudou imenso a conhecer melhor os mercados da
fotografia de estúdio, da fotografia industrial e da
fotografia publicitária. Depois foi o salto para o terreno: o que significou dois anos de luta, porque é
difícil penetrar num mercado saturado como este
se encontrava então. Hoje tenho uma boa carteira
de clientes – desde 1992 que não preciso de procurar trabalho nem de o promover.

Foi logo aí que saltaste do Nutricionismo para a
fotografia?
No ano seguinte, a fotografia passou a ser a minha
principal actividade, absorvia-me mais do que o
curso. Dediquei-me à fotografia como amador – no
verdadeiro sentido da palavra, como um apaixonado. Mas não fazia a mínima ideia daquilo que significava ser um profissional da fotografia. Comecei
então a estabelecer contactos com lojas e laborató-

Paralelamente à tua actividade de fotógrafo profissional que recebe encomendas diversas, vais
alimentando alguns projectos pessoais, como
este dos Caretos de Podence…
Exacto. Como disse, a minha relação com a fotografia começou por ser a de um verdadeiro amador. Aliás, se calhar até gosto mais de comunicar,
ensinar e discutir fotografia do que propriamente
de fotografar, embora esta ordem de preferências

Começaste como “free-lancer”?
Tirando os meses em que estive a trabalhar em laboratórios, nunca fui de facto contratado por ninguém. Sou “free-lancer” desde o início.
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não seja fácil de estabelecer. Na verdade, a
profissionalização veio da necessidade de ganhar a
vida, o que não significa que não consiga extrair
prazer da maioria dos trabalhos profissionais que
executo. O grau de confiança que os clientes têm
no meu trabalho dá-me uma enorme liberdade.
Hoje sinto-me um verdadeiro profissional livre. E
embora cada vez tenha menos tempo para os meus
projectos pessoais, ao cabo de dias, semanas, meses de trabalho, ainda uso o meu tempo livre para
fotografar.
O quê?
Depende do meu estado de espírito da altura. Mas
por regra costumo procurar zonas calmas, para carregar as baterias na natureza e descarregar o stress.
Prefiro o mar, as praias — o mais abandonadas possível —, os montes, a terra, os rios. De vez em quando, cruzo-me com a vontade de fotografar a cidade
e as pessoas, mas sempre com muito pouco contacto directo, nunca na situação de retrato propriamente dito. A situação do retrato acontece mais no
interior, porque só lá a calma permite começar uma
conversa e passar horas com um pastor, por exemplo. Na cidade, é impossível reter as pessoas. De
qualquer forma, o retrato não é o meu registo favorito – a fotografia de natureza é, por excelência, o
meu tema favorito.
Que projectos pessoais gostarias de destacar?
No fundo, este projecto da exposição de fotografias sobre os Caretos de Podence foi o primeiro a terse concretizado. Reflecte um trabalho de nove anos,
ou melhor, de seis tardes espalhadas por nove anos,
uma vez que é um acontecimento que só sucede
uma vez por ano, na terça-feira de Carnaval. E só
agora está a sair cá para fora, a ver a luz do dia.
Qual é a história deste projecto?
Um belo Carnaval, em 1992, estava eu na aldeia
natal da minha mulher, que fica no concelho de
Macedo de Cavaleiros, ouvi falar em Podence e,
como não fazia a mínima ideia do que se tratava,
resolvi ir até lá para ver. Achei aquele ritual de Carnaval uma coisa tão forte e tão exuberante que comecei a tentar dedicar-me àquele fenómeno. No
ano seguinte, calhei de lá voltar e tentar um contacto directo com os rapazes. E, ao longo de todos

estes anos, fui voltando para fotografar, sem nunca
pensar que esse trabalho viria a resultar num projecto com esta dimensão. Tinha imaginado talvez
uma simples exposição em Macedo de Cavaleiros,
num circuito muito localizado. Entretanto, a Delegação Regional de Cultura do Norte quis ver imagens minhas para a eventualidade de colocar uma
delas no cartaz do congresso “Cultura Popular da
Galiza e Norte de Portugal”, organizado em parceria com a Conselleria de Cultura, Comunicación
Social e Turismo da Xunta de Galicia. Ao ver a colecção, os responsáveis decidiram-se por uma iniciativa mais completa, e o resultado foi o projecto
“Diabos à Solta”: um livro e uma exposição de fotografias minhas, referentes ao Carnaval de Podence,
e dos galegos Xulio Gil e Xurxo Lobato, relativas ao
Entrudo de Laza. Depois da inauguração por ocasião do congresso, que decorreu de 12 a 14 de Setembro na Fundação Cupertino de Miranda, a exposição deverá fazer itinerância pelas casas de cultura e câmaras municipais de Trás-os-Montes.
Em que outros projectos pessoais gostarias de
investir o teu tempo livre?
Mas tenho outros projectos que lembro de vez em
quando, mas que continuam na gaveta, ainda em
estado bruto, de matéria prima: um sobre as estátuas e os jardins da cidade do Porto, outro sobre
Trás-os-Montes e outro ainda sobre natureza protegida de Portugal. Recentemente descobri a beleza dos Açores... Um projecto a pensar!
Que é a tua verdadeira paixão nos últimos tempos…
É verdade. Cada vez que penetro na natureza que
Portugal nos dá e encontro a paz e a natureza que
me enchem os sentidos e me deixam ficar tão bem
comigo, sinto uma imensa vontade de mostrar tudo
isso ao mundo, até porque há muita gente que ainda desconhece essas áreas. É um facto que há muitos trabalhos fotográficos sobre essas paisagens, mas
creio que não espelham totalmente a diversidade
da beleza que lá se encontra. É preciso pelo menos
um ano para fotografar a Serra da Estrela como deve
ser, por exemplo.
É, portanto, um projecto de muito longo prazo?
Na melhor das hipóteses, estará concretizado da-
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qui a três anos. Mas cada vez sinto mais necessidade de pegar em projectos de fôlego, que me dêem metas e força para
continuar. Ter objectivos de longo prazo é muito saudável. A
curto prazo já basta o stress do trabalho diário e das encomendas dos clientes.
Das encomendas que já recebeste, quais te deram mais
gozo?
Provavelmente, destacaria um projecto da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura em que estou actualmente envolvido, “Registos de Uma Transformação – Zonas do Parque
da Cidade e dos Caminhos do Romântico”. No fundo, tratase de acompanhar o antes e o depois das intervenções levadas a cabo pela Porto 2001 nessas duas zonas da cidade, que
são, de resto, interessantíssimas. Mas gostei muito do trabalho que fiz para a revista da Air France, e que acompanharam o artigo “Porto: Un Balcon Sur le Douro”. E também foi
uma honra ter algumas fotografias no Pavilhão dos Oceanos,
durante a Expo ’98, estas já de arquivo.
Ao todo, quantas imagens tem o teu banco de imagens?
Em termos de imagens seleccionadas, com algum potencial,
deve rondar as 10, 15 mil.
Como imaginas o teu futuro: a fazer o que fazes hoje ou
exclusivamente dedicado aos teus projectos pessoais?
Há duas coisas que eu gostaria imenso de fazer: fotografia de
natureza e fotografia de autor. Se vivesse nos EUA, poderia
com muito mais facilidade dedicar-me à fotografia de natureza. Lá, há imensos “free-lancers” que conseguem dedicarse exclusivamente a uma área da fotografia e viver disso. Mas
o nosso mercado é muito exíguo para esse tipo de estratégia
profissional: se pedir 40 ou 50 contos por uma imagem, o
cliente já deita as mãos à cabeça, ao passo que, nos EUA,
muito facilmente certas imagens são compradas por 500 ou
600 contos. Aqui é muito difícil fazer um cliente perceber
que, para obter aquela fracção de segundo a que corresponde a imagem, foram precisos meses de investigação e de espera pela criação das condições ideais. Quanto à fotografia
de autor, a situação é praticamente a mesma. A maior parte
das pessoas que se lhe dedicam são forçadas a continuar a
fazer fotografia profissional ou, caso contrário, a viver de
pequenos expedientes: são artistas no verdadeiro sentido da
palavra. Por outro lado, também adorei a minha passagem
pelo “Público”, onde fiz edição fotográfica ao longo de oito
anos e meio. Acho o fotojornalismo interessantíssimo, pela
carga emotiva envolvida: é uma quantidade de adrenalina
fabulosa! Mas, também nesta área, o mercado é demasiado

pequeno para permitir uma carreira de “free-lancer”
sem apertos…
Para concluir esta entrevista, gostava de pedirte que me descrevesses as qualidades de um bom
fotógrafo.
As qualidades de um bom fotógrafo variam muito
consoante a área a que se dedica: há características
que se exigem a um fotojornalista e que não são
essenciais a um fotógrafo de estúdio. O segredo aqui
é. de resto, muito semelhante ao segredo de qualquer profissão: dedicação, paixão, sacrifício, vontade. Mas claro que o olhar é fundamental para qualquer fotógrafo, porque a fotografia é também uma
forma de comunicação — silenciosa, mas muito eloquente. Não é à toa que se diz que uma imagem
vale mais do que mil palavras. Obviamente, é
incontornável conhecer a técnica fotográfica: experimentar muito é a melhor estratégia. Este trabalho que fiz sobre os Caretos de Podence, por exemplo, exigiu uma enorme componente de fotojornalismo: foi preciso correr com eles, saltar ao lado
deles, deixar-me envolver totalmente na festa, meter conversa… Se tivesse de dar um conselho a alguém que quisesse fazer um trabalho semelhante,
dir-lhe-ia que abandonasse a tele-objectiva, pegasse na grande angular e enchesse o primeiro plano.
Ou seja, que se aproximasse: o fotógrafo tem de
estar lá. E não pode parar de disparar, porque cada
momento é um momento diferente. É por isso que,
em fotografia, vale sempre a pena voltar ao local do
crime.
nortemédico

Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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ARTES

PROF. LEVI GUERR␣ V␣I EST␣R
N␣ C␣S␣ DO MÉDICO
EXPOSIÇÃO DE PINTURA (AGUARELAS), DE 8
A 17 DE NOVEMBRO
A C ASA D O M ÉDICO (SECÇÃO REGIO NAL N ORTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS) VAI
RECEBER UMA EXPOSIÇÃO DE PINTURA DA AUTORIA D O PROF. LEVI G UERRA . C OM
INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 8 DE N OVEMBRO , 5ª FEIRA , PELAS 21 H 30,
PERMANECERÁ PATENTE AO PÚBLICO ATÉ AO DIA 17 DESSE MÊS , PO DEND O SER VISITADA TODOS OS DI␣S DAS 11H 00 ÀS 23H 00.
SÃO UMAS DEZENAS DE Q UADROS – “ AGUARELAS”, COM O LHE PREFERE CHAMAR O
AUTOR – Q UE REVELAM A SUA EXPRESSÃO ARTÍSTICA AO LO NG O D OS AN OS . É, NAS
PALAVRAS D O PROF . LEVI G UERRA , “ UMA EXPOSIÇÃO DESPRETENSIOSA , DE TEMAS
DIVERSOS E DE COMPOSIÇ ÕES VARIADAS Q UER NAS TÉCNICAS UTILIZADAS Q UER N OS
MEIOS EMPREGUES ”.
N ORTEMÉDICO DEIXA-LHE AQ UI UMA PEQ UENA AM OSTRA D O Q UE LÁ VAI PO DER VER.

O Prof. Levi Guerra, natural de
Águeda, é Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina do
Porto, e está reformado como Médico
e Director do Serviço de Nefrologia do
Hospital de S. João.
Foi Interno, Chefe de Serviço e Director do Serviço de Nefrologia no Hospital de Santo António, onde iniciou
o programa de Hemodiálises no Norte do País.
Leccionou Anatomia, Biologia Médica e Medicina/Nefrologia
na Faculdade de Medicina do Porto, Fisiologia Humana no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Clínica e Terapêutica Médicas na Faculdade de Farmácia do Porto, Química
Fisiológica na Faculdade de Medicina de Lourenço Marques, e
disciplinas diversas em Escolas de Enfermagem do Porto.
Foi fellow de Farmacologia/Bioquímica e Medicina Interna
(Nefrologia) na Washington University of St. Louis, EUA,
Visiting-Professor de Fisiologia na Universidade de Aarhus, Dinamarca, e Assistant-Professor de Medicina na Universidade de
Connecticut/Saint Francis Hospital Medical Center, em Hartford,
EUA. É membro eleito da Academia de Medicina Brasileira, e
Fellow do American College of Physicians. Pertenceu ao Editorial
Board do Kidney International e do European Journal of Internal
Medicine, e de várias revistas médicas nacionais. Fundou e dirigiu os Arquivos de Medicina. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos, e é Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Nefrologia.
Foi Director do Hospital de S. João. É, actualmente, Presidente
da Direcção do Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes,
de que foi co-fundador.
Fez já quatro Exposições individuais de Pintura.

PERDER A RESPIRAÇÃO
NO

PARQUE DE
MONTESINHO
SÃO PAISAGENS DE CORTAR A RESPIRAÇÃO , SALPICADAS POR UNS IMENSOS 75 MIL HECTARES Q UE FAZEM D O PARQ UE N ATURAL DE M O NTESINH O UMA DAS MAIORES ÁREAS PROTEGIDAS D O PAÍS. RAZÕES NÃO
FALTAM PARA UMA VISITA VAGAROSA , MAS ASSINALEM -SE APENAS DUAS :
A RIQ UEZA DA FAUNA E DA FLORA E A MAGIA DE ALDEIAS COM O RIO DE
O N OR, O NDE É IMPOSSÍVEL NÃO SE EXPERIMENTAR A SENSAÇÃO DE SE
TER RECUAD O NO TEMPO . N ORTEMÉDICO APRESENTA-LHE A SEGUIR UMA
PEQUENA AMOSTRA D O QUE PO DERÁ DESFRUTAR EM PLENA “ TERRA FRIA ”
TRANSM O NTANA .

LAZER

Passar de carro por algum naco dos cerca de 75
mil hectares que compõem o Parque Natural de
Montesinho (PNM) pode causar uma sensação estranha. Não só pelo barulho do motor que vai beliscando aquele silêncio natural e delicioso, mas
sobretudo porque nestas paragens um carro é um
elemento fora do contexto. Deite-se o olho às casas de pedra solta, cobertas por lajes de ardósia, ou
às ruelas estreitas e tortuosas características das
minúsculas aldeias que se espalham por toda a extensão daquela que é uma das maiores áreas protegidas do país, e percebe-se facilmente porquê: há
pontos do imenso mapa do PNM onde se sente
que o tempo parou. E é precisamente a magia destes lugares que se apresentam ao mundo como que
dominados por um sono profundo que durante praticamente todo o ano faz desaguar no topo nordeste de Portugal hordas de visitantes, sedentos de uma
mais que garantida lufada de serenidade.
São cerca de 215 os quilómetros que separam o
Porto de Bragança, uma das entradas possíveis para
o parque – a outra é através do concelho de Vinhais.
Partindo da Invicta, siga pela A4 até Vila Real e
daqui continue pelo IP 4. Uma vez em Bragança,
tem várias opções: seguir por Guadramil e pelo caminho visitar os museus rurais de Caravela, Palácios ou Babe; fazer o percurso de Varge até Rio de
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Onor, a célebre aldeia comunitária; ou então rumar
à aldeia que dá nome ao parque, que lhe oferecerá
uma passagem por Rabal e França. No caso de preferir entrar no PNM por Vinhais, deverá dirigir-se
a Salgueiros e depois fazer escala em Lagarelhos,
onde se encontra o carvalho mais antigo da Península Ibérica. A seguir, faça um desvio até Tuizelo,
um ponto obrigatório dos Caminhos de Santiago.
Absolutamente imprescindível é a paragem em
Moimenta, onde está implantado um dos melhores restaurantes da região – A Fraga dos Três Reinos.
Mas vamos ao que realmente interessa. Situado em
plena terra fria transmontana, o PNM faz fronteira
com Espanha e engloba as serras de Montesinho e
da Coroa. A sua área é dominantemente xistosa e
caracteriza-se por uma sucessão de elevações suaves e de formas arredondadas, com altitudes que
variam entre os 438 e os 1481 metros, separadas
aqui e ali por vales profundamente encaixados, o
que desde logo constitui um regalo para a vista.
Graças à sua localização geográfica e à grande diversidade geológica e climática que caracteriza o
nordeste de Portugal, o parque, criado em 1979,
alberga uma flora variadíssima. São abundantes os
carvalhos negros, os castanheiros, os sardoais, as
azeleiras, os salgueiros e os choupos. Na área do
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PNM há também espécies únicas no mundo, como
é o caso da cravina. O Parque de Montesinho é
igualmente um mosaico de habitats – ao longo dos
seus 75 mil hectares é possível observar cerca de
240 espécies, com destaque desde logo para o lobo
ibérico, que apresenta nesta região uma população
estável. Podem ainda observar-se raposas, corços,
gatos-bravos, texugos, milhafres, javalis e víborascornudas. As aves são, porém, o grupo mais abundante: estão assinaladas mais de 150 espécies, algumas das quais ameaçadas, que dão a esta área
uma importância acrescida. É o caso da águia-real
e da cegonha negra.
Dentro dos limites do parque, há paisagens de cortar a respiração. Os melhores recantos, contudo,
são inacessíveis a um automóvel vulgar. Das duas
uma: ou recorre aos serviços de um todo-terreno
ou prepara o corpo para caminhadas longas mas
aprazíveis. Saindo de Montesinho, por exemplo,
poderá fazer um percurso pedestre entre a Ribeira
das Andorinhas e a Serra Serrada. Ao longo de cerca de seis quilómetros, que levam mais ou menos
três horas a percorrer, poderá observar a barragem
da Serra Serrada, matos rasteiros de urze, carqueja
e sargaço, e ainda a zona planáltica sobre o vale da
ribeira. Mas há muito mais para explorar por estas
bandas. Na sede do parque – encerrada ao fim-desemana – estão disponíveis mapas e folhetos infor-

mativos e há sempre alguém que pode aconselhar
os melhores itinerários.
Já deve ter percebido que a visita ao PNM deve ser
feita com vagar. Se entretanto o corpo reclamar
descanso, aproveite para o satisfazer num dos muitos merendeiros estrategicamente instalados em
lugares de paisagens arrebatadoras. Carregadas as
baterias, continue a viagem, desta vez tendo na mira
a visita às aldeias integradas na área do parque.

O

TEMPO PARO U AQ UI

Escondidas em pontos abrigados e discretos, são
92 e em conjunto perfazem cerca de 9000 habitantes. Muitas passam despercebidas aos olhos do
visitante ocasional: pelas suas reduzidas dimensões
e pela forma como inteligentemente souberam preservar e adaptar-se às características do meio. Aliás, o que dá ao PNM características peculiares é
justamente a forma como ao longo dos séculos as
populações souberam integrar-se harmoniosamente
com a paisagem.
Região povoada há vários milénios – os indícios
mais antigos de ocupação humana remontam ao
Neolítico Final e ao Calcolítico –, o parque conserva vestígios arqueológicos em muitas das suas al-

3415

deias. Algumas mantêm as designações de castros;
outras, antigas propriedades rurais, exibem nomes
pessoais de origem germânica (Quirás, Fresulfe,
Sernande, Guadramil), atribuídos pelos colonizadores visigodos.
Com a criação da nacionalidade, uma das principais preocupações dos reis foi povoar o reino, através da distribuição de terras a fidalgos e à Igreja e
da criação de um sistema de foros colectivos, já
que as duras condições geográficas e sociais de
então exigiam que a organização do espaço assentasse na vida em grupo. Ainda hoje as estrutruras
económicas e sociais de algumas aldeias do parque
conservam hábitos comunitários.
“No mapa das práticas comunitárias em Portugal,
as tintas carregam-se sempre que se fala em Trásos-Montes, surgindo, a par dos vários usos materi-

alizados numa qualquer construção, todo um cortejo de actuações práticas no quotidiano agrícola,
desde as vezeiras – guarda à vez dos bois ou das
cabras – e das roçadas e segadas até à existência do
próprio conselho, reunião dos vizinhos em que cada
um representava uma casa, que deliberava acerca
do essencial da aldeia e cujo poder era indiscutível”, observa Pedro Castro Henriques, em “Parques
e reservas naturais de Portugal”. Embora com o
passar dos anos os hábitos de vida em comunidade
tenham sofrido um duro revés, Rio de Onor, uma
pequena povoação que se desenvolve nas margens
do rio com o mesmo nome e separada por escassos
metros da congénere espanhola (Riohonor de
Castilla), é um desses lugares.
Quase podem contar-se pelos dedos os habitantes
que ainda por lá se mantêm, em meia dúzia de casas de pedra solta. Só há um estabelecimento comercial – a Cervejaria Preto –, que faz as vezes de
“café-snack” e de mercearia. Bernardino Preto, o
proprietário, já deve estar farto de explicar a quem
chega como era a aldeia “do antigamente”. Mas
apesar disso os seus olhos de um azul intensíssimo
brilham sempre que fala do tempo em que “era o
povo que decidia tudo” em Rio de Onor. Quando
havia algum problema “entre os vizinhos”, recorda, “mandava-se tocar o sino, reuniam-se as pessoas da aldeia e resolviam-se as coisas”. Agora, “por
tudo e por nada chama-se a GNR e vai-se a tribunal”.
“A rapaziada nova vai saindo da aldeia, os velhotes
vão morrendo e as tradições vão-se perdendo”, conta Bernardino, voltando-se para chegar um tubo
de pasta de dentes “para desenrascar um vizinho”.
Apesar de tudo, nota Pedro Castro Henriques, a
aldeia “parece não ter sofrido transformações de
vulto” desde a década de 50, por alturas dos estudos etnográficos levados a cabo por Jorge Dias.
Subsistem os lameiros comunitários, onde o gado
da terra é vigiado pelos olhos atentos de dois pastores, há um boi do povo e uma casa onde está
instalado o forno que serve Rio de Onor. “É evidente que ao cenário inicial se pode acrescentar
electricidade, água encanada, o gás butano, junto
a uma lareira que teima em se apagar, o pão branco
da padaria industrial, em vez do pão negro do forno comum, os xistos tomados a cimento, os rebocos vários, a varanda e a escada em cimento com
guardas de ferro, tijolos, vigas e as novas construções: telha-marselha, pinturas berrantes, estranhas
formas. Mas sobretudo o que há de novo é o alcatrão até Bragança e o poder indiscutível do
audiovisual”, ressalva Pedro Castro Henriques. Uma
observação mais atenta permite, de facto, identificar estes elementos invasores, mas mesmo assim a
visita a Rio de Onor continua a impor-se.
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O mesmo pode dizer-se a propósito da aldeia que dá nome ao parque. As tradições comunitárias quase desapareceram, é certo, mas as
semelhanças com Rio de Onor são mais que muitas. Vivem em Montesinho não mais de 20 famílias, a escola primária também encerrou
devido à falta de crianças e é sobretudo durante o Verão que a aldeia
se transfigura: voltam os emigrantes e chegam os muitos turistas, na
sua maioria holandeses, italianos, ingleses e espanhóis.
Dignas de uma paragem são também as aldeias da zona da Lombada,
onde se realizam as tradicionais Festas dos Rapazes, na época do
Natal. Por esses dias, os rapazes solteiros de mais de 16 anos vestemse com trajes que os cobrem dos pés à cabeça e envergam máscaras
de latão pintado ou madeira. Correm e saltam por toda a aldeia numa
algazarra tremenda, ritualizando cerimónias de iniciação, cuja origem remonta, segundo o abade de Baçal, aos romanos veneradores
de Saturno.
Esta é apenas uma pequena amostra do que pode desfrutar dentro
desse quadrilátero alongado que é o PNM. Já está convencido a fazer
a mala?

Se está decidido a visitar o Parque Natural de
Montesinho saiba que neste momento as opções
de alojamento estão ligeiramente limitadas. Há várias casas de abrigo dentro da sua área, mas algumas estão a sofrer obras de beneficiação, pelo que
actualmente estão disponíveis apenas três, distribuídas por Moimenta e Montouto. Aconselha-se,
pois, que as reservas sejam feitas com a antecedência devida. Para tal poderá dirigir-se à sede do parque (Bairro Salvador Nunes Teixeira, Lote 5, 5300044, Bragança) ou usar os telefones 273 381 444/
234/ 214. O fax é o 273 381 179.
Se não conseguir acautelar um lugar nas casas do
parque, poderá optar pelas casas de turismo em
espaço rural. Tem ao seu dispor a Quinta
d’Avozinha, em Cabeça Boa, Samil (273 331 101),
o Moinho do Caniço, na Ponte de Castrelos, Estrada de Vinhais (273 323 577) ou ainda a Casa da
Bica, em Gondesende, Estrada de Vinhais (273 999
454).
Finalmente, as unidades hoteleiras de Bragança. A
melhor é a Pousada de S. Bartolomeu, situada na
Estrada do Turismo (273 331 493). Pode ainda escolher a Residencial Classis, na Avenida João da
Cruz, 102 (273 331 631) ou o Hotel S. José, na
Avenida Sá Carneiro (273 331 578).
Falar de Trás-os-Montes implica necessariamente
falar da sua riquíssima gastronomia. Diz-se que
nestas bandas cria-se um porco como se cria um
filho. O resultado está à vista: as alheiras, os presuntos, os chouriços, os salpicões e por aí adiante
são de comer e chorar por mais. Afamadíssimas
são também as carnes de vitela e cordeiro. No capítulo das sobremesas, o panorama é igualmente
promissor e abundam sobretudo os doces feitos à
base de castanhas. Já se referiu aqui A Fraga dos
Três Reinos, em Moimenta; Nortemédico acrescenta
apenas mais dois restaurantes imperdíveis: O Abel
e o D. Roberto, ambos em Gimonde.
nortemédico

Texto Sandra Silva Costa • Fotografia António Pinto
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!ÃO PERCA ␣!)O !ORTE!
Passado o Verão, passadas as férias (grandes), a praia e as grandes viagens, é tempo de retomar a rotina do dia-a-dia. Mas há
sempre oportunidade para fazer uma “escapadinha” de fim-de-semana, aproveitar umas pontes, uns feriados.... Nortemédico
deixa-lhe aqui, numa espécie de roteiro turístico-cultural, uma pequena amostra daquilo que pode usufruir por este imenso
Norte. Às entidades que nos facultaram estas informações, particularmente às Câmaras Municipais, muito obrigado. E se pudermos, lá estaremos!...

VALENÇA
Feira Mensal de Cerdal, dia 14. Feira semanal de Valença, dias 3,
10, 17, 24 e 31. Mercado das Lavradeiras de Valença, dias 3, 6,
10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31. Curso “Diplomacia Portuguesa: Séculos XIV a XVI”, pelo Prof. Luís Adão da Fonseca, dias 8 a 12. Exposições de Pintura: António Abalde, de 1 a 15; Caridad Rubio e
outros, de 16 a 31; ambas na Sala de Exposições, Praça do Forte de
Valença (Telef.: 251 809500). Mostra Permanente Cartográfica da
Praça do Forte de Valença, no Arquivo Municipal (Telef.: 251 809515).
Exposição de Louças Regionais de Viana do Castelo, no Posto de
Turismo de Valença (Telef.: 251 823374). Mostra Permanente de
Etnografia Regional, na sede do Rancho Foclórico de Ganfei (Telef.:
251 822491). Mostra Permanente de Pintura de António Pessoa,
nas Antiguidades Dorian, Lg. da Misericórdia (Telef.: 251 824220).
Espaços culturais: Arquivo Municipal - Praça do Forte de Valença
(Telef. 251 809515; aberto das 9h00-12h30 e das 14h00-17h30).
Biblioteca Municipal - Centro Coordenador de Transportes (Telef.
251 809588; 2ª a 6ª feira das 9h00-13h00 e das 14h00-18h30; Sábado das 10h00-12h30). Sala de Exposições - Praça do Forte de
Valença (Telef. 251 809500; 2ª a 6ª feira das 9h00-13h30 e das 14h0017h00). Museu do Bombeiro - Praça do Forte de Valença (Telef.
251 809000; 2ª a 6ª feira das 10h00-12h00 e das 14h00-17h30;
Sábado das 14h00-17h00). Museu Rural de Taião - Casa da Cultura de Taião (Telef. 251 825322). Museu Ferroviário de Valença Estação dos Caminhos de Ferro (Telef. 22 2002722/Dr. Rosa Gomes;
2ª a 6ª das 9h00-13h00 e das 14h00-17h00). Igreja Românica de
Ganfei (Telef. 251 822470) e Igreja Românica de Sanfins (Telef.
251 824292).

VIANA D O CASTELO
OUTUBRO – Dia 1: Concerto de Piano por Luís Pipa (Teatro Sá
de Miranda, 21h30). Dia 4: Espectáculo de Piano e Canto por
Maria José Carvalho (Teatro Sá de Miranda, 21h30). Dia 6: Apresentação do Festival de Blues com a Hoock Herrera Blues Band
(Teatro Sá de Miranda, 22h30). Dia 7: II Exposição Canina Internacional (Pavilhão de Exposições da AIM, 10h00). Dias 18 e
19: II Encontro de Enfermagem do Serviço de Pediatria/
Neonatologia do Hospital de Santa Luzia “Sexualidade... Hoje”
(Auditório do Castelo de Santiago da Barra).
NOVEMBRO – De 5 a 13: Exposição “No Fio do Azeite” (Antigos Paços do Concelho). De 17 a 30/Dezembro: Exposição “Mário Soares visto por caricaturistas” (Antigos Paços do Concelho. Inauguração, dia 17, com a presença do Dr. Mário Soares).
De 21 a 24: Festival de Blues (Teatro Sá de Miranda, 22h00),
com a Alvin Lee Blues Band (GB), Lasy Lester (EUA), Red House
Blues Band (ESP) e Gospel (EUA).
DEZEMBRO – Animação de Natal (animação de rua com teatro
infantil, música ao vivo, palhaços, malabaristas...).

MELGAÇ O
Embora não seja um concelho vocacionado para o turismo de massas, Melgaço possui um vasto leque de potencialidades:
turismo cultural (centro histórico, cultura castreja, arquitectura religiosa e militar, vias e pontes romanas, casas
solarengas...); turismo-natureza (em grande expansão, com destaque para o Parque Nacional Peneda-Gerês e para os
desportos radicais: rafting, rappel, slide, escalada, canoagem, caminhadas...); turismo termal (as Termas de Melgaço
vão ser ampliadas e remodeladas); turismo em espaço rural (a oferta é ainda muito limitada, mas merecem destaque as
“cardenhas” recuperadas na Veranda da Aveleira). Uma visita a Melgaço deve incluir forçosamente uma visita ao Solar
do Alvarinho (Rua Direita-Vila; Telef. 251410195; Fax 251402429). Nele pode encontrar um espaço de provas de
vinho Alvarinho, onde está patente também informação diversa sobre este produto, que representa a maior fonte de
rendimentos do sector primário no concelho. No Bar pode consumir produtos típicos da região – para além do óbvio
Alvarinho, presunto, mel, broa, chouriço assado em aguardente... – e na Loja de Artesanato, para além de os poder
adquirir, pode ainda comprar linhos, bordados, rendas.... Para grupos, o Solar do Alvarinho organiza “Alvarinhos de
Honra”, visitas pela Rota do Alvarinho e outras visitas guiadas.
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BRAGA
Comemorações do Dia Mundial da Música (dias 12
e 13 de Outubro, datas a confirmar). 3ª Grande Noite do Fado (com Carlos Mendes; homenagem ao músico bracarense José Sarmento; dia 20 de Outubro).
Em Dezembro: XV Encontro de Grupos de Reis.
Concurso e Exposição de Presépios. VIII CELTA Certame Lusitano de Tunas Académicas.

FAFE
OUTUBRO – Dia 1: Comemoração do Dia Internacional do Idoso. Missa na Igreja Nova de S. José (12h00),
almoço no Grupo Nun’Álvares (13h 30), espectáculo musical no Pavilhão Municipal (16h00). Dia 4: Festa do
Desporto (Estúdio Fénix, 21h30). Dia 12: Festival
“Raízes Ibéricas” - Ópera “O Gato das Notas” (Estúdio Fénix, 21h30). Concerto Musical - Orquestra do
Norte. Valentin Stefanov/violino;
José Atalaya/Direcção (Estúdio
Fénix, 21h30).
NOVEMBRO – Dia 8: Exposição de Pintura de Dulce Barata
Feyo (Galeria Municipal, 21h30.
Até 30 de Novembro). Dia 9: Festival “Raízes Ibéricas” - Piano
a 4 Mãos. Maria do Céu Campo-sinhos e Shao Ling (Estúdio
Fénix, 21h30). Dia 23: IV Jornadas de História Local de Fafe “Viagem histórico-geográfica por Terras de Montelongo (Fafe). As Memórias
Paroquiais de 1758”. Intervenções de Professores das
Universidades do Minho e do Porto. Lição de abertura
pelo Prof. Joaquim Romero de Magalhães. Apresentação
da edição das Memórias Paroquiais do concelho de Fafe
pelo Prof. José Viriato Capela (Univ. Minho).
DEZEMBRO – Dia 13: Abertura da XV Mostra de Artes Plásticas (Galeria Municipal, 21h30). Dia 14: Concerto Musical – Orquestra do Norte. Ricardo Barceló
/guitarra; Artur Caldeira/guitarra; José Ferreira Lobo/
maestro. Dia 19: Audição de Natal da Academia de
Música José Atalaya (Estúdio Fénix, 21h30). Dia 21: X
Encontro de Coros de Música e Natal (Igreja Nova de
S. José, 21h30).
Roteiro Patrimonial: Igreja Românica de Arões (Monumento Nacional; datável do sec. XIII, mas com alterações à traça original). Igreja de S. Gens (sensivelmente
da mesma época e com a mesma traça). Igreja Matriz
de Fafe (templo medieval, reconstruído no séc. XVIII,
foi à sua volta que se desenvolveu o núcleo fundador do
centro urbano). Igreja de Nossa Senhora das Neves
(em Lagoa; todos os anos, na última sexta-feira de Agosto, é local de oração e cumprimento de promessas; colocar a imagem da “santa” na cabeça é exorcismo para “tirar o Diabo” do corpo). Museu Hidroeléctrico de Santa Rita (instalações e equipamento de uma antiga central hidroeléctrica, inaugurada em 1914 e desactivada
na década de 70). Castro de Santo Ovídio (presumivelmente ocupado entre os séculos I AC e I DC).

MURÇA
Rali Alto Douro/Salvador Caetano,
dia 13 de Outubro. Rali Vila de
Murça/Caves Porca de Murça, dias
12 e 13 de Outubro. Encontros de
Música, dias 18 a 25 de Novembro.
[Nota: quando ler este nortemédico,
já não será possível desfrutar deste
programa. Mas saiba que de 23 a 30
de Setembro decorreu em Murça a
chamada “Semana das Vindimas”,
que incluiu a caminhada pedestre
“Vindimas 2001” e o concerto musical “Pensamentos e Sentimentos” (ambos no dia 23), uma Exposição de Azulejaria (dia
24), a Palestra “O vinho e a vinha” (dia 25), um cruzeiro no
Douro (dia 26), um espectáculo de teatro (dia 27), uma noite
de cinema (dia 28), o Concurso “Os melhores cachos”, com
concerto musical (dia 29), e a Benção e Pisa das Uvas, com
Porto de Honra e Prova de Vinhos, a encerrar o evento, no dia
30. Para o ano, fique atento e se puder aproveite].

CARRAZEDA DE ANSIÃES
OUTUBRO – Dia 1: Concerto de
guitarra clássica e violina com
Ricardo Barceló e Yakov Marr,
21h00, Igreja Matriz. Dia 3: Atelier
“Texturas de Moedas”. Dia 4: Desenho/Pintura “O Outono”. Dia 11:
Desenho/Pintura “Vindimas”. Dia
15: Exposição Biográfica – Manuel
da Fonseca. Dia 17: Atelier “Coelho”
com rolo de papel. Dia 21: Jogos Tradicionais, em Luzelos. Dia 24: Atelier “Barcos à Vela” com cortiça. Dia
25: Desenho/Pintura “O Cidadão e
o Ambiente”. Dia 30: Jornadas de
Informação para a Terceira Idade,
14h30, Centro de Apoio Rural. Dia 31:
Atelier “Avestruz” com frutos secos.
NOVEMBRO – Dia 7: Concerto de
Música Clássica – Capela Brass Quinteto, 21h00, Igreja Matriz.
Dia 7: Atelier “Cavalo” em cartolina. Dia 8: Desenho/Pintura “S.
Martinho”. Dia 10: Magusto, em Mogo. Dia 11: S. Martinho, em
Luzelos e Magusto em Pombal de Ansiães. Dia 15: Desenho/Pintura “Magusto”. Dia 18: Teatro “A Mulher Maltratada”, Associação
Cultural e Recreativa de Misquel. Dia 21: Atelier “Casas” com cortiça”. Dia 22: Desenho/Pintura “Conto Compartilhado”. Dia 25:
Dia de Santa Catarina, em Mogos. Dia 29: Exposição Biográfica
sobre Egas Moniz e Desenho/Pintura “Palavras Coloridas”.
DEZEMBRO – Dia 5: Atelier “Serpentinas para a Árvore de Natal”. Dia 6: Desenho/Pintura “Natal”. Dias 8 e 9: Exposição de
Rendas e Bordados, em Luzelos. Dia 12: Exposição Biográfica
sobre Florbela Espanca e Atelier “Estrelas para a Árvore de Natal”. Dia 13: Desenho/Pintura “Natal”. Dia 20: Desenho/Pintura
“Cartão Pai Natal”. Dia 26: Atelier “Máscaras para Réveillon”.
Dia 5: Desenho Pintura “Ano Novo”. (Nota: Todos os Ateliers , Sessões de Desenho/Pintura e Exposições Biográficas são realizados na Biblioteca Municipal e iniciam-se às 10h30).
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MAIA

TROFA
OUTUBRO – “Dia Mundial da Música”, Ensaio aberto do Coro Infantil Lusófono [projecto que reúne 120
crianças de todos os países lusófonos, e que, à semelhança do que aconteceu em Setembro, irão desenvolver
em Outubro uma série de actividades culturais na Trofa]
(dia 1, Cine Nova Trofa, 18h30). Concerto do Coro Infantil Lusófono (CIL): Música Portuguesa e um tema tradicional de cada País (dia 14, Polivalente dos Bombeiros
Voluntários). Exposições do CIL: “Em Português Cantamos e Encantamos” (Casa da Cultura da Trofa, Santiago de Bougado); “Mostra-me o teu Brinquedo” (Fije, S.
Martinho de Bougado); “Arte Lusófona” (Trofashoping);
“Exposição Colectiva de Pintores Lusófonos (dias 12 a
20; local a designar); “Padre António Vieira” (dias 2 a
31; Instalações Município da Trofa).
NOVEMBRO – “Feira d’Artes” (Exposição e oficinas
de Arte, dias 10 a 19). Oficinas de iniciação a arte contemporânea, escultura criativa, pintura em azulejo e porcelana, vitrais, trabalhos em madeira e arame, olaria, dança e música. (Inscrições de 22-31 Out.; Telef. 252
409850). Música Tradicional Portuguesa/Adufeiras de
Monsanto (dia 10, 21h00, Feira d’Artes, Mercado da
Feira). Concerto Coral Infantil/Centro de Estudos Musicais do Porto e Coro dos Meninos Cantores do
Município da Trofa (dia 11, 18h00, Igreja Paroquial de
Covelas). Encontro de Tunas (dia 12, 21h30, Salão Paroquial do Muro). Conjunto António Mafra (dia 13,
Salão Paroquial de S. Romão). Orfeão Santhyago (dia
14, 21h30, Igreja de Guidões). Teatro “Querida televisão”, com Óscar Branco e Jorge Paupério (dia 15, 21h30,
Salão Paroquial de Alvarelhos). Moda Trofa – Desfile de
Moda (dia 16, Feira d’Artes). “A Palavra e a Música
Açoreana”, com Carla Seixas (piano), Francisco Costa
(canto) e Sidónio Bettencourt (poeta) (dia 17, 21h30,
Casa da Cultura). Mega Concerto Rock (dias 17 e 18,
Mercado da Feira, Santiago de Bougado). Concerto/Banda de Música da Trofa e “A Branca” (dia 18, 15h00, Parque Nª Srª das Dores). Tertúlia “A Identidade Cultural do Concelho da Trofa” (dia 18, 18h00, Casa da
Cultura). Coro da Sé Catedral do Porto/Orquestra Sine
Nomine (Dir.: Eugénio Amorim) (dia 19, 21h30, Igreja
Matriz de S. Mamede do Coronado). Vox Vocis - Concerto de Música Sacra (dia 30, 21h30, Igreja Matriz de
S. Mamede do Coronado).
DEZEMBRO – Recital de Saxofone e Piano: Francisco
Ferreira/saxofone, Isabel Sá/piano (dia 15, 21h00, Salão
Nobre dos Bombeiros). Concerto de Natal: Grupo Vocal Ança-ble (Coimbra) e Coro dos Meninos Cantores
do Município da Trofa (Dir.: Pedro Miranda) (dia 20,
21h30, Igreja Paroquial de Alvarelhos). “Concerto à Minha Avó” (programa a anunciar; dia 31, 16h00, Igreja
Paroquial de Guidões).

OUTUBRO – De 1 a
31: “Maia, as Origens
de um Território”
(Museu de História e
Etnologia da Terra da
Maia-Castêlo da Maia).
De 1 a 7: 15º Encontro com a Arte - Mostra de Arte Sacra e
Artesanato (Salão Nobre do Bombeiros Voluntários de Moreira Maia). Dia 3: IV Festival Nacional de
Arte Infantil “Riscos
e Rabiscos” (Forum
da Maia). Dia 4. “Flowers”, Teatro pelo grupo La
Ventanita (Espanha) (Forum da Maia, 21h30). De 4 a
21: Exposição de Pintura (Fernando Granjo) e Fotografia (Eurico Figueiredo) (Forum da Maia; inauguração no dia 4, às 22h00). De 8 Out. a 11 Nov.: Exposição Bibliográfica e Documental “A Escrita depois de
Gutemberg” (Biblioteca Municipal da Maia). De 12 a
21: 7º Festival Internacional de Teatro Cómico da
Maia (companhias portuguesas, espanholas, belgas e
canadianas). Inclui animação de rua (21h00), espectáculos (Forum da Maia, 21h30), Café Teatro (22h30). Dia
13: Concerto pela Banda da GNR. Comemorações do
82º aniversário do Grupo Dramático e Recreativo “Flor
de Pedrouços” (na sede do Grupo, às 21h30). Dia 13:
Desfolhada Tradicional Maiata. Grupos de Foclore,
Cantares ao Desafio e Grupo de Cavaquinhos (Casa de
Lavoura de Antóno Pereira, Rua Central de Carvalhido,
343 – Moreira da Maia; 21h00, entrada livre). De 26 de
Out. a 18 Nov.: IMAGO 01 - Exposição Colectiva de
Fotografia Contemporânea Espanhola (inauguração no
dia 26 às 21h30; Forum da Maia). Dia 27: Espectáculo
Cultural com a Associação dos Antigos Orfeonistas
da Universidade do Porto (Escola Dramática e Musical
de Milheirós, 21h30). Dia 27: Baroff... On! - Jam Session
(“fazer e ouvir música” na Maiorff - Escola de Música, a
partir das 23h00).
NOVEMBRO – De 9 a 11: 2º Colóquio Nacional sobre Romance Histórico/1º Salão Europeu de Ficção
Histórica. (Forum da Maia; Secretariado: Telef. 22
9408643/Fax 22 9440633; Inscrições até 30 de Out..).
De 21 a 25: Congresso “Raízes da Nossa Identidade”.
Sessões sobre Portugal na balança da Europa; Portugal,
a sua identidade e a Sociedade actual; A Identidade Portuguesa e Lusofonia/Defesa/Política Externa; As palavras
chave e os mitos Portugueses; As raízes da identidade,
Portugal e a Galiza. (Forum da Maia; Secretariado: Telef.
22 9408643/Fax 22 9440633; Inscrições até 20 de Set.,
com comunicação, ou até 1 de Nov., sem comunicação).
DEZEMBRO – De 13 a 16: Festa de Sta. Luzia, em
Milheirós e Moreira. Dia 25: Festa do Menino Jesus,
Vila Nova da Telha.
Monumentos e locais de interesse: Igreja de Santa Maria (Monumento Nacional; românica; Rua do Mosteiro,
957 - Águas Santas). Capela da Nª Srª da Guadalupe
(românica, reconstruida em 1633; Rua Guerra Junqueiro
- Águas Santas). Casa de Corim (Obra de Nicolau
Nasoni; Rua Afonso Henriques, 2306 - Águas Santas).
Núcleo de Ardegães do séc. XIX (moinhos fluviais e
casas rurais; Águas Santas). Núcleo de Rebordãos (casas rurais do séc. XVII e XIX; Águas Santas). Granja (ca-
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sas de lavoura do séc. XVII; Águas Santas). Mandim (casas rurais do séc. XIX; Barca). Campa do Preto (local de
devoção pagã; dedicado a um heróico e mártir escravo
negro; Rua Eng. Frederico Ulrich - Gemunde). Calquim
(arquitectura típica, do séc. XIX; Gondim). Igreja da Nª
Srª do Bom Despacho (datada de 1738; Rua da Igreja Maia). Quinta dos Cónegos (Solar, obra de Nicolau
Nasoni; Rua do Souto, 363 - Maia). Quinta da Boavista
(Solar Setecentista; Rua Conselheiro Costa Aroso, 661 Maia). Fundevila (núcleo de casas de lavoura; Milheirós).
Moinhos Fluviais e Casas Rurais (séc. XVIII e XIX;
Rua de Alvura e Rua do Arco - Milheirós). Igreja
Conventual de S. Salvador (antigo mosteiro de meados do séc. IX; a igreja, seiscentista, é a mais antiga da
diocese do Porto; Rua Dr. Farinhote - Moreira). Cruzeiro do Padrão de Moreira (setecentista, em mármore;
Rua Dr. Farinhote - Moreira). Quinta do Mosteiro (Solar do séc. XVII; Rua Dr. Farinhote - Moreira). Santa
Luzia (casas rurais do séc. XIX; Rua de Santa Luzia Moreira). Praça Exército Libertador (casas senhoriais
do séc. XIX; aqui acamparam os exércitos liberais de D.
Pedro IV, após desembarque em Pampelido, então concelho da Maia; Moreira). Casal (casas de lavoura do séc.
XIX; Rua Manuel da Silva Cruz - Nogueira). Casa da
Quinta (Solar do séc. XVII; Rua Padre António, 63 - Nogueira). Cidadelha (casas de lavoura; Rua Central de
Cidadelha - Santa Maria de Avioso). Quinta de Paredes
(csa senhorial, brasonada; Rua do Património, 341 - S.
Pedro de Avioso). Largo de S. Pedro (casas oitocentistas;
S. Pedro Fins). Sá (casas rurais do séc. XIX, Silva Escura). Outeiro (csas rurais do séc. XIX; Vermoim).

LO USADA
EXPOSIÇÕES – “Coleccionismo”, de 5 a 14 Out.; Pintura de Isaura Xavier de Campos, de 25 Nov. a 2 Dez.;
Colectiva de Pintura, de 8 a 23 Dez.; Informações: Espaço-Artes (Telef.: 255820575). TEATRO – “Franczarinas”, pela Companhia Jangada Teatro, de 12 a 25
Out., 21h30, Auditório Municipal (Telef.: 255 813695).
MÚSICA – Semana da Música, de 1 a 6 Out.; Concerto dos Alunos da Academia de Música de Lousada,
dia 8 Dez.; Concerto dos Professores da Academia de
Música de Lousada, dia 26 de Out e dia 30 de Nov.;
Concerto de Santa Cecília, dia 22 Nov. Todos os espectáculos às 21h30, no Auditório Municipal. SEMINÁRIO “Amamentação”, dia 4 Out., 14h30, Espaço-Artes
(Org.: Centro de Saúde de Lousada). FEIRA das Oitavas, com Grupos de Bombos, Gigantones e Cabeçudos,
Teatro de Rua, dia 28 Nov.

PÓVOA DE VARZIM
EXPOSIÇÕES – “Escultura de S. Francisco de Assis”, todo
o mês de Outubro. “Azulejo de fachada da Póvoa de Varzim”,
todo o mês de Novembro (no dia 09/11, conferência de Sandra
Amorim sobre “Azulejaria de Fachada”). “Ventos de mudança e filantropia – a emigração poveira para o Brasil”, até
fim Novembro. “Balasar – religiosidade popular”, a partir
de 24 Nov. “Presépio popular”, todo o mês de Dezembro.
Informações: Museu Municipal de Etnografia e História da Póva
de Varzim, Telef.: 252616200.
Pintura de Sandra Branco – de 21 Set. a 4 Out.;
Pintura de Carlos Fernandes – de 5 a 18 Out.; Pintura de Isabel Monteiro –
de 19 Out. a 1 Nov.; Pintura de Alcino Costa – de
2 a 5 Nov.; Pintura em porcelana de Maria João Pereira – de 16 a 29 Nov.;
Pintura de Manuela Lobo
e Odette Sotto Mayor – de
30 Nov. a 13 Dez.; Pintura
de João Cadilhe e Hélène
Bernard – de 14 a 27 Dez.;
Informações: Posto de Turismo, Telef.: 252 298120.
TEATRO – “Delírios Dell’
Arte”, Teatro pela Companhia Meridional, 6 de Outubro, 21h45. “Leonardo”,
Teatro pela Companhia do Chapitô, 3 de Novembro, 21h45.
“A flauta mágica”, Teatro de marionetas pela Companhia
Marionetas, Actores & Objectos, 30 Novembro, 21h45. Informações: Pelouro da Cultura da Câmara Municipal, Telef.:
252298507. CONCERTOS – Concertos comemorativos do
Dia Mundial da Música/Orquestra do Norte, 1 Out., 17h30
e 21h30 (Auditório Municipal). Concerto pela Banda Musical da Póvoa de Varzim, 5 Out., 21h30 (Auditório Municipal). Concerto pela Orquestra do Norte, 30 Nov., 21h30
(Basílica do Sagrado Coração de Jesus). Informações: Escola
Municipal de Música, Telef.: 252614145.
FESTAS POPULARES – Nossa Senhora do Rosário, 14 Out.;
Santo André, 30 Nov.; Imaculada Conceição do Castelo, 8
Dez.
nortemédico
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
1 - Q UALIDADE D O EXERCÍCIO
PROFISSIO NAL
1 – O Conselho Regional procedeu a visitas de auditoria
às seguintes unidades de saúde:
- Clínica Dr. Henrique Galvez
- Clínica Dr. Fernando Póvoas
- Consultório do Dr. Manuel Castro Neves
- Clínica Dr. Emílio Valls
- Clínica Bessa Leite
- Consultório da Dr.ª Paula Alexandra Ribeiro Tenedório
2 – Conforme o compromisso assumido pelo CRN com
os especialistas em Medicina Física e Reabilitação e em
activa colaboração com a Direcção do respectivo Colégio
de Especialidade, está em curso um inquérito a todas as
unidades de saúde identificadas nas Páginas Amarelas como
prestadoras de cuidados de saúde no âmbito da Medicina
Fisica e Reabilitação no sentido de avaliar se as mesmas
obedecem aos requisitos exigidos pela Ordem dos Médicos ou pelo ordenamento jurídico relativo ao funcionamento de estabelecimentos destinados ao tratamento de
doentes.

2 - DISCIPLINA, ÉTICA E DEO NTOLO GIA
1 – Conforme o documento 1a o Director Clínico do Hospital de Magalhães Lemos solicitou à Ordem dos Médicos
um parecer relativo à prestação de informações sobre doentes com patologia psiquiátrica. O parecer emitido pela
Consultoria Jurídica e homologado pelo CRN consta do
documento 1b.
2 – A pedido da Comissão Parlamentar de Saúde, a Ordem dos Médicos emitiu a sua posição formal sobre os
diversos projectos de lei existentes na Assembleia da República relativos à regulamentação das ditas “Medicinas
Alternativas”. O referido parecer encontra-se transcrito no
documento 2.

Doc. 1a
PEDID O DE PARECER D O DIRECTOR CLÍNICO D O
HOSPITAL DE MAGALHÃES LEMOS À CO NSULTORIA
JURÍDICA DA ORDEM D OS MÉDICOS RELATIVO À
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE D OENTES COM
PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Ex.ma Senhora Dr.ª Inês Folhadela
O rdem dos Médicos — Secção Regional do N orte
ASSU NTO : Pedido de parecer.
Sendo frequentes as solicitações de informações clínicas
relativas aos nossos doentes (diagnóstico, tratamento, evolução, etc.), nomeadamente por entidades (singulares ou
colectivas) não autorizadas pelos doentes, vimos solicitar a
V. Ex.ª um parecer jurídico relativo ao(s) procedimento(s)
legalmente correcto(s) em tais circunstâncias.
Explicitamos que nos solicitam informações clínicas, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais, familiares de doentes, etc., sem que esses pedidos de informação clínica estejam devidamente autorizadas pelos doentes acerca de quem é solicitada a informação. Acrescentamos ainda que estes pedidos de informação ocorrem sobretudo, por três motivações:
– Contribuir para um melhor e mais rápido tratamento do
doente;
– Contribuir para o esclarecimento da justiça (problemática
da imputabilidade, da perigosidade, das sequelas de um
acidente, etc.).
– Contribuir para o esclarecimento da segurança social (problemática da baixa médica e da reforma por invalidez, sobretudo).
Parece-nos relevante salientar a dificuldade com que frequentemente nos deparamos e que consiste em ignorar se
um determinado doente, acerca de quem é solicitada a informação clínica que possamos prestar, e/ou se se encontra (ou não) com capacidade de, ele próprio (doente), solicitar essa informação. Na prática, as nossas diferentes atitudes podem traduzir-se em múltiplas consequências. A titulo meramente exemplificativo, arriscamo-nos a emitir uma
declaração que o doente possa vir a considerar prejudicial
e por ele não autorizada, ou, ao não emitir uma declaração
que lhe seria útil, nomeadamente em termos de segurança
social, originar prejuízos a um doente que se encontrava,
eventualmente, descompensado da sua doença mental.
Pois com o objectivo de nos esclarecermos acerca do(s)
procedimento(s) mais correcto(s) que decidimos solicitar o
parecer jurídico acima referido.
Grato por toda a atenção dispensada, apresento os melhores cumprimentos.
O Director Clínico,
Dr. José Adriano da Silva Fernandes
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Doc. 1b
PARECER DA CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM, DR.ª INÊS FOLHADELA,
RELATIVO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE D OENTES COM PATOLOGIA
PSIQUIÁTRICA HOMOLOGAD O PELO CRN EM 20 DE MARÇO DE 2001

Assunto: Parecer / informações clínicas H ospital de Magalhães Lemos
O assunto submetido à nossa apreciação envolve diferentes aspectos do sigilo profissional do médico e das funções que o mesmo é chamado a desempenhar no âmbito de
processos judiciais. Pode o médico, desde logo, ser chamado a observar um doente na
qualidade de perito. Tal é o que sucede quando, v.g., é solicitado um parecer para verificar da (in)imputabilidade do agente de um crime ou da sua perigosidade. N este caso, o
C ódigo do Processo Penal contempla nos seus artigos 151º e ss. as seguintes modalidades de perícia: perícia médico-legal e psiquiátrica (artigo 159º) e perícia sobre a personalidade (artigo 160º).
Em ambos os casos, as perícias podem ser ordenadas pelo tribunal (juiz) e/ou a requerimento do próprio, seus representantes legais, cônjuge não separado judicialmente de
pessoas e bens, ou dos descendentes, ou, na falta deles, dos ascendentes, adoptantes,
ou adoptados ou da pessoa que viva com o arguido em condições análogas às dos cônjuges.
N estas situações, e porque o médico está investido naquelas suas funções de perito,
deverá prestar todos os esclarecimentos relativos ao objecto da perícia, respondendo
aos quesitos (perguntas) que eventualmente lhe tenham sido formuladas e apresentando as respectivas conclusões.
D e salientar que, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 156º do C ódigo do Processo
Penal " os elementos de que o perito tome conhecimento no exercício das suas funções só
podem ser utilizados dentro do objecto e das finalidades de perícia", isto é, nomeadamente, se a perícia é solicitada no âmbito de um processo crime, o relatório apresentado
só, poderá ser utilizado naquele processo e o médico só poderá prestar os esclarecimentos que lhe sejam solicitados no mesmo processo.
N o entanto, as situações que vêm de ser descritas não são as que levantam maiores
dificuldades, mas sim aquelas outras em que o doente não é ouvido ou consultado quanto
à prestação das informações clínicas e que se situam fora do âmbito da perícia (ordenada
ou requerida judicialmente).
N estes casos a regra é a de que o medico está sujeito e obrigado ao sigilo profissional,
pelo que não poderá revelar quaisquer informações clínicas.
A violação daquele dever de sigilo constitui, de resto, à luz do C ódigo Penal Português,
um crime previsto e punido nos termos dos artigos 195º1 e 383º.
O sigilo só poderá ser quebrado se 2:
a) o doente vier a dar o seu consentimento de forma expressa (por escrito ou verbalmente) ou de forma tácita (através de comportamentos concludentes dos quais resultem
aquela vontade de consentimento);
b) for absolutamente necessário à defesa da honra, dignidade e dos legítimos interesses
do próprio médico (v.g., o doente acusa o medico de uma prática irregular da medicina;
a forma de este se defender implica a revelação de informações clínicas)3;
c) mediante uma ordem emanada pelo tribunal imediatamente superior àquele onde a
escusa de depoimento sobre factos abrangidos pelo sigilo tiver sido suscitada (cfr. artigo
135º do C ódigo de Processo Penal).
Nas situações referidas em c) o que está em causa é o seguinte procedimento:
– Suponhamos que, durante uma investigação criminal, o Ministério Público ou o juiz de
1ª instância verifica que o arguido, no dia dos factos, recorreu ao hospital. Assim, endereça ao médico que assistiu o arguido um pedido de informações clínicas.
– Este modo de actuação é errado e perante tal oficio o médico deve responder, invocando o dever de sigilo e dizendo que tais informações só poderão ser prestadas mediante
prova da autorização do arguido/doente ou mediante ordem do tribunal imediatamente
superior (seja, p. ex., o Tribunal da Relação do Porto).
– A autoridade judicial face àquela escusa terá, assim, que promover a obtenção do consentimento do doente (ou do seu representante legal) e/ou requerer a intervenção daquele tribunal superior.
– Na primeira situação, bastará que anexe ao pedido de informação clínica uma autorização escrita e assinada pelo doente no qual o mesmo consinta no fornecimento das informações clínicas;
– Na segunda situação, o juiz ou o Ministério Público terá que, nos termos do disposto
Este artigo pune com pena de prisão ate um ano ou pena de multa ate 240 dias o medico que
"...revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu ... emprego, profissão ou arte ", aplicando-se nas situações em que aquela haja no âmbito do direito privado. É que, se
o medico agir na sua qualidade de funcionário público o artigo 383º dispõe que 2º funcionário que,
sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha tomado conhecimento ... no exercício das suas funções ... com a consciência de causar prejuízo ao interesse público ou a terceiros, e
punido com pena de prisão ate 3 anos ou com pena de multa ".
2
As situações que são referidas encontram-se contempladas no artigo 70º do Código Deontológico
3
Neste caso, a alínea b) do artigo 70º do Código Deontológico determina que o médico deve efectuar previa consulta ao Presidente da O rdem.
1

no já citado artigo 135º, formular um pedido ao tribunal imediatamente superior no qual, fundamentando nas razões de interesse público e/ou justiça, requeira o levantamento do sigilo a que o medico está obrigado.
– Antes de decidir, o tribunal superior tem que solicitar um
parecer à O rdem dos Médicos.
– Só depois desse parecer ser junto ao processo é que o tribunal superior está habilitado a decidir e, case o entenda, a autorizar o levantamento do sigilo.
– Caso tal autorização seja dada, então e só então, o medico
poderá prestar as informações solicitadas.
D e salientar que, em caso algum, a invocação de um motivo
como o " esclarecimento da justiça " ou o " esclarecimento da
segurança social " e, por si se, suficiente para que o medico
preste as informações. Q uanto à invocação de " um melhor e
mais rápido tratamento do doente " o que aqui poderá estar
em causa é o chamado consentimento presumido. Isto é, face
às circunstâncias do caso e verificando-se que a informação
solicitada sem o consentimento expresso do doente visa, de
facto, promover o seu melhor e mais rápido tratamento e se o
medico puder afirmar que "se o doente se pudesse pronunciar teria dado o seu consentimento " e que, a espera por esse
consentimento e susceptível de causar danos ou provocar o
seu agravamento, então o medico poderá prestar tais informações.
Saliente-se ainda que, o doente ou está legalmente incapacitado de prestar o seu consentimento (porque é menor, interdito ou inabilitado) ou está temporariamente incapacitado (porque, p. ex., está embriagado, ou se encontra amnésico ou em
estado de coma).
N o primeiro caso quem presta o seu consentimento são os
seus representantes legais (quem exerce o poder paternal, tutor ou curador). N o segundo, perante a impossibilidade temporária de obter o consentimento expresso do próprio doente, haverá que aplicar o que vem de ser dito no que se refere
ao consentimento presumido, tudo sem prejuízo de o medico
procurar um apoio na sua decisão ouvindo, p. ex., os familiares directos do doente ou o seu cônjuge.
N o entanto, a complexidade destas questões não se esgota no
que vem de ser referido, pelo que há, também, que ter em
conta que:
a) há legislação que contempla situações especiais como são
aquelas das doenças de declaração obrigatória e das transfusões de sangue a Testemunhas de Jeová;
b) O C ódigo D eontológico determina, no seu artigo 72º, que o
sigilo não impede que o medico adopte "...as precauções necessárias, promova ou participe em medidas de defesa sanitária, indispensáveis à salvaguarda da vida e saúde de pessoas,
nomeadamente dos membros da família e outras que residam
ou se encontrem no local onde estiver o doente ":
Finalmente, saliente-se que não é pelo facto de o doente se
encontrar preso que o mesmo está inibido do gozo e do exercício dos seus direitos, liberdades e garantias.
Na verdade, nestas situações de privação da liberdade há direitos, liberdades e garantias que sofrem mais intensas restrições (como é o caso, desde logo, do próprio direito g liberdade de circulação), mas outros há que permanecem intocados,
sendo gozados e exercidos por aqueles indivíduos tal qual os
cidadãos em geral.
Tal será, precisamente, o caso do direito dos presos à salvaguarda da confidencialidade dos seus dados clínicos, mesmo
quando assistidos nos estabelecimentos prisionais, no entanto, com as restrições decorrentes das situações referidas anteriormente (exemplo: perícia medica atinente à sua personalidade, consentimento expresso , consentimento presumido e
necessidade de prestação de certas informações como única
forma de acautelar as medidas de defesa sanitária dos outros
presos).
Em síntese, podemos concluir que o dever de sigilo ou segredo é um dever com especial intensidade no exercício da actividade médica até porque esta envolve ou se alicerça numa
especial relação de confiança entre o médico e o doente.
Daí que seja o mesmo concebido em termos absolutos, apenas estando sujeito às excepções referidas.
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Doc. 2
PARECER DA ORDEM D OS MÉDICOS SOBRE OS PROJECTOS
DE DIPLOMAS REGULAD ORES D O EXERCÍCIO DAS MEDICINAS NÃO CONVENCIONAIS APRESENTAD O À COMISSÃO
PARLAMENTAR DE SAÚDE

Pretende a Comissão Parlamentar de Saúde conhecer a posição da
O rdem dos Médicos frente aos dois projectos de lei reguladores
das medicinas não Convencionais. Na exposição dos nossos argumentos seguimos esta ordem:
1. Considerações gerais onde se coloca o problema, se refutam
conceitos e afirmações, se debatem aspectos científicos e se aprecia o posicionamento de organizações internacionais.
2. Principais objecções aos projectos.
I - Considerações gerais
A defesa da saúde dos cidadãos é uma obrigação dos Estados de
direito e das sociedades democráticas modernas. Essa obrigação
consubstancia-se na exigência de rigor na qualidade dos serviços
saúde prestados á comunidade, bem como na vigilância e protecção desses mesmos cidadãos frente a práticas não cientificas e
Iesivas, por acção ou omissão, da sua integridade e do seu direito
a uma saúde de qualidade. Para tal essas sociedades consideram
ser necessário exigir aos profissionais da arte de curar, ou seja aos
médicos, longos anos de formação cientifica e treino técnico e
profissional, bem como um comportamento ético irrepreensível.
Assim, encarregam as universidades dessa formação, exigindo que
nela condensassem e integrassem todas as ciências básicas e especificas necessárias ao conhecimento do funcionamento normal
do corpo e da mente humanas, das suas alterações e doenças, de
todos os processos e métodos de as diagnosticar correctamente e
de todos os métodos terapêuticos mas eficazes e adequados à cura
dessas doenças. A partir deste corpo de saberes, as Faculdades de
Medicina formam e graduam licenciados, assim garantindo que os
cidadãos podem confiar na sua preparação cientifica.
Aos hospitais e ao seu corpo de médicos seniores, cabe por sua
vez o treino técnico e profissional dos jovens médicos. Após um
período de 2 anos de exercício de medicina tutelada no Internato
G eral, transitam para o Internato da Especialidade onde durante 4
ou mais anos aperfeiçoam e especializam os seus conhecimentos.
Por sua vez, a O rdem dos Médicos, associação profissional a que
obrigatoriamente pertencem, vela para que a sua formação seja a
mais adequada, tanto mais que será a responsável pela avaliação
final do seu treino, atribuindo-lhe ou não o titulo de especialista,
conforme o resultado dessa avaliação. D epois, no uso das funções
que lhe foram atribuídas pelo estado, assegura e regula o seu comportamento profissional, ético e deontológico.
Todo esse rigor cientifico e este esforço são obrigatórios para que
alguém possa ser considerado responsável pela saúde dos cidadãos que a ele se confiam. Tudo isto é necessário para que alguém
possa ser considerado suficientemente capaz para fazer diagnósticos e prognósticos ou para executar ou prescrever terapêuticas
que contribuam para o bem estar físico e mental do indivíduo doente. Tudo isto lhe exige a sociedade e o Estado que se obriga a
defender o cidadão doente, que no desconhecimento da ciência
medica é levado a acreditar em diagnósticos fantasiosos, promessas de curas fáceis ou até miraculosas, e aceita seguir pseudo-tratamentos que, mesmo quando são inócuos, impedem ou atrasam
o tratamento mais adequado para as suas queixas. Por isso não se
entende que, agora, se pretenda que a quem não passe pelo crivo
das Escolas Médicas e portanto sem preparação cientifica adequada, seja considerado apto a fazer diagnósticos de forma autónoma, mesmo que seja para aplicar terapêuticas discutíveis!!!
Q uando em 1959 Charles Snow no livro de ensaios intitulado " Duas
C ulturas", questionou a cultura dita humanistica por estar completamente afastada da cultura cientifica, jamais suspeitaria que
nos 20 anos do século se assistisse ao recrudescer de falsas ciências medicas, ditas alternativas, às quais e apesar da epistomologia e
ensinamentos de Popper, Kuhn e Bachelard, a iliteracia cientifica
permitiu dar foros de cidadania. Q uando as pessoas, mesmo que
possuidoras de um grau universitário, não têm a mínima ideia do
que são moléculas, células, bactérias, genes, D NA, oncogenes, metabolismo e, acima de tudo não entendem nem querem entender
o que é o pensamento e método cientifico, a investigação e o modo
como ela é aplicada, etc., facilmente preferem acreditar em ener-

gias desconhecidas da Física e dos físicos, nos cristais que curam, nos aromas que afastam a doença, nas barbatanas de tubarão que curam o cancro, no pó de pénis de tigre para a cura
da impotência, na memória da água das mezinhas homeopáticas, na cura pela imposição das mãos, nos diagnósticos feitos à
base de filosofias orientais ou quejandas, etc., etc. Tudo isto é
mais mágico, mais neo-romântico, mais " N ew Age ", mais postmoderno, mais X-File, tão " natural " e mais agradável do que
qualquer chata e comprovada certeza cientifica da Medicina.
Mas tudo isto é falso, e integra-se num movimento mais geral
de ataque à ciência.
Também não é verdade que a O rganização Mundial da Saúde
tenha produzido vários estudos recomendando aos países de
maior relevo às Medicinas não convencionais: Na realidade a
O MS recomendou que os países subdesenvolvidos utilizassem
os praticantes de medicinas tradicionais (que são bastante diferentes das chamadas medicinas alternativas) como veiculo
de promoção de algumas regras de higiene e que à falta de
melhor continuassem a ser aplicadas algumas terapêuticas de
base herbal que nalguns casos comprovados poderiam substituir a carência de medicamentos. A O MS não considera que
todas as Medicinas Alternativas devam ter o mesmo tratamento pelas autoridades sanitárias. Apenas através do " Tradicional
Medicine Programme ", apoia o esforço de investigação sobre
as potencialidades da medicina tradicional. Através das " G eneral G uidelines of Methodologies on Research and Evaluation
of Traditional Medicine ", propõe linhas de orientação muito
genéricas:
• Inventariar os problemas-chave para o desenvolvimento dos
métodos de investigação e avaliação da medicina tradicional;
• Melhorar a qualidade da investigação sobre a medicina tradicional;
• D efinir métodos de avaliação com o objectivo de facilitar a
elaboração de regulamentação e o registo das medicinas tradicionais;
• É uma posição cautelosa que está muito longe das certezas
absolutas dos projectos em apreciação no Parlamento Português.
Q uanto ao Parlamento Europeu, não só aprovou uma proposta
m uito difere nte da aprese ntada p elo Euro d e p utad o Paul
Lannoye (reconhecidamente apoiante dos interesses do laboratório de produtos homeopáticos B O IR O N) como muito menos consta do texto final qualquer recomendação aos Estados
membros no sentido do reconhecimento e harmonização das
medicinas tradicionais: pelo contrário na resolução aprovada
pode ler-se:
• Solicitar à Comissão que, caso os resultados do estudo o permitam lance um processo de reconhecimento das medicinas
não convencionais;
• Solicitar à Comissão que realize um estudo minucioso, sobre
a inocuidade, a eficácia, o âmbito de aplicação e a natureza
complementar ou alternativa de cada medicina não convencional;
• Solicitar à Comissão que proceda a uma clara distinção entre
as medicinas não convencionais de natureza " complementar"
e as chamadas medicinas " alternativas'. ou seja, que assumem
o lugar da medicina convencional;
• Convidar o Conselho, depois de concluídos os estudos preliminares, a incentivar o desenvolvimento de programas de investigação no domínio das medicinas não convencionais que
integrem a abordagem individual, o papel preventivo, bem
como as especificidades das disciplinas médicas não convencionais:
• Solicitar à Comissão que, no âmbito do estudo sobre a eficácia das terapias aplicadas nas medicinas não convencionais, zele
porque nenhuma destas medicinas, tal como são aplicadas nos
Estados membros, utilize como medicamento órgãos de espécies animais ameaçadas tornando-se por conseguinte objecto
de comércio ilegal.
Não ignoramos o efeito placebo destas pseudoterapêuticas! É
esse efeito que explica as melhoras que os doentes de doenças crónicas psicossomáticas referem. Na realidade e ao contrário da afirmação constante no projecto do PS de que existem " mais de meio milhão de estudos com resultado positivos
em medicina nutricional, terapias não convencionais e remé-
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dios" os estudos referentes por exemplo à eficácia dos produtos
homeopáticcos são poucos e contraditórios. U m artigo muito citado publicado em 1998 na "Lancet ", no qual se pretendia comprovar a eficácia da homeopatia não só não consegue cabalmente
diferenciar os efeitos pretendidos do efeito placebo como se sabe
ter sido publicado nesta revista inglesa graças ao esforço monetário do Príncipe Carlos, patrono desta modalidade. N em poderia
ser de outro modo: os medicamentos homeopáticos são (segundo os homeopatas) tão mais eficazes quanto mais se dilui o produto original. O ra em Q uímica está comprovado a existência de
um limite de diluições a partir do qual o produto inicial desaparece. Esse limite e dado pelo N úmero de Avogrado. Este número corresponde ao número de átomos existente em qualquer molécula
grama de uma substância, o qual é finito e constante, átomos esses que desaparecem da diluição se esta ultrapassa esse número.
Como explicar então que os produtos homeopáticos acima de D24
ou C12 possam ser eficazes? Só com muita imaginação esotérica!!.
C alcule-se, p or exe m plo, q u e co nfro ntad os co m este facto
cientifico irrefutável inventaram que as moléculas de água ficavam com a memória das substâncias que por ela teriam passado!!!.
Convenhamos que nem Fox Mulder se lembrava desta!!!.
Em suma, os laboratórios de produtos homeopáticos vendem água
a peso de oiro pois os produtos homeopáticos nada mais contêm,
na quase totalidade dos casos que o solvente que é água ou uma
solução alcoólica. Dai estarem florescentes. Dai não entendermos,
por exemplo, que o projecto do BE, pretenda que estes pseudomedicamentos possam vir a ser comparticipados pelo SNS. G ostaria de saber o que pensarão os portugueses quando lhes for explicado que não há dinheiro para alguns medicamentos essenciais
mas há dinheiro para engordar os tais " laboratórios" que vendem
água com rótulos homeopáticos.
A este propósito vale a pena recordar a ironia que, já no século
XIX, um grande médico português, o Professor Sousa Martins, dispensava à homeopatia quando recomendava aos homeopatas que
alimentassem os seus doentes com caldo de frango homeopático ". - "Encha-se um tacho grande com água. faça-se incidir sobre a
água a sombra de um frango durante 10 minutos. D e seguida agite-se bem. Dilua-se uma colher dessa água mil vezes: D essa diluição
Torne-se a diluir outra colher outra colher mil vezes. Repita-se mais
oito vezes. D e seguida alimente-se o doente com o caldo final resultante com a recomendação de não abusar..."
Tal como não podemos aceitar métodos ou terapêuticas sem bases cientificas ou que se revelam ineficazes quando passam pelo
crivo do método cientifico, como é o caso da homeopatia ou da
aromaterapia, muito menos aceitamos práticas que são pura fraude como é o caso da iridologia, da auriculoterapia, diagnóstico pela
observação da orelha, florais de Bach, etc. etc... Mesmo quando
pratica d as p or m é d ic os q u e n este caso i n corre m e m falta
deontológica passível de procedimento disciplinar. Muito menos
se aceita qualquer acto dito alternativo que possa ser lesivo para
os doentes. Estas praticas não podem e não devem ser aceites por
uma sociedade que se quer moderna e progressiva. N o entanto, é
nossa opinião que algumas práticas devem ser regulamentadas.
A ciência médica aceita como boas algumas terapêuticas que são
praticadas por não médicos, como é o caso da acupunctura ou das
técnicas de manipulação que osteopatas e quiropatas executam.
Aceita-as porque foram, por métodos científicos, comprovada
como eficazes no tratamento da dor ou de doenças ou sintomas
específicos músculo-esqueléticos. Muitos médicos as executam
ou prescrevem: Não aceita, porém, que esses métodos sejam aplicados sem um diagnóstico prévio correctamente efectuado por
quem tem competência para o fazer, isto é, os médicos. Muito menos aceita e que essas terapêuticas sejam usadas como panaceia
universal e aplicadas indiscriminadamente a todas as doenças ou
sintomas. Daqui decorre que a O rdem dos Médicos admita que a
profissão de acupunctor, osteopata ou quiropata possa ser ensinada, praticada e regulada como profissão complementar ou auxiliar

da Medicina, isto é desde que os tratamentos executados por
esses profissionais sejam executados como consequência de
um diagnóstico medico.
II - Principais objecções aos projectos
1. designação - Recusamos a designação de Medicinas não convencionais que ambos os projectos pretendem dar a este tipo
de práticas. Além disso, apenas existe uma medicina e qualquer terapêutica dita não convencional desde que seja comprovada a sua eficácia por métodos científicos é de imediato
incorporada nos cânones médicos. Tal designação só originará
confusões no espirito de cidadãos mais desprevenidos. Propomos que tais práticas devem ser designadas por Terapêuticas
Complementares.
2. Não diferenciam entre as terapêuticas alternativas com efeito já comprovado e as que são apenas fraude sem nenhum substrato cientifico ou sequer empírico.
3. Não se entende o conceito de medicina não convencional
do projecto de lei 320/VIII.
4. O diagnóstico e a prescrição são do domínio exclusivo do
médico pelo que não se entende ou aceita a autonomia técnica nestas práticas.
5. Incumbirá ao G overno, no desenvolvimento e de acordo com
os princípios estabelecidos na presente lei, o reconhecimento
e regulação ap e nas da Acu p u nctura, da O ste o patia e da
Q uiropatia, cabendo conjuntamente aos Ministérios da Saúde
e da Educação definir, per decreto-lei o seu regime. São estas as
únicas terapêuticas complementares que foram comprovadas
cientificamente na aplicação em algumas patologias.
6. Estes profissionais apenas poderão exercer as suas práticas
em doentes com indicação médica para tal, devendo ter a preparação suficiente para reconhecerem todas as situações nas
quais as terapêuticas que utilizam não tem aplicação, são ineficazes ou podem esconder situaçõs de grande gravidade, devendo nesses casos e de imediato entregar o utente aos cuidados da medicina cientifica.
7. A Comissão Técnica deverá ser composta por:
a) três representantes do Ministério da Saúde um dos quais presidirá;
b) D ois representantes do Ministério da educação;
c) D ois médicos representantes da O rdem dos Médicos;
d) U m representante de cada uma das Terapêuticas complementares (Acupunctura, O steopatia, Q uiropraxia)
e) O s representantes de cada uma das terapêuticas complementares devem ser indivíduos de reconhecida idoneidade moral e
mérito na sua área de intervenção e possuidores de cursos reconhecidos nos países da U nião Europeia
8. As condições de funcionamento dos locais de prestação de
cuidados de saúde na área das terapêuticas complementares
serão estabelecidas de acordo com o licenciamento das unidades privadas de saúde devidamente adaptadas.
9. O s produtos e instrumentos utilizados pelos profissionais
de terapêuticas complementares devem obedecer aos requisitos de qualidade e segurança previstos na lei idênticos aos aplicáveis aos medicamentos.
10. A comercialização de produtos e instrumentos utilizados
nas terapêuticas alternativas deve respeitar os requisitosde armazenamento, segurança e outros previstos na legislação em
vigor.
11. Aos profissionais das terapêuticas alternativas é vedada a
preparação ou comercialização de produtos ou instrumentos
prescritos ou utilizados nas suas práticas.
12. Aos profissionais das terapêuticas alternativas é vedada a
prescrição de medicamentos.
N ota: A fitoterapia é a utilização de plantas em terapêutica. É
do âmbito da medicina cientifica o seu estudo pelo que não
deve ser aqui incluída e deve ser regulada por legislação adequada.
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3 - FORMAÇÃO MÉDICA PÓS-GRADUADA
E CARREIRAS MÉDICAS

4 - GESTÃO D OS SERVIÇ OS
DE SAÚDE

1 – De acordo com um decreto-lei da responsabilidade da ex-ministra da Saúde, Prof. Dr.ª Manuela Arcanjo, a Ordem dos Médicos
passou a ser a entidade competente para proceder ao reconhecimento dos títulos de Medicina Geral e Familiar para médicos da União
Europeia. Esta medida foi já objecto de divulgação junto dos médicos da SRN, conforme consta do documento 3.

1 – Na sequência de um pedido formal do Conselho Regional do Norte, a ex-Ministra da Saúde, Prof. Dr.ª Manuela
Arcanjo despachou favoravelmente a pretensão da Ordem
dos Médicos em integrar formalmente a Comissão de
Acompanhamento da ULS de Matosinhos. Na sequência
daquela decisão, o CRN nomeou para aquelas funções a
Dr.ª Fátima Oliveira.

Doc. 3 (31/08/01)
ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA RECONHECIMENTO D OS
TÍTULOS DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR PARA MÉDICOS DA
UNIÃO EUROPEIA À ORDEM D OS MÉDICOS-INFORMAÇÃO
ENVIADA AOS MÉDICOS DA CARREIRA DE MEDICINA GERAL E
FAMILIAR

ASSU NTO : REC O N HECIMENTO DE TÍTULO S DE MEDICINA GERAL
E FAMILIAR NA U NIÃ O EURO PEIA
Ex.mo (a) Colega:
Na sequência de um processo de negociação estabelecido com a Ministra da Saúde, Prof. Dr.ª Manuela Arcanjo, a O rdem dos Médicos passou a ser a entidade responsável pelo reconhecimento dos títulos que
sancionam a formação em Medicina Geral e Familiar aos nacionais dos
Estados membros da União Europeia, à semelhança do que já acontecia
com outras especialidades, nos termos do decreto-lei que a seguir se
transcreve:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Decreto-Lei n.º 220/2001 de 4 de Agosto
Considerando que o D ecreto-Lei n.º 251/95, de 21 de Setembro, transpôs para o direito interno os artigos 36.º e 37.º da Directiva n.º 93/16/
CEE, a qual se destina a facilitar a livre circulação dos médicos e o reconhecimento mútuo dos seus diplomas, certificados e outros títulos.
Tendo em atenção que esse objectivo aconselha a simplificação de
procedimentos, cumpre atribuir à O rdem dos Médicos a competência
para proceder ao reconhecimento de diplomas, certificados e outros
títulos que sancionam a formação em medicina geral concedidos aos
nacionais dos Estados membros da U nião Europeia, à semelhança do
que já ocorre noutras especialidades médicas.
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei n.º 23/98, de
26 de Maio. Assim:
N os termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o G overno decreta, para valer como lei geral da República, o seguinte:
Artigo 1.º Alteração ao decreto-lei n.º 251/95, de 21 de Setembro
É alterado o artigo 3.º do D ecreto-Lei n.º 251/95, de 21 de Setembro, o
qual passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 3.º [...]
O reconhecimento da equivalência entre diplomas, certificados e outros títulos que sancionam a formação em medicina geral concedidos
aos nacionais dos Estados membros da U nião Europeia por qualquer
Estado membro e os exigidos nos artigos 1.º e 2.º é feito pela O rdem
dos Médicos. »
Artigo 2.º Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de J unho de 2001.
–António Manuel de O liveira G uterres
– Augusto Ernesto Santos Silva
– Maria Manuela de Brito Arcanjo Marques da Costa.
Promulgado em 27 de J ulho de 2001. Publique-se.
O Presidente da República, J O RGE SAMPAI O.
Referendado em 31 de J ulho de 2001.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de O liveira G uterres.
Entende este Conselho Regional dever salientar que esta conquista da
O rdem dos Médicos é evidentemente prestigiante para a especialidade de Medicina G eral e Familiar e simboliza a autonomia e independência dos médicos face a quaisquer estruturas burocratizadas dependentes do Ministério da Saúde.
Com os melhores cumprimentos.
Pelo Conselho Regional,
Drª. Fátima O liveira.

2 – A Ordem dos Médicos emitiu o seu parecer face ao
Projecto de Lei de Bases da Saúde, apresentado pela exministra Prof.ª Doutora Manuela Arcanjo. O referido parecer (documento 4) corresponde significativamente às
críticas desde logo formulados pelo CRN em Conferência
de Imprensa realizada no dia 23 de Maio de 2001 e já
objecto de divulgação nesta Revista (número 7, página 22).
3 – A eventual existência de Consultas de Enfermagem
para Grávidas no Hospital Pedro Hispano motivou a intervenção do CRN junto da Direcção Clínica daquele Hospital (documento 5a). Conforme decorre da correspondência transcrita nos documentos 5b, 5c e 5d a Direcção
Clínica e os médicos do Serviço de Ginecologia e Obstetricia
daquele Hospital impediram a concretização de um projecto atentatório da saúde das mulheres grávidas, correspondendo, em pleno, à doutrina expressa nos códigos e
regulamentos da Ordem dos Médicos.
4 – A participação de enfermeiros nas comissões de
licenciamento e de fiscalização da actividade das unidades
privadas de diálise prevista pelo Decreto-Lei 176/2001 de
1 de Junho (para a elaboração do qual a Ordem dos Médicos não foi ouvida, ao contrário do que é afirmado no respectivo preâmbulo) motivou as posições da Direcção do
Colégio de Especialidade de Nefrologia que constam dos
documentos 6a e 6b e que o CRN subscreve por completo.
5 – A existência de um protocolo de triagem de prioridades realizada por enfermeiros no Hospital de Santo António
levou o CRN a enviar a comunicação constante do documento 7 ao Conselho Disciplinar. O referido texto foi enviado aos médicos do Hospital de Santo António bem como
ao Senhor Ministro da Saúde, ao Presidente do Conselho
de Administração da ARS-Norte e aos Director e Director
Clínico do Hospital de Santo António.
6 – A pedido do Delegado da Ordem dos Médicos no Centro de Saúde da Trofa a propósito da realização de Consultas de Enfermagem naquele Centro de Saúde, o CRN emitiu a deliberação constante do documento 8.
7 – Na sequência das reuniões realizadas com médicos das
Extensões de Serzedelo, Amorosa e Oliveira do Centro de
Saúde de Guimarães, o CRN emitiu a Nota de Imprensa
constante do documento 9a. Tanto quanto é possível
supôr-se a divulgação pública da existência de Consultas
de Enfermagem naquelas Extensões e de queixas de doentes face às atitudes tomadas por enfermeiros levou o Conselho de Administração da ARS-Norte a proceder à realização de uma auditoria, o que motivou uma posição posterior do CRN que consta do documento 9b.
8 – O despedimento de enfermeiros a exercerem funções
no SNS motivou o comunicado do CRN que consta do
documento 10.

53

Doc. 4
PARECER D O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM D OS MÉDICOS SOBRE
A LEI DE BASES DA SAÚDE ELABORADA PELA MINISTRA MANUELA ARCANJO

A redacção inicial do artigo 26.º foi de molde provocar uma grande incompreensão por
parte dos médicos. Assim, registou esta O rdem com muito agrado a nova redacção agora
proposta pelo Ministério que, mantendo os princípios e intenções anunciadas, isto é, o
privilégio da dedicação plena à causa pública e a remuneração diferenciada de acordo
com o desempenho apreciado por critérios objectivos, clarifica as reais intenções do G overno e contribui para um quadro claro e transparente de relacionamento.
O novo texto do referido artigo do anteprojecto de Lei de Bases da Saúde é o seguinte:
Artigo 26.º
1 – A Lei regula as carreiras profissionais, as competências técnicas e deontológicas
consubstanciadas nos estatutos das O rdens e privilegia e estimula o exercício em dedicação plena.
2 – O s profissionais de saúde vinculados aos estabelecimentos de saúde públicos estão
sujeitos ao estatuto da função pública ou ao regime do contrato individual de trabalho,
com as especificidades decorrentes da lei.
3 – O s estabelecimentos de saúde públicos onde exista o regime de contrato individual de
trabalho podem ser parte em instrumentos de regulação colectiva de trabalho ou promover a celebração de Acordos de Empresa.
4 – A lei estabelece as formas de remuneração que são baseadas nas previstas para as carreiras profissionais, em razões de mérito e em critérios objectivos de avaliação do desempenho que podem assumir a natureza de incentivos.
5 – Aos profissionais de saúde com relação jurídica de emprego público que constituem
corpos especiais é permitido o exercício de actividade privada sem prejuízo das normas
que regem o regime de trabalho em dedicação exclusiva e as constantes deste artigo.
6 – O s profissionais do SNS com relação jurídica de emprego público apresentarão uma
declaração, sob compromisso de honra, de que do exercício de actividade privada não
resultará prejuízo para o interesse público podendo ser-lhe solicitada informação sobre
eventuais locais e horários de exercício de actividade privada.
7 – O exercício de clinica privada por profissionais de saúde nos estabelecimentos de saúde onde exercem funções carece de autorização prévia do Ministro da Saúde.
A O rdem dos Médicos apreciou de forma favorável igualmente o espírito que enforma a
proposta, nomeadamente no que se refere à clarificação do papel do Ministério como
entidade reguladora, ao tempo que cria Institutos com fins específicos de financiar e prestar cuidados.
Pretende actualmente a O rdem manifestar perante a tutela que os médicos defendem o
Serviço Nacional de Saúde como imprescindível e estruturante em toda a problemática do
Sistema de Saúde e da prestação por entidades públicas e privadas dos cuidados de saúde
que os portugueses necessitam. É nesta conformidade que ainda se sugere aos autores do
referido projecto a alteração da redacção do art.º 12.º, nomeadamente no seu parágrafo 1.º
no sentido de uma clara abrangência do financiamento sobre todas as entidades, integradas ou não no Serviço Nacional de Saúde, mas que prestem serviços da responsabilidade
do Estado em termos de apoio à população.
Também de igual modo, e dada a opção clara por mecanismos de garantia de qualidade
que subjaz no texto da presente Lei, considera a O rdem que seria de introduzir um artigo
onde ficasse clara uma igual exigência de qualidade para prestadores públicos, privados e
do sector social. Com efeito sendo clarificado o Sistema e os seus intervenientes não se
compreende que a Lei seja omissa sobre um critério igual de exigência de qualidade para
todos.
Ainda, e dada a identificação dos vários actores do Sistema não compreende a O rdem a
omissão de um artigo específico para as Associações Profissionais de Direito Público, tomando a liberdade de sugerir a junção de um artigo(p.ex.28º) com a seguinte redacção:
Artigo 28.º (a aditar)
(Associações Profissionais Direito Público)
1. O ingresso e a permanência no Serviço Nacional de Saúde dos profissionais saúde cuja
inscrição seja obrigatória numa Associação Profissional de Direito Público dependem de
inscrição na respectiva Associação Profissional.
2. São reconhecidas às Associações Profissionais de Direito Público as funções de definição da deontologia profissional, bem como a participação, em termos a regulamentar, na
definição da qualidade técnica, mesmo para os actos praticados no âmbito do Serviço

Nacional de Saúde, estando-lhes também cometida a fiscalização da actividade dos profissionais de saúde em exercício
individual.
Inserido nesta problemática, e para concluir, sugere a junção
no art.º 25 de uma nova redacção para o parágrafo 3.º e um
novo parágrafo 4.º:
Artigo 25.º
3. O Ministério da Saúde organiza um registo nacional das
profissões e dos profissionais de saúde, com exclusão daqueles cuja inscrição seja obrigatória numa Associação Profissional de Direito Público .
4. A inscrição obrigatória referida no número anterior é da
responsabilidade da respectiva Associação Profissional de Direito Público e funciona como registo nacional dos profissionais nela inscritos, sendo facultada ao Ministério da Saúde
sempre que por este solicitada.
Entendeu a O rdem dos Médicos que esta proposta tem nítidos intuitos de criar uma base J urídica que facilite medidas
posteriores, tendentes a tornar mais eficiente, mais racional
e governável o Sistema de Saúde.
A O rdem dos Médicos pensa que enquanto decorre o período de regulamentação e aperfeiçoamento desta lei, O Ministério da Saúde tem obrigatoriamente de introduzir medidas
que operacionalizam a gestão e a avaliação do Serviço Nacional de Saúde como já por várias vezes sugeriu a anterior
titular da pasta da Saúde. Assim, as revisões do Estatuto J urídico dos H ospitais, a restruturação da recompensa pelo trabalho médico, a avaliação dos serviços, uma nova lei quadro
das convenções e a hierarquização técnica dos serviços parecem a esta associação constituir medidas a não adiar por
mais tempo. Mais: a O rdem dos Médicos preconiza uma reforma em profundidade do Sistema de Saúde que, sem perder de vista o carácter estruturante do Serviço Nacional de
Saúde, liberte a sociedade civil promovendo a iniciativa individual e de pequenos grupos de médicos.
Aproximar o centros de decisão, e consequente responsabilidade pelos meios mobilizados e respectivos custos, do
binómio médico-doente, é o passo imprescindível para dotar o Sistema de operacionalidade e melhorar a sua produtividade.

Doc. 5a
CONSULTAS DE ENFERMAGEM DE GRÁVIDAS DE TERMO
FISIOLÓGICAS NO HOSPITAL PEDRO HISPANO
– OFÍCIO D O CRNOM DIRIGID O AO DIRECTOR
CLÍNICO DAQUELE HOSPITAL EM 12 DE ABRIL DE 2001 –

Ex.mo Senhor Director Clinico do H ospital Pedro Hispano
ASSU NTO : C O NSULTA DE ENFERMAGEM DE GRÁVIDAS
DE TERM O -FISI O L Ó GIC AS
Tendo tido conhecimento do documento de que se anexa fotocópia e estranhando que um Conselho de Administração tenha autorizado a abertura de consultas de enfermagem, sejam elas de que tipo for, venho solicitar a V.
Ex.ª que nos informe o que entender por conveniente.
Dispensamo-nos de sublinhar que a ser verídica esta decisão do Conselho de Administração da U nidade Local de
Saúde de Matosinhos, a O rdem dos Médicos desencadeará todas as acções ao seu alcance para que se acabe com
um atentado a saúde das grávidas que recorram a esse
H ospital.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.
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Doc. 5b (11/07/01)
CONSULTAS DE ENFERMAGEM DE GRÁVIDAS DE TERMO FISIOLÓGICAS
NO HOSPITAL PEDRO HISPANO – RESPOSTA DO DIRECTOR CLÍNICO DAQUELA HOSPITAL
AO OFÍCIO DO CRNOM DE 12 DE ABRIL DE 2001 –

Ex.mo Senhor
Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos

Doc. 5c (23/03/01)
CONSULTAS DE ENFERMAGEM DE GRÁVIDAS DE TERMO
FISIOLÓGICAS NO HOSPITAL PEDRO HISPANO — TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO DIRIGIDO PELO DIRECTOR CLÍNICO À
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ULS DE
MATOSINHOS E QUE ACOMPANHAVA A RESPOSTA DO
DIRECTOR CLÍNICO DAQUELA HOSPITAL AO OFÍCIO DO
CONSELHO REGIONAL DO NORTE DE 12 DE ABRIL DE 2001

Sr. Dr. Miguel Leão

Ex.ma Senhora Presidente do Conselho de Administração

V. Ref. 1221/2669 de Abril e J unho de 2001

ASSU NTO : Criação da Consulta Comum de Grávidas de Termo (Fisiológico) no H ospital Pedro Hispano.

Desde já os meus mais respeitosos pedidos de desculpa pelo atraso na resposta ao pedido de
informação feita por V. Ex., e por escrito, conforme as referências acima descritas. As múltiplas vicissitudes porque passa esta Direcção Clinica, e também a própria ULS de Matosinhos, fazem o tempo
desaparecer de forma não explicável, e são más conselheiras a respostas rápidas e sem suporte
documental.
Conseguido este e estando em resolução aquelas, e cuidando que a pena a espiar será menor pelo
contacto e explicações pessoais entretanto já dadas a V. Ex., venho expor o seguinte:
No Hospital Pedro Hispano e por proposta do Serviço de O bstetrícia/Ginecologia, para bem atender o elevadíssimo número de consultas de Gravidas de Termo obrigatoriamente aqui observadas
em consulta médica após as 37 semanas de gravidez, foi pedido, no principio do ano 2001, uma
remodelação na organização daquela actividade.
No pretérito, aquelas acções distribuíam-se de forma pouco equilibrada no que dizia respeito ao
apoio das Enfermeiras Parteiras ás consultas médicas, quer por desfasamento temporal, quer por
regras de funcionamento desactualizadas, pouco claras e não escritas, quer ainda pela multiplicidade
de culturas das pessoas envolvidas.
Aquela remodelação acarretava pois a alteração de uma anterior Triagem (Código 130503), fazendo
agora passar primeiro as parturientes a triar, por uma Consulta Médica de O bstetrícia de Grávidas de
Termo, permitindo-se assim que cuidados mais diferenciados das Enfermeiras Parteiras fossem prestados com a presença local e temporal dos Médicos. Acções individuais e em grupo de ensino e
esclarecimento eram desactivadas, (códigos 130501 e 130502), criando-se uma nova funcionalidade
que protegia Mãe e Filho.
Resguardavam-se responsabilidades, definindo competências e repondo hierarquia técnica.
Em duas reuniões com a presença do Director Clinico Hospitalar, Director Medico da Consulta Externa, Enfermeira Directora e Assessoras e Enfermeira Parteira das Consultas, as designações a dar a
esta nova acção foram longa e demoradamente discutidas, já que qualquer das partes tinha opinião
diversa. Foi decidido que o Conselho de Administração da ULS de Matosinhos deveria ter a última
palavra, e assim aconteceu, com proposta da Senhora Enfermeira Directora.
O consenso fez-se á volta da designação genérica de " Consulta de ensino e vigilância da grávida de
termo fisiológico ", que permitia a dupla acção medico/parteiro em presença e tempo capaz, responsabilizando o primeiro e não subtraindo competências ao segundo. Criava-se uma Unidade
Funcional diferente e auto monitorizada. For motivos alheios a esta vontade, e directamente ligados
a processos administrativos, foi publicado em Boletim Informativo da ULS em 22/02/01 uma designada " Consulta de Enfermagem de grávidas de termo-fisiológicas", com a chancela de todo o Conselho de Administração. Não terei tomado atenção à designação acima editada por não ter infelizmente lido tal Boletim, até receber nota de Serviço do Director de Ginecologia/O bstetrícia de 6
Fevereiro de 2001, que se fotocopia e envia, e que repunha a verdadeira intenção daquele serviço.
Como verá em Despacho redigido em rodapé, enviei a nota de serviço para discussão em Conselho
de Administração, realizado a 14/03/01. Houve alguma dificuldade, na explicação de tal acontecimento e factos produzidos, até porque seria a primeira vez que a abertura de uma consulta tinha a
honra de publicação em boletim informativo! Nesse mesmo dia produzi parecer para enviar ao
Presidente do Conselho de Administração da ULS de Matosinhos, Sr.a Dr.a Luisa Neiva de O liveira,
e de que junto fotocópia, tendo sido o rascunho escrito nas costas da mesma nota de serviço. Tal
parecer foi dactilografado e enviado a 23/03/01. É assim breve e espúria a existência de tal consulta,
já que o manancial humano que Ihe dava a razão de ser (gravidez não patológica), não chegou a
constituir-se, tratando-se pois de uma " consulta " com certidão de nascimento e óbito passadas ao
mesmo tempo!
Temo bem que situações come esta, conduzindo o essencial por caminhos desconhecidos, ponha
em causa aquilo que verdadeiramente interessa: o bem estar das nossas pacientes. Mas tal facto
advêm das múltiplas indefinições com que nos querem habituar a viver!
A consulta externa de O bstetrícia/Ginecologia no Hospital Pedro Hispano mantém-se assim idêntica ao que era: Difícil e pesada, não satisfazendo cabalmente quem a procura e quem a presta. Por
motivos que se ligam à minha saída como Director Clinico da área Hospitalar, já não poderei contribuir para uma solução abrangente que fosse resolução para aquele problema. E tenho pena, porque por Bem o Procurei.
Aceite mais uma vez as minhas desculpas pela resposta tão tardia e a elas junto os meus melhores
cumprimentos pessoais.
O Director Clínico
Rodrigo Ferrão

Em reunião de Conselho de Administração 2001-03-14, e perante todo o " Q uorum " do mesmo, foi referido pela Sr.a
Enfermeira Directora Maria José Rigaud Abreu, que pelos
grupos de Enfermeiros Especialistas de O bstetrícia não era
aceite a designação no pretérito formulada por esta Direcção Clinica, arduamente e por " Bem " conseguida, de uma
Consulta de Ensino e Vigilância de grávida de Termo Fisiológico.
N esta situação a Direcção Clinica recomenda, fazendo sua
a decisão do Serviço de O bstetrícia /Ginecologia, que:
1. O encerramento da Consulta criada " virtualmente ", e mais
uma vez por " Bem " de todos e para todos, até o encontro
das partes prestadoras.
2. Aviso daquela situação em Boletim Informativo, por incapacidade prática da sua execução, agora criadora de
conflitualidade.
3. Responsabilização das Especialidades do Sector em causa, pelo futuro dos utentes à sua responsabilidade
4. Total disponibilidade para come no passado, juntar os
" D esunidos" profissionais de saúde
Com os melhores cumprimentos.
O Director Clinico
(Rodrigo Ferrão)

Doc. 5d (02/08/01)
CONSULTAS DE ENFERMAGEM DE GRÁVIDAS DE TERMO
FISIOLÓGICAS NO HOSPITAL PEDRO HISPANO — OFÍCIO
DIRIGIDO PELO CONSELHO REGIONAL DO NORTE AO
DIRECTOR CLÍNICO DO HOSPITAL PEDRO HISPANO COM
CONHECIMENTO AOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DAQUELA HOSPITAL EM RESPOSTA À NÃO
CRIAÇÃO DAS REFERIDAS CONSULTAS

Ex.mo Senhor
Director Clínico do H O SPITAL PEDR O HISPA N O
C/ conhecimento: Médicos do Serviço de Ginecologia/ O bstetrícia do H ospital Pedro Hispano
CONSULTA DE ENFERMAGEM DE GRÁVIDAS DE TERMOFISIOLÓGICAS
O Conselho Regional agradece e revê-se na posição tomada pela Direcção Clínica do H ospital Pedro Hispano no sentido de impedir a concretização de uma “ Consulta de Enfermagem de grávidas de termo fisiológicas”, na sequência
da posição assumida pelos médicos do Serviço de Ginecologia/ O bstetrícia desse H ospital.
A posição assumida corresponde às directrizes da O rdem
dos Médicos nesta matéria e salvaguarda, de forma clara, a
saúde das grávidas que recorrem ou que venham a recorrer
aos serviços do H ospital Pedro Hispano.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.
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Doc. 6a
OFÍCIO DA DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA ENVIADO AOS
ESPECIALISTAS EM NEFROLOGIA RELATIVO À PARTICIPAÇÃO DE ENFERMEIROS EM
ACTIVIDADES RELACIONADAS COM O EXERCICIO DA NEFROLOGIA

Dig.mo(a). Membro do Colégio da Especialidade de N efrologia da O rdem dos Médicos
Ex.mo(a). Colega
Na última Assembleia G eral do nosso Colégio, que teve lugar no Porto, em 02/06/01, foi
discutida e analisada a situação criada pela publicação, no dia 01/06/01, do D ecreto-Lei
n.º 176/2001 (em anexo), e foram aprovados um protesto e um conjunto de deliberações
que constam da carta, também anexa, enviada ao Sr. Bastonário da O rdem dos Médicos
( O M).
Para que o Colega relembre todo o passado recente sobre este assunto, elaboramos um
cronograma simplificado da evolução desta atribulada e lamentável sequência de acontecimentos:
- Novembro de 1999 - publicação do Decreto-Lei n.º 505/99, que regulamenta o licenciamento
e a fiscalização da actividade das unidades privadas de diálise, criando as Comissões Técnica Nacional (CTN) e de Verificação Técnica (CVT) e prevendo a elaboração de um Manual
de Boas Práticas (MBP), com o intuito de garantir parâmetros de qualidade no exercício
desta actividade, para o que deverão contribuir a CTN e a O M (artigo 7º);

- Janeiro de 2000 - o anterior Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de Nefrologia
envia ao C NE uma proposta de composição das CTN e CVTs;
- 1.º trimestre de 2000 - o anterior Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de
N efrologia envia ao Conselho Nacional Executivo (C NE) da O M o texto inicial do MBP,
resultante da compilação da actividade de diversos grupos de trabalho para o efeito criados;
- Junho de 2000 - eleição do actual Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de
N efrologia, que em carta ao C NE, confirma as indicações anteriormente efectuadas para
as CTN e CVTs;
- Junho de 2000 - o C NE indica outros elementos para as CTN e CVTs, sem disso dar
conhecimento a este Conselho Directivo, o que motiva o inicio dos nosso protestos, na
sequência, cerca de dois terços dos elementos nomeados pelo C NE para as CVTs pedem
escusa;
- Setembro de 2000 - rectificação das imprecisões e deficiências do D ecreto-Lei n.º 505/
99, mantendo, todavia, as disposições referentes ao MBP;
- Novembro de 2000 - publicação em Diário da República da constituição a CVT da Região Centro, integrando os elementos indicados pelo Conselho Directivo do Colégio da
Especialidade de N efrologia e não aqueles constantes da lista do C NE;
- Janeiro de 2001 - publicação de D espacho n.º 891/2001, que regulamenta as competências e o funcionamento das CTN e CVTs;
- Maio de 2001 - o C NE solicita ao Conselho Directivo do Colégio Especialidade de
N efrologia da nova indicação de elementos para integrarem as CVTs;
- 31/05/2001 - reunião do Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de N efrologia.
onde foi aprovada a lista de elementos para as CVTs, após contacto prévio com os Colegas envolvidos, a qual deveria ser apresentada na Assembleia G eral do dia 02/06/01;

Agenda

- 02/06/2001 - Assembleia G eral do Colégio da Especialidade de N efrologia, cujas resoluções constam da carta anteriormente referenciada, enviada ao Sr. Bastonário da O M (em
anexo);
- Final de Junho de 2001 - este Conselho Directivo toma
conhecimento oficial do posicionamento do C NE face a
exposição efectuada, que, no essencial, se solidariza com
os nossos argumentos de protesto, tendo disso informado
a Sra. Ministra da Saúde, solicitando a imediata suspensão
do D ecreto-Lei n.º 176/2001.
A situação agora criada tem contornos muito confusos e
gera, de imediato, a impossibilidade de funcionamento das
CTN e CVTs:
- a primeira porque carece de um novo elemento (um enfermeiro em representação da O rdem dos Enfermeiros) e
porque os nefrologistas representantes da O M foram exortados pela Assembleia G eral do Colégio a expressar a sua
indisponibilidade para o exercício daquelas funções na conjuntura presente;
- as segundas porque a mesma Assembleia G eral deliberou
susp e n d er as i n d icaç õ es e fe ctu a d as p e l o C o nse l h o
Directivo na reunião de 31/05/01.
O bviamente que a execução prática destas deliberações
poderá envolver questões juridico-disciplinares (designadamente referentes aos Colegas já nomeados em Diário da
República e àqueles que assumiram compromissos junto
das ARS), que estão pendentes de esclarecimento através
de parecer entretanto solicitado ao D epartamento J urídico
da O M e que julgamos obter até meados deste mês.
Todos nós estamos cientes das indesejáveis consequências do não funcionamento dos órgãos técnicos que supervisionam a actividade dialitica. Ninguém mais do que a comunidade nefrológica tem, ao longo dos últimos anos, pugnado pela construção do edifício legal que a regulamenta,
garantindo elevados pressupostos de qualidade. Ninguém
mais do que os nefrologistas lamenta a situação equivoca
em que nos encontramos há quase dois anos, da qual não
extraímos quaisquer responsabilidades. Todavia, mais cientes estamos da imperiosa necessidade de defesa de princípios elementares, sem a qual a N efrologia ficaria, decerto,
mais pobre.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de N efrologia
Dr. José Diogo Barata.

Agenda
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Doc. 6b
OFÍCIO DA DIRECÇÃO D O COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA
ENVIAD O AO PRESIDENTE DA ORDEM D OS MÉDICOS E AOS PRESIDENTES D OS
CONSELHOS REGIONAIS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DE ENFERMEIROS EM
ACTIVIDADES RELACIONADAS COM O EXERCÍCIO DA NEFROLOGIA

Ex.mo. Senhor Dr. G ermano de Sousa
Dig.mo. Presidente do Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos
O Colégio de N efrologia da O rdem dos Médicos, reunido em Assembleia G eral. no dia
02/06/2001. no Porto, analisou as alterações ao D ecreto-Lei (DL) 505/99. publicadas no DL
176/01 de 01/06/2001 e o pedido de parecer do Ministério da Saúde (MS) à O rdem dos
Enfermeiros sobre o Manual de Boas Práticas (MBP). elaborado pelo Colégio de Nefrologia
e em apreciação na Comissão Técnica Nacional.
A Assembleia G eral do Colégio de N efrologia aprovou os seguintes comentários e, em
protesto, aprovou as seguintes medidas de reacção a serem apresentadas ao Conselho
Nacional Executivo da O rdem dos Médicos:
A - Comentários ao novo articulado publicado no DL 176/01 de 01/06/2001
1. Tanto quanto nos foi possível apurar, e ao contrário do que é enunciado no preâmbulo
do DL 176/01, publicado a 01/06/2001, não foram ouvidos para estas alterações nem a
O rdem dos Médicos, nem a Comissão Nacional de Diálise (C N D). nem a Federação
Nacional dos Prestadores de C uidados de Saúde (FNS);
2. Ao contrário da O rdem dos Médicos, que reconhece a especialidade em N efrologia e
a atribui a médicos após um período de 5 anos de formação especifica e um exame
com provas publicas, a O rdem dos Enfermeiros não reconhece, porque não existe,
esta especialidade nem tem nenhum programa de formação especifico em N efrologia
ou em Diálise,
3. A O rdem dos Enfermeiros não é, assim, entidade tecnicamente idónea para integrar de
imediato, através de representantes seus, as Comissões Técnicas nas áreas da Nefrologia
e da Diálise.
4. Não rejeitamos que outros técnicos não especializados no exercício das práticas assistências ligadas à N efrologia e à Diálise possam dar contributos para a melhoria do
documento final do MBP ou possam colaborar na actividade de vistoria técnica às
unidades de Diálise como, aliás, foi prática no passado recente, como, entre outros, os
Médicos da carreira de Saúde Pública, os Engenheiros Sanitários. os Arquitectos e os
Enfermeiros;
5. As alterações agora introduzidas parecem-nos ter um carácter meramente “populista”,
ser tecnicamente incorrectas e ofensivas para um grupo de técnicos que, desde há
longos anos, tem colaborado empenhada e seriamente na melhoria dos cuidados prestados na área da N efrologia e da Diálise, os N efrologistas;
6. D ocumentação de natureza técnica reguladora da actividade assistencial na área da
Diálise, seja introduzido. em toda a sua estrutura executiva e coordenadora, um novo
elemento, a recém formada O rdem dos Enfermeiros;
B - Comentários ao pedido de parecer à Ordem dos Enfermeiros sobre o Manual de
Boas Práticas
1. O s textos técnicos elaborados pelo Colégio de N efrologia e enviados pela O rdem dos
Médicos à Comissão Técnica Nacional (CTN) para apreciação e publicação como MBP,
reflectem um extenso e profundo trabalho de pesquisa e síntese executado ao longo
de dois anos por vários grupos de trabalho de N efrologistas em estrito cumprimento
do determinado no DL 505/99;
2. Todos os elementos técnicos enriquecedores do texto entretanto elaborado e coligido
no MBP foram sendo incorporados ao longo dos últimos dois anos, depois de devidamente discutidos pelos únicos técnicos especializados na prática da N efrologia e da
Diálise existentes e reconhecidos no Pais, os N efrologistas;
3. O que discutirmos que nos causa surpresa. perplexidade e indignação, é que um grupo profissional, indiscutivelmente essencial e indispensável nas práticas assistências
da N efrologia e da Diálise, mas ainda sem qualquer formação técnica especializada
reconhecida nesta área, tenha tido o deslumbramento de pôr em causa o profundo
trabalho, entretanto efectuado pelo Colégio da Especialidade de N efrologia e compilado no MBP;
4. O MBP reflecte exaustivamente a síntese do conhecimento actual relevante, quer a
nível Nacional quer a nível Internacional, sobre as matérias versadas e, por principio, é
um texto sempre inacabado pois terá de periodicamente sofrer actualizações e eventuais melhoramentos;
5. Q ualquer alteração de “última hora” introduzida no texto do MBP elaborado pelos
N efrologistas, sem a apreciação e aprovação prévia do Colégio de N efrologia ou dos
seus representantes, revela um total e grave atropelo e desrespeito a dois anos de
cuidado e dedicado trabalho e desvirtua todo o espírito e a arquitectura do edifício
legal em que assenta a prática da N efrologia e da Diálise que, de forma inequívoca,
responsabiliza pela prática assistencial nas Unidades de Diálise, apenas os Nefrologistas
através dos seus Directores Clínicos;
6. É incompreensível que o Ministério da Saúde tenha enviado o MBP para apreciação
pela O rdem dos Enfermeiros quando. a lei em vigor determinava que este fosse apenas apreciado pela CTN à qual aquela entidade não pertencia. O DL 176/2001 vem
tentar legitimar aquela despropositada iniciativa, como que num processo de antes de
ser já o era …;
7. Fazemos lembrar que qualquer demora na já tão atrasada publicação dos textos regu-

ladores da prática da N efrologia e da Diálise acarretará
um acréscimo de perturbação e de justificado descontentamento em toda a comunidade envolvida, desde os
doentes a todos os profissionais, sem esquecer os proprietários d e u nidad es d e D iálise a aguardar lice nciamento.
8. Na base do presente protesto não está contido qualquer
intuito restritivo ao desenvolvimento da especialização
em N efrologia dos Enfermeiros, o que só nos pode congratular e que apoiamos. N o entanto, não podemos deixar de nos indignar perante a prematura presunção de
uns e pela despropositada anuência de outros, neste atropelo ético e profissional que atinge os N efrologistas e o
seu Colégio da O rdem dos Médicos:
C - Medidas aprovadas
1. Manifestar o mais enérgico repúdio pelo disposto no DL
176/01 de 01/06/2001.
2. Manifestar a maior indignação por o MBP ter sido enviado para apreciação, pelo Ministério da Saúde, à O rdem
dos Enfermeiros.
3. Suspender as nomeações para as CVT efectuadas na reunião do Conselho Directivo do Colégio de dia 31/05/2001.
4. Exortar os N efrologistas, previamente nomeados para a
CTN ou para as CVTs, a expressar a sua indisponibilidade
para o exercício daqueles cargos enquanto as disposições agora estabelecidas não forem revogadas.
5. Manifestar a total determinação e disponibilidade dos
Nefrologistas para, face ao futuro desenrolar deste lamentável episódio de última hora, equacionar o seu futuro
posicionamento.
6. Dar conhecimento das posições dos N efrologistas ao
Conselho Nacional Executivo da O rdem dos Médicos, solicitando deste um parecer e um posicionamento sobre
esta questão.
7. Dar conhecimento destas posições a todos os N efrologistas, aos Presidentes de todos os Colégios, à CTN, à
C N D e à FNS.
8. Solicitar ao Sr Bastonário que dê conhecimento da presente posição dos N efrologistas à Sra. Ministra da Saúde
e desenvolva todas as acções tendentes à revogação do
DL 176/01, de 01/06/2001.
Agradecendo desde já a V. atenção, aproveito para apresentar os meus melhores cumprimentos,
O Presidente da Direcção do Colégio de N efrologia
Dr. José Diogo Barata
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Decreto-Lei n.º 176/2001
De 1 de Junho
O D ecreto-Lei n.º 505/99, de 20 de N ovembro, aprovou o
regime jurídico do licenciamento e da fiscalização da actividade das unidades privadas de Diálise.
Não obstante as rectificações de natureza técnico-formal
introduzidas pelo D ecreto-Lei n.º 241/2000, de 26 de Setembro, revela-se, contudo, necessário proceder a alguns ajustamentos ao que diz respeito às entidades que deverão intervir no processo, de molde a garantir um melhor controlo
e qualidade das actividades de Diálise.
Foram ouvidas a O rdem dos Médicos, a O rdem dos Enfermeiros, a comissão Nacional de Diálise e a Federação nacional dos prestadores de C uidados de Saúde.
Assim:
N os termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198º da Constituição, o governo decreta, para valer como lei geral da República, o seguinte:
Artigo único
Alteração ao decreto-lei n.º 505/99, de 20 de Novembro
O s artigos 7º, 11º e 12º do D ecreto-Lei n.º 505/99, de 20 de
N ovembro, na redacção que lhes foi dada pelo D ecreto-Lei
n.º 241/2000, de 26 de Setembro, passam a ter a seguinte
redacção:
Artigo 7º (…)
1. O manual de boas práticas deve integrar os processos de
garantia de qualidade e é aprovado por despacho do Ministro da Saúde, ouvidas a O rdem dos Médicos, a O rdem dos
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Enfermeiros e a comissão Técnica Nacional (CTN).
2. .......................................................
3. .......................................................
4 ........................................................
5. .......................................................
Artigo 11º (…)
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
4. A CTN é composta por cinco elementos, sendo um técnico
de saúde em representação do ministério da Saúde, que preside, três médicos, especialistas em N efrologia, dois em representação da O rdem dos Médicos, um em representação
das associações dos prestadores dos cuidados de saúde e um
enfermeiro, em representação da O rdem dos Enfermeiros.
5. .......................................................
Artigo 12º (…)
1. .......................................................
2. As CVT são constituídas por quatro elementos, sendo um
técnico de saúde, em representação do Ministério da Saúde,
que preside, dois médicos especialistas em N efrologia, em
representação da O rdem dos Médicos, e um enfermeiro, em
representação da O rdem dos Enfermeiros.
3. .......................................................
4. .......................................................
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Abril de
2001 – Jaime José Matos da Gama
– Maria Manuela de Brito Arcanjo Marques da Costa.
Promulgado em 18 de Maio de 2001.
Publique-se.
O Presidente da República, J O RGE SAMPAI O.
Referendado em 24 de Maio de 2001.
O Primeiro-Ministro, António Manuel da O liveira G uterres.

Doc. 7
DEFINIÇÃO DE RISCOS E PRIORIDADES PARA D OENTES QUE RECORREM AOS
SERVIÇOS DE URGÊNCIA POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
– NOTA DE IMPRENSA D O CRNOM EMITIDA NO DIA 31 DE JULHO DE 2001 –

O Conselho Regional do Norte da O rdem dos Médicos solicita a Vossa Ex.ª a divulgação do
texto em anexo que foi oportunamente enviado à Presidente do Conselho Disciplinar da
Secção Regional do Norte da O rdem dos Médicos e aos médicos do Hospital de Santo
António.
"Ex.mo (a) Colega
Para conhecimento do Ex.mo (a) Colega, e para que os médicos não venham a ser
responsabilizados no plano disciplinar, perante a Ordem que os representa, por atitudes
tomadas por outros profissionais, relativamente a doentes posteriormente objecto de avaliação médica junto se transcreve a deliberação do CRN enviada à Ex.ma Senhora Presidente do Conselho Disciplinar e da qual se deu conhecimento a Sua Excelência o Senhor
Ministro da Saúde, ao Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte e aos Presidente do Conselho de Administração e Director Clínico do Hospital de Santo António.
"Ex.ma Senhora
Presidente do Conselho Disciplinar da Secção Regional do Norte da O rdem dos Médicos
É do conhecimento deste CR que se encontra em aplicação no serviço de urgência do Hospital de Santo António um protocolo de atendimento/triagem de prioridades destinado a
definir, para os doentes que recorrem ao serviço de urgência daquele hospital, o grau de
urgência do seu estado clínico, e, em consequência, os tempos médios de espera para
atendimento médico individualizado.
É também do conhecimento deste CR que a aplicação daquele protocolo é realizada por
profissionais de enfermagem.
Assim sendo, é opinião deste CR que tal procedimento necessita de ser devidamente ponderado na apreciação de participações que origem procedimentos disciplinares e que tenham origem em factos ocorridos no Hospital de Santo António envolvendo doentes que,
em quaisquer circunstancias, tenham sido sujeitos à aplicação daquele protocolo.
Com os melhores cumprimentos ...
O Presidente do Conselho Regional (Dr. Miguel Leão)
CC:: Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde
Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte
Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo António
Director Clínico do Hospital de Santo António

Doc. 8
CONSULTAS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DA TROFA-INFORMAÇÃO D O CONSELHO REGIONAL D O NORTE EMITIDA A PEDID O D O DR.
FERNAND O SOBRAL, DELEGAD O DA ORDEM D OS MÉDICOS NAQUELE CENTRO DE SAÚDE E DA QUAL FOI DAD O CONHECIMENTO AO PRESIDENTE
D O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ARS-NORTE E AO CO ORDENAD OR DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE D O PORTO EM 2 DE AGOSTO DE 2001

GUIA D O UTENTE / CENTRO DA SAÚDE DA TROFA
Em resposta à carta de V. Exª. datada de 18 de J ulho p.p., o Conselho Regional informa que a O rdem dos Médicos condena formalmente a realização de
Consultas de Enfermagem, tal como vem referidas no “ G uia do Utente”, que teve a amabilidade de nos enviar.
Esta posição decorre do artº. 5º. do D ecreto-Lei nº. 73/90, de 6 de Março, que estabelece que o médico “coordena e participa nas equipas de trabalho para o
efeito constituidas”.
Acresce ainda, que nos termos do C ódigo D eontológico dos Médicos (Artº. 136º.), “o médico não deve incumbir o enfermeiro ou qualquer membro das
profissões paramédicas de serviços que excedam os limites sua competência” ; decorre assim do C ódigo D eontológico que qualquer médico que infrinja esta
disposição pode incorrer em procedimento disciplinar.
Tendo em conta as funções desempenhadas por V. Exª., solicitamos que dê conhecimento desta informação a todos os médicos do Centro de Saúde da Trofa
e, designadamente, ao respectivo Director do Centro de Saúde.
Com os melhore cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.

ORDEM DOS MÉDICOS • ELEIÇÕES – TRIÉNIO 2002/2004 • 12 DEZ. 2001
Nos termos dos Artºs 5º e 6º do Regulamento Eleitoral, o Conselho Nacional Executivo anuncia que fixou a data das eleições
para os órgãos sociais da Ordem dos Médicos, relativamente ao triénio 2002/2004, para o dia 12 de Dezembro de 2001.
Os órgãos sociais a eleger são: Presidente da Ordem dos Médicos; Mesas das Assembleias Regionais do Norte, Centro e Sul;
Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul; Conselhos Disciplinares Regionais do Norte, Centro e Sul; Conselhos Fiscais
Regionais do Norte, Centro e Sul; Mesas das Assembleias Distritais; Membros dos Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul.
(Lisboa, 17 de Julho de 2001 - O Conselho Nacional Executivo).
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Doc. 9a
CONSULTAS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DE GUIMARÃES – NOTA
DE IMPRENSA D O CRNOM EMITIDA
EM 14 DE AGOSTO DE 2001 –

Ex.mo (a) Senhor (a) :
Em nome do Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos venho solicitar-lhe
a divulgação da N ota de Imprensa que a seguir se transcreve:
“ASSU NTO : Q UEIXAS DE D O ENTES RELATIVAS ÀS C O NSULTAS DE ENFERMAGEM
N O CENTR O DE SA Ú DE DE G UIMARÃES
1-Através dos órgãos de comunicação social, o CRN teve conhecimento da existência
de uma situação anómala em algumas extensões do Centro de Saúde de G uimarães
decorrente da desobediência efectiva da enfermeira-chefe daquele Centro de Saúde
às hierarquias constituídas, designadamente, ao respectivo Director do Centro de Saúde.
2-Inquirido um conjunto de médicos das extensões envolvidas apurou este CR:
-da existência de um consulta de Diabetes realizada por enfermeiros e sem tutela
médica
-da existência de uma consulta de Hipertensão Arterial realizada por enfermeiros e
sem tutela médica
-da existência de uma consulta de Planeamento Familiar em Mulheres em Idade
Reprodutiva realizada por enfermeiros e sem tutela médica
-da existência de uma consulta de Saúde Materna realizada por enfermeiros e sem
tutela médica
-da recusa dos profissionais de enfermagem em colaborarem na realização de citologias
-da recusa dos profissionais de enfermagem em actuarem de acordo com as orientações médicas no que se refere à periodicidade da medição da pressão arterial aos
doentes hipertensos ou em estudo
-recusa de apoio a doentes acometidos de doença súbita por parte dos profissionais
de enfermagem
3-É também do conhecimento deste CR que, não obstante as diligências realizadas
pelo Director do Centro de Saúde de G uimarães e pelos médicos envolvidos, a situação de desobediência qualificada dos profissionais de enfermagem se mantêm inalterável.
4-As diligências realizadas por este Conselho Regional junto do Coordenador da SubRegião de Saúde de Braga para a resolução da situação também não tiveram qualquer
efeito, como decorre de qualquer ausência de resposta aos ofícios deste CR de 9 de
Março de 2001 e de 10 de Maio de 2001, ambos do conhecimento do Presidente do
Conselho de Administração da ARS-N orte.
5-Face ao conjunto de reclamações produzidas por vários doentes relativamente ao
atendimento prestado pelos profissionais de enfermagem, e que são do conhecimento deste Conselho Regional, delibera o CRN inquirir os doentes queixosos e, eventualmente, suscitar a intervenção disciplinar dos organismos competentes da Administração Pública bem como recorrer aos tribunais para aplicação da disposições penais
adequadas.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos

Doc. 9b (28/8/01)
CONSULTAS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE DE
GUIMARÃES – NOTA DE IMPRENSA D O CRNOM EMITIDA
EM 31 DE AGOSTO DE 2001 FACE À DECISÃO D O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ARS-NORTE EM PROCEDER
A UMA AUDITORIA RELATIVA ÀS REFERIDAS CONSULTAS

O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos solicita a Vossa Ex.ª a divulgação da seguinte N ota de Imprensa:
ASSU NTO : AU DITO RIA DA A D MINISTRA Ç Ã O REGI O N AL DE
SA Ú DE D O N O RTE
S O BRE C O NSULTAS DE ENFERMAGEM N O CENTR O DE SA ÚDE DE G UIMARÃES
1. O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos saúda a decisão do Conselho de Administração da Administração
Regional de Saúde do N orte em promover uma auditoria à
existência de " Consultas de Enfermagem " no Centro de Saúde de G uimarães, entendendo esta medida como uma consequência imediata da posição pública assumida por este Conselho em N ota de Imprensa emitida em 13 de Agosto de 2001.
2. Reafirmando a existência de queixas formais de doentes,
quanto ao comportamento de alguns enfermeiros do Centro
de Saúde de G uimarães, o Conselho Regional espera que esta
auditoria tenha consequências práticas, o que será facilmente
obtido mediante a audição dos médicos que, em devido tempo, fizeram chegar as suas preocupações a este Conselho Regional e, também, às hierarquias constituídas da Administração Regional de Saúde do N orte.
3. O C onselho Regional solidariza-se ainda com o médico Dr.
José Alberto Marques, a desempenhar as funções de Presidente
do Conselho de Administração da Administração Regional de
Saúde do Norte, face ao teor genericamente insultuoso de mais
um comunicado de um sindicato de enfermeiros (o Sindicato
dos Enfermeiros do N orte) e disponibiliza, desde já, os serviços da Ordem dos Médicos para patrocinar as acções que aquele Colega entenda por bem tomar face aos autores daquele
Comunicado.
O C O NSELH O REGI O NAL D O N O RTE DA O RDEM D O S MÉDIC OS

Antecipadamente grato pela atenção dispensada, e ao dispor
de Vossa Ex.ª para quaisquer esclarecimentos, apresento-lhe
os meus melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)

Informação

Informação

Protocolo de colaboração entre a
SRNOM e o Centro de Informática FUTUREKIDS
“Paranhos e Foz”

Protocolo de colaboração entre a
SRNOM e o BANCO PORTUGUÊS DE
NEGÓCIOS

Foi estabelecido um Protocolo de Colaboração entre a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e o Centro
de Informática da FUTUREKIDS “Paranhos e Foz”, que visa
a melhor e maior divulgação dos cursos específicos de Informática e das vantagens oferecidas pelo referido Centro
FUTUREKIDS aos membros e seus familiares desta Secção regional.
Este Protocolo visa a frequência de Cursos com descontos
substanciais.
Informações:
Paranhos Telef: 225088524; Fax 225088525
Foz Telef: 226179964; Fax 226170084

Foi assinado um Protocolo de Colaboração
entre a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e o Grupo do Banco Português de Negócios, representado por BPN
– Corfin Porto.
O Grupo BPN oferece aos Médicos inscritos na SRNOM e seus familiares, no pleno
uso dos seus direitos, a possibilidade de
recurso a aluguer de longa duração, crédito automóvel, leasing e renting de qualquer
veículo automóvel e/ou marcas, em condições financeiras especiais.
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Doc. 10
DESPEDIMENTO DE ENFERMEIROS A EXERCER FUNÇÕES NO SERVIÇO NACIONAL DE
SAÚDE-NOTA DE IMPRENSA D O CRN DA OM EMITIDA EM 22 DE AGOSTO DE 2001

" ASSU NTO: DESPEDIMENTO DE ENFERMEIROS D O SERVIÇ O NACI O NAL DE SAÚ DE
1-N os termos do respectivo Estatuto, é atribuída à O rdem dos Médicos, entre outras funções, a avaliação da qualidade dos serviços de saúde.
2-N este contexto, é com extrema preocupação que o CRN da O M constata que se prepara o
despedimento de vários enfermeiros a exercer funções no H ospital de Santo António, à
semelhança do que já terá acontecido nos H ospitais de São José, de Santa Maria, dos
Capuchos e de Évora e na Maternidade Alfredo da Costa e do que virá a acontecer nos
H ospitais de D ona Estefânea e de Elvas. N o caso da Sub-Região de Saúde do Porto anunciase, ainda, o despedimento de mais 60 enfermeiros.
3-Face a várias informações divulgadas pelos órgãos de informação, e sem querer imiscuirse em questões que envolvem profissionais não médicos, este CRN entende ser seu dever
realçar que:
-em Portugal faltam entre 13 a 20000 o que implica que o ratio enfermeiros por habitante
seja dos mais baixos da U nião Europeia (3,2 por 1000 habitantes contra uma média europeia
de 5,2 por 1000 habitantes).
-nos quadros hospitalares existem 12000 vagas de enfermeiros por preencher
4-Regista ainda este CR que as mesmas concepções de gestão do SNS estão na base da aplicação aos médicos da política de " vagas carenciadas", iniciada pelo actual Governo em 1998,
quando existem centenas de vagas de quadros médicos por preencher.
5-Não deixa pois de ser paradoxal que, perante um défice evidente de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde prepare o despedimento de profissionais
evidentemente indispensáveis ao regular funcionamento das instituições de saúde e que,
em simultâneo, promova, um pouco por todo o país, a contratação de enfermeiros de outras nacionalidades. Esta atitude é ainda particularmente estranha tendo em conta a anunciada intenção do Senhor Ministro da Saúde de promover a auto-estima dos profissionais de
saúde. Acresce, finalmente, que o despedimento de enfermeiros e as indemnizações daí
decorrentes constituem uma indicação infeliz que o Ministério da Saúde despreza o dinheiro dos contribuintes que sustentam o SNS.
6-O CRN reconhece que esta questão transcende claramente as possibilidades de intervenção dos órgãos de administração das instituições de saúde e que a sua solução é da exclusiva
responsabilidade dos dirigentes máximos do Ministério da Saúde e, em última análise, do
Senhor Ministro da Saúde, a quem compete, já que o Alto-Comissário para a Saúde parece
não ter iniciado funções, a condução da política de Saúde.
7-Porque o despedimento de enfermeiros coloca em causa a qualidade assistencial dos
serviços a prestar aos doentes, o CRN manifesta publicamente a sua solidariedade com as
posições assumidas por um dos sindicatos de enfermeiros (o Sindicato dos Enfermeiros
Portugueses) esperando que o Senhor Ministro da Saúde não pretenda proceder a poupanças artificiais à custa da saúde dos portugueses.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos

5 – POLÍTICA D O MEDICAMENTO
1 – Em Conferência de Imprensa realizada no passado dia 17 de Julho, o CRN suscitou
perante a opinião pública a questão da violação do direito de reserva da vida privada
resultante da publicação da Portaria 543/2001 de 30 de Maio, relativa à prescrição de
medicamentos neurolépticos e anti-depressivos (documento 11a). Conforme o texto
daquele documento foi solicitada a intervenção das seguintes entidades: Presidência da
Republica, Procuradoria Geral da Republica, Provedoria de Justiça, Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica, Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, Comissão Parlamentar de Saúde, Comissão Nacional de Protecção de Dados e Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Perante uma Nota de Imprensa do
Gabinete do Senhor Ministro da Saúde em que se refutavam os argumentos do CRN, foi
emitido o desmentido constante do documento 11b, em que reafirmavam as posições
anteriormente assumidas pelo CRN. Até esta data foram recebidas respostas do Grupo
Parlamentar do PSD informando que o assunto havia sido remetido ao respectivo Coordenador de Saúde, bem como da Casa Civil de Sua Excelência o Presidente da República que pela sua relevância se encontra transcrita no documento 11c.

Doc. 11a
PRESCRIÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS NEUROLÉPTICOS E ANTIDEPRESSIVOS
PELO REGIME PREVISTO NA PORTARIA 543/2001 DE 30
DE MAIO- CONFERÊNCIA DE IMPRENSA D O
CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS
MÉDICOS DENUNCIAND O A VIOLAÇÃO DE
DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGID OS

1-Com o Decreto-Lei 305/98 de 7 de O utubro é consagrado
na legislação portuguesa que a comparticipação de medicamentos pode ser restringida a determinadas indicações
terapêuticas fixadas no respectivo despacho de comparticipação e é imposto aos médicos prescritores a obrigatoriedade de mencionar expressamente na receita o despacho que regulamenta a respectiva comparticipação.
2-Ao abrigo daquela disposição legal são publicados vários diplomas dos quais se destaca, pelo seu impacto na
saúde pública, a Portaria 982/99 de 30 de O utubro, que,
n o q u e se referia à prescriçã o d e n e urolé pticos e
antidepressivos para doentes com patologia psiquiátrica, nomeadamente esquizofrenia e depressão, estabelecia ainda um nível de comparticipação daqueles medicamentos pelo escalão A (no caso de neurolépticos) e
pelo escalão B (no caso de antidepressivos) quando prescritos por médicos psiquiatras ou neurologistas. Em caso
de prescrição destes fármacos por qualquer outro médico, o nível de comparticipação era fixado no escalão C.
3-A mesma filosofia consta de vários despachos publicados ao abrigo da legislação já referida, designadamente
os despachos 13621/99 de 16 de J ulho (relativo à prescrição do fármaco donazepil para tratamento da D emência
de Alzheimer), 13622/99 de 16 de J ulho (relativo à prescrição do fármaco felbamato para tratamento de epilepsias
refractárias na criança), 22115/99 de 17 de N ovembro (relativo à prescrição dos fármacos octreotide e lanreotide
para tratamento da acromegalia), 22116/99 de 17 de N ovembro (relativo à prescrição do fármaco micofenolato
de mofetil para profilaxia da rejeição aguda de transplantes renais ou cardíacos) e 22229/99 de 18 de N ovembro
(relativo à prescrição do fármaco omeprazol para tratamento da esofagite de refluxo).
4-Todas estas disposições legais comportavam ou comportam as seguintes consequências:
- violação do direito à privacidade e à intimidade dos doentes e violação do segredo profissional dos médicos,
ao impor-lhes, implícita ou explicitamente, a indicação
do diagnóstico no respectivo receituário
-descontinuidade de cuidados assistenciais e violação do
direito dos doentes à livre escolha do médico, definindo
diferentes níveis de comparticipação em função da especialidade do médico prescritor
- diminuição do acesso a cuidados de saúde, definindo
níveis de comparticipação diferenciados conforme a especialidade do médico prescritor
- agravamento das iniquidades de acesso ao Sistema Nacional de Saúde, com prejuízo evidente para os doentes
mais desfavorecidos, e em especial, os idosos, e resultante, desde logo da inexistência de várias especialidades médicas em múltiplas unidades de saúde
-aumento potencial de afluxo de doentes aos serviços
hospitalares, com inevitável crescimento das listas de
espera das consultas hospitalares, em resultado das restrições à prescrição impostas à generalidade dos médicos e, em especial, aos médicos especialistas de Medicina G eral e Familiar
- aumento potencial da morbilidade e da mortalidade
para todos os doentes atingidos pela legislação acima
citada resultantes de eventuais atrasos na prescrição
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- violação da liberdade de prescrição de cada médico e criação de clivagens entre
médicos
- discriminação negativa de várias especialidades médicas, com destaque para a especialidade de Medicina G eral e Familiar, pela introdução de normas legais que qualificam os médicos, conforme as especialidades, em prescritores de primeira e de segunda categoria
5-Todas estas consequências tem evidentemente maior impacto em certos grupos de
doentes, de entre os quais avultam os doentes com patologia psiquiátrica, quer pelo
seu número, quer pela respectiva morbilidade, quer ainda pela conotação social negativa que as patologias psiquiátricas muitas vezes acarretam.
6-Graças à intervenção da O rdem dos Médicos e de outras associações médicas, a
publicação da Portaria 543/2001 de 30 de Maio, relativa ao regime da comparticipação
dos medicamentos neurolépticos e antidepressivos, e que revoga a Portaria 982/99 de
30 de O utubro, veio eliminar a diferenciação das comparticipações daqueles medicamentos, em função da especialidade do médico prescritor, o que não pode deixar de
considerar-se um passo positivo na política de comparticipação de medicamentos.
7-Contudo, nos termos daquela Portaria, a comparticipação daqueles medicamentos
nos escalões A, B e C passa a ficar dependente de, na prescrição, o médico fazer constar expressamente a patologia e a referência àquela Portaria.
Seja, em total desrespeito com as garantias que, constitucional e legalmente, assistem
aos cidadãos quanto à confidencialidade de dados clínicos e à privacidade dos seus
dados pessoais, aquela Portaria impõe ao médico uma obrigação de este quebrar o
sigilo profissional a que está obrigado ofendendo, por essa via, a confidencialidade
daqueles dados.
Em situações em tudo idênticas (tratava-se de um caso em que, no preenchimento de
uma requisição de análises clinicas, o médico incluía referências acerca da informação clínica do doente), a própria Comissão Nacional de Protecção e Dados concluiu
que "...a inscrição do diagnóstico no pedido de análises - com acesso por parte de
funcionários administrativos e analistas - viola a privacidade dos utentes e põe em
causa a confiança que deve ser estabelecida na relação medico doente " (cfr. D eliberação 23/99 da Comissão Nacional de Protecção de Dados).
É verdade que se admitem, em circunstâncias pontuais e verdadeiramente excepcionais, derrogações à " confidencialidade'' e/ou sigilo, mas para tanto é necessário que
estejamos perante situações em que a sua quebra se revele absolutamente necessária
e no interesse do doente.
O ra o tipo de informação clínica que a presente Portaria obriga a revelar reveste um
grau de sensibilidade elevada já que, para alem de dizer respeito a dados extremamente sensíveis e íntimos, se prende com patologias do foro psiquiátrico, algumas
das quais com uma conotação social negativa e que está na origem de tratamentos
discriminatórios.
Daí que, nestes casos, deva ser feita uma interpretação extremamente restritiva quanto
à adequação ou pertinência da quebra da confidencialidade.
Sendo certo que os dados cuja revelação a Portaria impede estão abrangidos pelo dever
de confidencialidade / segredo profissional, também não é menos certo que os mesmos beneficiam da tutela e que o direito à intimidade da vida privada lhes confere.
Tal direito, consagrado no artigo 26º da Constituição da República Portuguesa, reveste a
natureza jurídica de um direito, liberdade e garantia sendo que o seu conteúdo se prende, como nos refere Paulo Mota Pinto, com a defesa da privacidade que visa " evitar ou
controlar a tomada de conhecimento ou a revelação de informação pessoal, isto é, daqueles factos, comunicações ou opiniões que se relacionem com o indivíduo e que é
razoável esperar que ele encare como íntimos ou, pelo menos, como confidenciais e
que, por isso, queira excluir ou, pelo menos, restringir a sua circulação ".

Tratando-se de um direito, liberdade e garantia, a intimidade
da vida privada beneficia do regime jurídico consagrado no artigo 18º da CRP e que, em síntese e no que ao caso interessa,
consagra que tal direito só pode ser restringido através de acto
legislativo da Assembleia da República ou através de decreto-lei
(autorizado) do Governo.
D este modo, em caso algum, um acto normativo de carácter
regulamentar, poderá como o faz a Portaria em apreço, impor
restrições àqueles direitos.
Por outro lado, determina ainda o citado artigo 18º, que as restrições só são admissíveis se se destinarem a salvaguardar outros
interesses fundamentais constitucionalmente protegidos.
Afigura-se-nos assim que, no caso, não há qualquer intenção de,
com a regulamentação criada, salvaguardar outros interesses fundamentais individuais e/ou colectivos, nomeadamente o direito à
saúde e integridade física e psíquica do próprio doente. Trata-se
apenas de assegurar regras de natureza económica e/ou financeira quanto à comparticipação de medicamentos por parte do Estado o que, no nosso entender, nunca será suficiente para justificar
uma restrição ao dever de confidencialidade e ao dever de reserva de intimidade da vida privada, ainda que por via legal.
D este modo entende este Conselho Regional que a supra citada Portaria, para além de padecer de diversas ilegalidades, é,
em si mesmo, ofensiva do texto constitucional, nomeadamente dos artigos 18º n.º 2, 26º n.º 1 e 112º da Constituição da República Portuguesa.
8-Realça ainda o CRN que desta legislação não resulta como
objectivo a melhoria dos cuidados de saúde e que a mesma viola expressamente a Lei de Bases da Saúde (Lei 48/90, de 24 de
Agosto) que estipula, na Base II, que " a política de saúde tem
como objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no
acesso aos cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem como garantir a equidade
na distribuição de recursos e na utilização de serviços" e na, Base
XIV, que " os utentes têm direito a ter rigorosamente respeitada
a confidencialidade sobre os dados pessoais revelados".
9-D este modo, delibera o Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos suscitar a verificação da validade (constitucionalidade e legalidade) da Portaria 543/2001, de 30 de Maio, junto das seguintes entidades:
a) Presidência da República
b) Procuradoria G eral da República
c) Provedoria de J ustiça
d) Grupos Parlamentares da Assembleia da República
e) Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias
f) Comissão Parlamentar de Saúde
g) Comissão Nacional de Protecção de Dados
h) Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida

Doc. 11b
VIOLAÇÃO D O DIREITO DE RESERVA À VIDA PRIVADA NA PRESCRIÇÃO DE
NEUROLÉPTICOS E ANTI-DEPRESSIVOS – INFORMAÇÃO D O CONSELHO
REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS MÉDICOS AOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESMENTIND O A NOTA DE IMPRENSA D O GABINETE D O
MINISTRO DA SAÚDE DE 27 DE JULHO DE 2001

"2.º As anotações (a), (b), (c), (d) e (e), aditadas aos subgrupos
mencionados no anexo I e a aditar por despacho a outros medicamentos, sempre que necessário, significam:
a) ……………………
b) ……………………
c) ……………………
d) Medicamentos comparticipados pelo escalão A desde que o
médico prescritor mencione expressamente na receita esta portaria e sejam prescritos para as seguintes patologias, de acordo
com a Classificação Estatística Internacional de D oenças e Problemas de Saúde (CID-10):
D emência na doença de Alzheimer(F00/G/30)
D emência vascular (F01)
D emência secundária (F02)
Esquizofrenia (F20)
Perturbação delirante persistente (F22)
Perturbação delirante induzida(F24)
Perturbação esquizo-afectiva (F25)
O utras perturbações psicóticas não orgânicas(F28)

1-Em Conferência de Imprensa deste Conselho Regional, realizada no passado dia 24
de J ulho, foi denunciada a violação do direito de reserva à vida privada consagrado
na Constituição da República, decorrente da publicação do D ecreto-Lei 305/98 de 7
de O utubro e de outra legislação subsidiária, designadamente a Portaria 543/2001 de
30 de Maio, relativa à prescrição de neurolépticos e anti-depressivos. Em consequência daquela Conferência de Imprensa, o Gabinete do Senhor Ministro da Saúde emitiu uma N ota de Imprensa em que refuta os argumentos deste Conselho Regional.
2-Compreendendo a necessidade de afirmação política do Senhor Ministro da Saúde, o CRN desmente formalmente o Gabinete de Imprensa do Senhor Ministro, citando a referida Portaria:
" 4.º O n.º 2 da Portaria n.º 743/93, de 16 de Agosto na redacção dada pela Portaria n.º
706/95, de 3 de J ulho, passa a ter a seguinte redacção:

O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos
Porto, 17 de J ulho de 2001
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Perturbações mentais psicóticas secundárias a disfunção ou lesão cerebral e a doença
física(F06)
Disquinésia tardia dos neurolépticos(G24.0)
Perturbação de tique mista vocal e motora múltipla (de la Tourette) (F95.2)
Perturbações autísticas ou psicóticas da infância e adolescência(F84)
Perturbações de comportamento graves em deficientes mentais(F7x.1).
Fora destes casos o medicamento é comparticipado pelo escalão C.
e) Medicamentos comparticipados pelo escalão B desde que o médico prescritor mencione expressamente na receita esta portaria e sejam prescritos para as seguintes patologias, de acordo com a Classificação Estatística Internacional de D oenças e Problemas de
Saúde Relacionados (CID-10):
– Perturbação afectiva bipolar (F31)
– Perturbação depressiva recorrente, episódio actual grave sem sintomas
– Psicóticos (F33.2)
– Perturbação depressiva recorrente, episódio actual grave com sintomas
– Psicóticos (F33.3)
Fora destes casos o medicamento é comparticipado pelo escalão C."
5.º É revogada a Portaria n.º 982/99, de 30 de O utubro." (fim de citação)
3-Conforme decorre dos nossos sublinhados é evidente para qualquer mortal que, para
que o cidadão obtenha uma determinada comparticipação pelos escalões A ou B, é indispensável a indicação da respectiva patologia no receituário ou, em alternativa, que é
facultado, a quaisquer profissionais exercendo funções nas farmácias, o conhecimento
da patologia de cada doente, através de um simples consulta a um documento público,
como é o caso do Diário da Republica.
4-Fica assim provada a distracção do Gabinete de Imprensa do Senhor Ministro da Saúde, que esperamos não corresponder a instruções de carácter político com a finalidade
de ocultar aos cidadãos que o controlo do défice orçamental na saúde, passa, entre outras medidas, pela devassa da vida privada dos cidadãos.
O Conselho Regional do N orte da O rdem dos Médicos
Porto, 30 de J ulho de 2001

Doc. 11c (20/08/01)
PRESCRIÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS NEUROLÉPTICOS E
ANTIDEPRESSIVOS PELO REGIME PREVISTO NA PORTARIA 543/2001 DE 30 DE MAIO
– CONFERÊNCIA DE IMPRENSA D O CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS
MÉDICOS DENUNCIAND O A VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE
PROTEGID OS – TRANSCRIÇÃO D O OFÍCIO DA CASA CIVIL DE SUA EXCELÊNCIA O
SENHOR PRESIDENTE DA RÉPUBLICA

Ex.mo Senhor
Dr. Miguel Leão
Presidente do Conselho Regional da O rdem dos Médicos
Encarrega-m e Sua Excelê ncia o Presid e nte da Re p ú blica d e acusar a rece pção da
comnicação de Vossa Ex.ª, de 6 do corrente, que mereceu a melhor atenção.
Em princípio, Sua Excelência o Presidente da República entende recorrer ao instituto da
fiscalização sucessiva da constitucionalidade apenas em circunstâncias exepcionais,
designadamente quando não restem aos cidadãos interessados outras vias para atalhar o
problema, como seja, por exemplo, o recurso a uma entidade especialmente vocacionada
para o efeito como é o Provedor de J ustiça.
Assim, atendendo à pertinência das questões suscitadas, e se o problema objecto da
referida comunicação não puder ser resolvido de outra forma, entende Sua Excelência o
Presidente da República poder reconsiderar a vossa petição.
Com os melhores cumprimentos
O C hefe da Casa Civil
José Filipe Morais Cabral

Agenda

VII ENCONTRO DO SPTT

(Serviço de Prevenção e Tratamento das Toxicodependências)
6 e 7 de Dezembro 2001 - FORUM CIDADE DA MAIA
Contacto: SPTT - Direcção Regional do Norte - Av. da Boavista, 2521
4100-135 PORTO. Telef.: 226199090

6 – ORGANIZAÇÃO DA ORDEM D OS
MÉDICOS
A – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL
1 – À semelhança do que aconteceu no Distrito Médico do
Porto, decorreram no Distrito Médico de Braga as eleições
para Delegados da Ordem dos Médicos nas unidades de
saúde daquele Distrito. A respectiva posse decorreu no dia
6 de Julho em cerimónia presidida pelo Presidente da Ordem dos Médicos.
• Hospital de São Marcos – Braga: Dr. José António Araújo Figueiredo; Dr. Mário Duarte da Costa Ventura.
• Hospital de Santa Maria Maior – Barcelos: Dr. Carlos
Henrique Calheiros Silva Moreira.
• Hospital Senhora da Oliveira – Guimarães: Dr. Fausto
Manuel Santos Fernandes; Dr. Manuel Fernandes Lima
Terroso.
• Hospital São João de Deus – Vila Nova de Famalicão:
Dr. Fernando Duarte Sarmento.
• Hospital de S.José – Fafe: Dr. António Fernandes Martins Antão.
• Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso: Dr. João Brito
Mesquita Mota.
• Centro de Saúde das Taipas: Dr. António Alberto Perez Dias.
• Centro de Saúde de Terras do Bouro: Dr. Manuel Pereira Fonseca Andrade.
• Centro de Saúde de Vieira do Minho: Drª Maria Ivone
Macedo Ferreira.
• Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão I: Drª Maria Filomena Silva Pimenta Veloso Graja.
• Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão II: Dr .
Miguel António Gomes Mendonça Montenegro.
• Centro de Saúde de Vila Verde: Dr.ª Maria de Fátima
Pimenta Oliveira Peixoto.
• Centro de Saúde de Vizela: Dr.ª Maria Fernanda Costa Coelho.
• Centro de Saúde de Amares: Dr. José Ramos Tinoco da Silva.
• Centro de Saúde de Barcelinhos: Dr. Manuel Joaquim
Santos Sarmento Gonçalves.
• Centro de Saúde de Barcelos: Dr.ª Mª Luísa Araújo Alves Serra.
• Centro de Saúde Braga I: Dr.ª Margarida Conceição Reis
Pedreira Lima.
• Centro de Saúde de Braga II: Dr. Fernando Salvador Soeiro
• Centro de Saúde de Braga III: Dr.ª Luísa Maria Abreu
Lopes Carvalho Carvalho.
• Centro de Saúde de Cabeceiras de Basto: Dr. Manuel Sá
Nogueira.
• Centro de Saúde de Celorico de Basto: Dr. Ernesto Alves
Martins.
• Centro de Saúde de Esposende: Dr. Alberto Luís Delgado Loureiro.
• Centro de Saúde de Fafe: Dr.ª Célia Maria Ribeiro Candeias.
• Centro de Saúde de Guimarães: Dr. José Novais de Carvalho.
2 – Conforme os compromissos eleitorais assumidos pelos Corpos Gerentes da Secção Regional do Norte, decorreu, no passado dia 6 de Julho, a inauguração de uma
nova sede do Distrito Médico de Braga. Esta cerimónia é
objecto de reportagem fotográfica na página 26.
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B – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL
1 – A Secção Regional do Norte da Ordem celebrou um protocolo de
cooperação científica e cultural com a Universidade Fernando Pessoa
que consta do documento 12.
2 – Face a um pedido da AMI (Assistência Médica Internacional) o CRN
deliberou ceder gratuitamente um espaço na Revista nortemédico para
divulgação das actividades e iniciativas daquela associação, bem como
ceder gratuitamente as instalações da Casa do Médico para a realização
de actividades promovidas pela AMI.
3 – A Secção Regional do Norte celebrou protocolos com as seguintes
entidades:
– Banco Português de Negócios
– Centro de Informática Futurekids
C – ORGANIZAÇÃO INTERNA NACIONAL
1 – Após um processo negocial conduzido pela Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, no passado dia 26 de Junho, o Presidente da
Ordem, Dr. Germano de Sousa, assinou com a empresa Páginas Amarelas, AS, um acordo de colaboração mútua que permitirá detectar erros,
omissões ou inexactidões e realizar as respectivas rectificações, para que
cada médico só possa anunciar aquilo que realmente é. Foi manifestada
ainda abertura de ambas partes para colaborarem noutras iniciativas de
interesse comum. O texto integral do acordo recém-assinado consta do
documento 13.
Doc. 12
PROTOCOLO DE CO OPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE FERNAND O
PESSOA E A ORDEM D OS MÉDICOS – SECÇÃO REGIONAL D O NORTE
NO DIA 4 DE MAIO DE 2001

Preâmbulo
A O rdem dos Médicos, organismo representativo de todos os médicos
portugueses, tem como finalidade a defesa da ética, da deontologia e da
qualificação profissional médicas, o desenvolvimento da cultura médica,
assim como velar pelo exacto cumprimento da lei, do estatuto da O rdem
dos Médicos e respectivos regulamentos.
A U niversidade Fernando Pessoa, estabelecimento de ensino superior
sediado na cidade do Porto, é uma instituição de prestígio e mérito reconhecidos que muito tem valorizado o ensino na sua componente pedagógica e cívica.
Considerando o interesse da U niversidade Fernando Pessoa e da Secção
Regional do N orte da O rdem dos Médicos no desenvolvimento cultural,
cívico e social das populações da Região N orte do País e a responsabilidade destas Instituições como forças vivas desta Região, é celebrado um Protocolo de Cooperação entre a U niversidade Fernando Pessoa, representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. D outor Salvado Trigo
e a O rdem dos Médicos – Secção Regional do N orte, representada pelo
seu Presidente, Senhor Dr. Miguel Leão, nos seguintes termos:
( O bjectivos)
1. O s objectivos do presente Protocolo são a formação e o desenvolvimento do conhecimento cultural, da atitude cívica e comportamento social através da realização de actividades específicas e dirigidas nesse sentido.
2. Estas actividades não se limitam ao universo populacional incluído no
âmbito das duas Instituições, mas serão também extensivas à população
em geral.
3. O s eventos aludidos serão realizados nas instalações das duas Instituições, cedidas, sem expensas, para o efeito.
4. O s objectivos do presente protocolo não poderão colidir com os princípios próprios de cada Instituição.
(D enúncia)
1. O presente Protocolo pode ser denunciado por cada uma das partes
depois do conhecimento da outra parte e num prazo de 60 dias.
Feito em duplicado e assinado no Porto em 4 de Maio de 2001.
O Magnífico Reitor da U niversidade Fernando Pessoa
O Presidente da Secção Regional do N orte da O rdem dos Médicos

Doc. 13
PROTOCOLO CELEBRAD O ENTRE A ORDEM D OS MÉDICOS E A
EMPRESA PÁGINAS AMARELAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2001

O utorgantes:
1º ORDEM D OS MÉDIC OS, pessoa colectiva n.º 500984492, com sede na Av. Almirante Gago Coutinho,151, 1700 LISB O A, legalmente representada pelo seu
Presidente, Ex.mo. Sr. Prof. Doutor Germano de Sousa doravante designada
abreviadamente por O M,
2º PAGINAS AMARELAS, SA., com sede na Praça de Alvalade, 9, em Lisboa, com o
capital social de quatro milhões de Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o nº 4390, pessoa colectiva nº 503 103 578, aqui
representada pelo seu Director-Geral, Dr. João Paes Braga, com poderes para o
efeito, doravante designada por PA
considerando que:
a) A PA dispõe de uma base de dados contendo informações que servem de
base à produção e edição das Listas Telefónicas e de Fax (doravante designada
por “Base de Dados”);
b) A PA actua na qualidade de agente da Portugal Telecom, SA, sendo que a
propriedade das informações constantes da Base de Dados é da Portugal Telecom,
SA;
c) A Portugal Telecom, SA autorizou a PA a ceder a terceiros o acesso às informações constantes da Base de Dados;
d) A O M dispõe de um registo de todos os médicos inscritos como profissionais
médicos, do qual constam as respectivas especialidades;
e) A O M utiliza uma nomenclatura própria na designação e agrupamento das
diversas especialidades;
f) Q ue é de interesse da O M e da PA que a terminologia usada por aquele seja
respeitada e idêntica àquela outra que consta das Listas Telefónicas supra-identificadas ; Ambas as O utorgantes, celebram livremente e de boa-fé o presente
acordo que se regerá pelas seguintes cláusulas:
1º – Anualmente e com uma antecedência mínima de 4 meses em relação à data
da publicação de cada Lista, a PA enviará à O M uma cópia da respectiva Base de
Dados que contenha as informações que servem de base a produção e edição
das listas Telefónicas e de Fax no que se refere aos assinantes que nestas Listas
figuram na rubrica de “Médicos” e agrupados por especialidades.
2º – Após a recepção da Listagem, a O M procederá à verificação da inscrição dos
anunciantes na Ordem, bem como à verificação das respectivas especialidades
e denominação adoptada.
3º – No caso de a O M detectar quaisquer erros, omissões ou inexactidões, informará por escrito, a PA dos mesmos, nos trinta dias seguintes, nomeadamente da
identidade da(s) pessoa(as) que não se mostra(m) inscrita(s) e/ou das respectivas especialidades e/ou nomenclatura vigente a adoptar para a designação destas.
4º – A PA compromete-se, por seu turno, a providenciar as rectificações que se
mostrem necessárias em virtude das informações que sejam prestadas pela O M,
rectificações essas que deverão ser precedidas, no caso de a PA assim o entender, de um contacto com o anunciante.
5º – Pela prestação reciproca dos serviços objecto do presente acordo, não será
devida a cada uma das Partes qualquer tipo de contrapartida financeira ou outra.
6º – A PA declara e garante que o fornecimento da Base de Dados à O M respeita
os direitos de propriedade, bem como cumpre com todos os requisitos legais,
nomeadamente em matéria de protecção de dados pessoais.
7º – A O M não terá qualquer tipo de direito sobre a Base de Dados e sobre as
informações nela constantes, quer antes quer depois das rectificações.
8º – A O M não assume qualquer responsabilidade em virtude de erros, omissões ou inexactidões constantes da Base de Dados da PA, nem será responsável
pelo incumprimento pela PA do dever de consulta consignado na cláusula 4º
deste acordo.
9º – O presente acordo terá a duração de um ano, com efeitos a partir do dia 26
de Junho de 2001 sendo automaticamente renovável por iguais períodos de tempo, excepto se for denunciado por qualquer uma das Partes mediante carta registada com aviso de recepção enviada a outra parte com antecedência mínima
de 30 dias relativamente a data em que ocorra o termo do período inicial de
vigência do presente acordo ou de qualquer uma das renovações em curso.
10º – O presente acordo, sua execução e interpretação rege-se pela lei portuguesa.
11º – Para resolução de qualquer litígio emergente do presente acordo, as Partes
conferem competência exclusiva ao foro da comarca de Lisboa renunciando
desde já a qualquer outro foro.
Feito em Lisboa em 26 de Junho de 2001, em dois exemplares de igual conteúdo
e valor, ficando um em poder de cada uma das Partes.
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico
ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
7 a 10 de Julho – II Curso Intensivo de Bioestatística e
Epidemiologia.
20 de Setembro – Workshop Equador Internacional [Hospital de S. João].
21 e 22 de Setembro – Reunião da UEMS [Serviço de Medicina Física e de Reabilitação - H. S. João].

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
28 e 29 de Setembro – Curso de Formação para
Orientadores dos Internatos Médicos.

EVENTOS CULTURAIS
14 de Julho – “Concerto para um Cancioneiro” [Coro
do Centro de Estudos Musicais do Porto; Direcção: Luís
Manoel Lopes].
11 a 25 de Setembro – Exposição de Pintura de Marília
Resende. (Figurativo – óleo sobre tela).
28 de Setembro – Palestra sobre “O Médico e a Arte”
[Dr. Armando Moreno].

VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
3 e 4 de Outubro – Jornadas de Doença Vascular Cerebral.
11 e 12 de Outubro – V Jornadas Regionais Patient Care.
19 e 20 de Outubro – XVIII Encontro de Outono do Grupo Português de Psiquiatria Consiliar/Ligação e Psicossomática.
6 e 7 de Novembro – Jornadas de Medicina Interna do
Porto .
23 e 24 de Novembro – XXI Curso Internacional de Anestesia e Cuidados Intensivos – H. G. S. A.
29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro – Seminário Secção de Desenvolvimento da Sociedade Portuguesa de
Pediatria “Cérebro e Desenvolvimento”.

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
OUTUBRO
12 e 13; 26 e 27 – Curso de Formação para Orientadores dos
Internatos.
05 e 06; 12 e 13; 19 e 20; 26 e 27 – Curso de Pós-GraduaçãoGestão para Médicos – Universidade Católica /Ordem dos
Médicos S.R.N..
NOVEMBRO
8, 9 e 10; 16 e 17 – Curso de Formação para Orientadores dos
Internatos.
2 e 3; 9 e 10; 16 e 17; 23 e 24 – Curso de Pós-GraduaçãoGestão para Médicos – Universidade Católica /Ordem dos
Médicos S.R.N.
19 a 23; 26 a 30 – Curso de Internet e Medicina.
DEZEMBRO
7 e 8; 14 e 15; 21 e 22; 28 e 29 – Curso de Pós-GraduaçãoGestão para Médicos – Universidade Católica /Ordem dos
Médicos S.R.N.

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
27 de Outubro (21h30) – Ensemble de Música de Câmara Nacional da China.
17 de Novembro (21h30) – Recital de Piano [Luísa Tender].
8 de Dezembro (21h30) – Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Exposições
28 de Setembro a 14 de Outubro – Exposição de Escultura em
Ferro “Para Além dos Sentidos” [Helena Homem de Melo].
18 a 31 de Outubro – Exposição de Pintura [Camilo Alves]
(Paisagem – óleo sobre tela).
8 a 19 de Novembro – Exposição de Pintura [Prof. Levi Guerra] (“Aguarelas”).
23 de Novembro a 3 de Dezembro – Exposição de Pintura, Cerâmica e Joalharia “Vaz Delgado”.
5 de Dezembro a 20 de Dezembro – Exposição Colectiva de
Pintura (originais e serigrafias); [Euro Galeria].

PINTURA DE ARTISTAS PORTUGUESES
A Euro Galeria – Comércio de Obras de Arte, Lda., Galeria de arte especializada na exposição e comércio de pintura de artistas
portugueses contemporâneos, vai realizar uma exposição de pintura na Casa do Médico, de 5 a 20 de Dezembro de 2001. Esta
exposição contará com obras originais e serigrafias de pintores de reconhecido mérito.
Igualmente a Euro Galeria e a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos celebraram um protocolo no sentido de
disponibilizarem aos médicos inscritos nesta Secção Regional serigrafias de pintores, como Júlio Pomar, Graça Morais e Pinto
Coelho, com edição limitada e exclusiva, a preços especiais. Muito brevemente irá proceder-se ao envio de um mailing indicando
as obras para venda, assim como as condições propostas.

