


me (em que defendemos, em nome da harmoniza-
ção de critérios e de classificações, que deveriam
ser constituídos por especialistas estranhos à for-
mação e à instituição de origem dos candidatos).
Não obstante este facto, a proposta final do CNE
da Ordem dos Médicos, ao defender que a Ordem
dos Médicos retome as competências, de que ha-
via sido amputada pela Portaria 695/95, no que se
refere à definição de especialidades médicas e dos
respectivos conteúdos curriculares bem como à de-
finição de critérios de idoneidade para a formação
de internos, constitui um importante e positivo
passo na regulamentação da formação médica.

Não deve terminar este Editorial sem a referência a
dois acontecimentos que despertam sentimentos
opostos. Um, de enorme tristeza para os médicos e
para a Ordem dos Médicos. Refiro-me ao faleci-
mento do Prof. Machado Macedo, ex-presidente da
Ordem dos Médicos, de quem recordo o privilégio
de ter sido colaborador e amigo. Não vou exaltar,
de novo, as suas qualidades, visto o assunto ser
objecto de referência especial nesta Revista, mas
limito-me a sublinhar o que ele representou para a
Ordem dos Médicos, enquanto estrénuo defensor
dos seus princípios ideológicos, do seu Estatuto e
do seus regulamentos. Por tudo isso fica aqui re-
gistado um comovido obrigado a Manuel Eugénio
Machado Macedo.
Termino com a nota de alegria que constituiu para
a SRN da OM a homenagem promovida no X Con-
gresso Nacional de Medicina, realizado em Coim-
bra, no passado mês de Junho, a médicos inscritos
na SRN e que, tal como o Prof. Machado Macedo,
sempre honraram a Ordem dos Médicos e os seus
princípios. Por isso a Medalha de Mérito da Or-
dem dos Médicos repousa com dignidade nas mãos
de António Silva Leal, Bernardo Teixeira Coelho,
Casimiro Azevedo, Daniel Serrão, Eva Xavier, Joa-
quim Pinto Machado e José Guimarães dos Santos.

Os temas centrais da Revista nortemédico deste tri-
mestre são, como verão, uma análise sobre o orça-
mento da Saúde e uma entrevista do Dr. Machado
Lopes, em que se aborda o problema dos interna-
tos médicos, do ponto de vista da Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos.

O primeiro tema não pretende transformar os mé-
dicos em economistas da saúde. Pretende somente
alertar a população médica para uma realidade
indisfarçável: a gestão dos recursos do sector da
saúde tem implicações indiscutíveis na qualidade
do exercício profissional e na relação médico-do-
ente. Teremos, assim, de nos ir preparando para
assumir novas responsabilidades numa esfera de
intervenção desconhecida e distante para muitos
de nós. Este problema será tanto mais premente se
a revisão sobre o estatuto jurídico dos hospitais
(anunciada pelo Ministério da Saúde, mas ainda
desconhecida da Ordem dos Médicos) vier a con-
templar mecanismos mais liberais e elásticos para
a gestão das unidades hospitalares. Neste âmbito,
a Ordem dos Médicos tem  especiais responsabili-
dades: a criação de uma Competência em Gestão,
decidida pelo CNE há alguns meses, foi o primeiro
passo para começar a criar um corpo de médicos,
devidamente credenciados e habilitados, no futu-
ro, a reivindicar para si e para os médicos em ge-
ral, o exercício de funções que, até agora, e em
muitos casos, têm sido atribuídas a outros profissi-
onais, alguns dos quais apenas obcecados com a
lógica da poupança. Este passo inicial deve, con-
tudo, ser ampliado, através da criação de mecanis-
mos de educação médica contínua na área da ges-
tão, criados e patrocinados pela Ordem dos Médi-
cos. A SRN da OM espera poder anunciar, até Ou-
tubro, a criação de um curso de gestão para médi-
cos, graças à colaboração de uma prestigiada uni-
versidade portuense.

O segundo tema desta Revista, a regulamentação
da formação médica, é, sem dúvida uma das prin-
cipais atribuições da Ordem dos Médicos, e é de-
senvolvido, em profundidade, na entrevista do Dr.
Machado Lopes. Retomo, a título de lembrança, os
princípios que foram aprovados pelos médicos da
SRN, no acto eleitoral de Dezembro de 1999 e que
foram já publicados na Revista da Ordem dos Mé-
dicos de Julho/Agosto de 1999 e no número ante-
rior da Revista nortemédico. A proposta submeti-
da pelo CRN ao CNE foi aprovada na sua quase
totalidade. Infelizmente não foi aprovada a proposta
deste CR no que se refere à avaliação (que defendí-
amos dever ser quantitativa na fase de avaliação
contínua e qualitativa no exame final do internato
complementar) e à constituição dos júris de exa-
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“AS CO NTAS DA SAÚDE SÃ O UM PESADELO ”, CO NFESS O U

MANUELA ARCANJ O P O UCO DEP O IS DE ASSUMIR UMA DAS

MAIS C O NTROVERSAS PASTAS D O S ÚLTIM O S G OVERN O S.
Q UAND O SE TRATA DE DISCUTIR NÚMERO S, A SAÚDE É TAL-
VEZ O SECTO R Q UE MAIS D O RES DE CABEÇA CRIA AO EXECU-

POLÍTICA DE SAÚDE

TIVO . AN O AP Ó S AN O , O MINISTÉRI O DA SAÚDE CO NS O ME

UMA FATIA CADA VEZ MAI O R D O O RÇAMENTO DE ESTAD O .
SEM SUCESS O APARENTE:  A DÍVIDA D O SECTO R NÃ O PÁRA

DE AU MENTAR, APESAR DAS PR O MESSAS DE C O NTR O LO

O RÇAMENTAL, E O SUBFINANCIAMENTO D O SNS REPETE-SE.
PARA DESASSOSSEG O D OS CO NTRIBUINTES, FACE À CADA VEZ

MAIS DESEQ UILIBRADA RELAÇÃ O ENTRE O DINHEIRO Q UE SE

GASTA E A EFICIÊNCIA D O S SERVIÇ O S. ESTE AN O , O G OVER-
N O RES O LVEU REFO RÇAR O FINANCIAMENTO D O SECTO R DA

SAÚDE:  O O RÇAMENTO GLO BAL PARA O MINISTÉRI O É DE

1243,1 MILH ÕES DE CO NTO S, O Q UE REPRESENTA UM CRES-
CIMENTO DE 8,4% RELATIVAMENTE A 1999.
A N O RTEMÉDICO TENTO U PERCEBER C O M O SE GASTA E PARA

Q UE SERVE ESTA VERBA.

Para a realização deste trabalho consultaram-se as
publicações do Instituto Nacional de Estatística (INE),
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
(INFARMED), Ministério da Saúde (nomeadamente o
Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde -
IGIF) e a variada documentação da Direcção Geral do
Orçamento (DG O) (endereço http ://www.dgo.pt).
Agradece-se ao INFARMED a disponibilização de
informação relativa a 1999 ainda não publicada.



DADOS ECONÓMICOS E ESTATÍSTICOS SOBRE
O CUSTO DA SAÚDE EM PORTUGAL.

AS �ONTAS DA
NOSSA SAÚDE
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Administração Central
Ministério da Saúde
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Peso do Orçamento do Ministério da Saúde nas Des-
pesas da Administração Central entre 1998 e 2000

A despesa da Saúde tem crescido a um ritmo superior
ao da despesa global. A despesa consolidada do Mi-
nistério da Saúde em 1998 foi de 953 milhões de con-
tos (5,1% do PIB; 13,5% da despesa da Administra-
ção Central), em 1999 foi de 1041,1 milhões (5,1% do
PIB; 14,0% da despesa da AC) e em 2000 está orça-
mentada uma despesa de 1243,1 milhões (5,8% do
PIB, 14,4% da despesa da AC).

Evolução das despesas do Estado nas áreas das fun-
ções sociais entre 1998 e 2000

A evolução das chamadas “funções sociais” do Estado
demonstra um crescimento relativamente maior no sec-
tor da Saúde do que nas restantes funções.
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Os custos da Saúde

A aprovação do Orçamento de Estado (OE) para o
ano 2000 veio confirmar uma promessa do Gover-
no: a verba afectada à Saúde cresceu, e o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) foi o principal beneficia-
do por um aumento que faz da área uma das mais
generosamente financiadas. Com cerca de 1243,1
milhões de contos para gastar ao longo do ano, o
MS fica encarregue de gerir um orçamento que só
fica atrás das verbas disponibilizadas para os Mi-
nistérios das Finanças e da Educação e que con-
cretiza o reforço da dotação orçamental atribuída
às áreas sociais do Governo. O esforço é sensível: o
orçamento previsto para o Ministério da Saúde
(MS) cresceu 8,4% relativamente ao ano
transacto, representa 14,4% da despesa total da
administração central e corresponde a 5,8% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) estimado para 2000. Nú-
meros que atestam a vontade de não repetir os er-
ros do passado, nomeadamente no que diz respei-
to ao sub-financiamento do SNS: o montante afec- tado este ano ao SNS – cerca de 900 milhões de

contos resultantes de transferências internas, num
orçamento global de 1196,4 milhões de contos,
contra a verba global de 1104,4 milhões de contos
que foi afectada ao SNS no ano transacto – é 20%
superior ao previsto no OE de 1999. E absorve,
juntamente com a aquisição de medicamentos e
de serviços nas áreas convencionadas, uma grande
parcela do montante afectado ao sector.

Contudo, a questão não deixa de ser controversa.
Os analistas económicos duvidam da viabilidade
das intenções do Governo: as verbas prometidas
para este ano parecem insuficientes para evitar nova
derrapagem orçamental e a necessidade de recurso
a um orçamento rectificativo, lá mais para o final
do ano. Ainda antes da aprovação do OE para 2000,
Pina Moura anunciou pretender mudar a prática
de subfinanciamento do sector levada a cabo pelos
Governos anteriores, mas a análise dos números
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Evolução da despesa consolidada do Ministério da
Saúde entre 1998 e 2000

Em 1999 houve uma clara derrapagem nas contas do
Ministério da Saúde, tendo-se gasto mais de 100 mi-
lhões de contos sobre a despesa orçamentada. O orça-
mento de 2000 prevê uma despesa de 1243,1 milhões
de contos, mas são muitos os analistas que duvidam
da sua exequibilidade.
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Evolução das “despesas de funcionamento” do Minis-
tério da Saúde entre 1998 e 2000

No que respeita especificamente à “Área de Cuidados
de Saúde - Total das Despesas de Funcionamento” do
Ministério da Saúde, em 1998 gastaram-se 734,6 mi-
lhões de contos, em 1999 a despesa foi de 847,3 mi-
lhões e o orçamento de 2000 prevê um custo de 904,4
milhões. Esta área integra os recursos financeiros des-
tinados ao Serviço Nacional de Saúde.
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entretanto avançados dá aos economistas motivos
para assegurar que a dotação de 900 milhões de
contos prometida pelo Governo ao SNS agravará o
défice de exercício do sistema, a não ser que se
modere o ritmo de crescimento das despesas e se
aumente o nível de cobrança do sector. O anunci-
ado crescimento de 20% no montante atribuído
ao SNS – que corresponde a uma variação muito
superior à média de crescimento das receitas da
Saúde – é, aliás, uma meia-verdade. De facto, se o
reforço de verbas concedido pelo orçamento
rectificativo de 1999 for tido em conta, os 900 mi-
lhões de contos agora anunciados representam ape-
nas uma variação de 6,7% relativamente à dotação
final de 1999, que foi de 842,9 milhões de contos.
Se a isto se acrescentar que o financiamento do SNS
cresceu 15% de 1998 para 1999, facilmente se con-
clui que o ritmo de provisionamento da Saúde tem
vindo a abrandar: o reforço das receitas do sistema
previsto para o corrente ano fica 1,3 pontos abaixo
da taxa média anual de crescimento da receita do
sistema nos últimos cinco anos, que corresponde a
8%. E basta lembrar que as despesas do SNS cres-
ceram a um ritmo anual médio de 11,5% para se
perceber os receios dos analistas: bem vistas as coi-
sas, o sistema corre uma vez mais o risco de
subfinanciamento. A regra tem, aliás, sido essa: o
Governo propõe uma dotação insuficiente, resul-
tado de uma subavaliação das despesas e de uma
sobre-avaliação das receitas do sector. No final do
ano, aprova-se um orçamento rectificativo que re-
força as verbas para o SNS, na promessa de que
tudo será diferente no ano seguinte. Foi assim o
filme de 1999: o orçamento rectificativo aprovado
no final do ano passado previu um reforço de 177
milhões de contos e reconheceu o descalabro das
contas da Saúde.
Manuela Arcanjo está, ainda assim, optimista. A
ministra da Saúde mostrou-se convencida de que
será possível avançar para regras de gestão mais
objectivas e para a generalização do uso de medi-
camentos genéricos, duas medidas que permitirão
obter poupanças significativas. Mas as listas de es-
pera para cirurgia e o sistema de comparticipações,
que Manuela Arcanjo pretende rever, continuam a

dar que pensar aos responsáveis pelo Ministério.
Até porque a ministra já assumiu a responsabilida-
de por qualquer falhanço no controlo da dívida da
Saúde: “Os senhores terão toda a liberdade para
pedir ao senhor primeiro-ministro que me demi-
ta”, afirmou publicamente, para atestar a sua con-
fiança na possibilidade de atenuar a dívida. A mi-
nistra aposta tudo na “eficácia dos instrumentos
de cobrança”: o Governo prevê cobrar este ano 90
milhões de contos de receitas atrasadas. E por isso
comprometeu-se já a não recorrer este ano a qual-
quer orçamento rectificativo ou a transferências de
passivos do SNS para a dívida pública, da respon-
sabilidade do Ministério das Finanças.

Uma evidência parece indesmentível: Portugal gasta
cada vez mais em Saúde. Nos últimos três anos, de
acordo com dados do Tribunal de Contas, Portu-
gal ultrapassou a média europeia de despesas
com Saúde: 8,2% do PIB, valor que só fica abaixo
das médias alemã (10,4%), francesa (9,9%), sueca
(8,6%) e holandesa (8,5%). Números que não sig-
nificam porém um investimento público extraor-
dinário: em 1997, por exemplo, 40% das despesas
com a Saúde saíram directamente do bolso dos ci-
dadãos.
As despesas privadas de Saúde em Portugal são
superiores às de todos os países da OCDE, ex-
cepção feita aos EUA e à Coreia do Sul. Só para
se ter uma ideia, convém acrescentar que, na Eu-
ropa, a percentagem média de despesas de Saúde
que são custeadas pelos cidadãos não chega aos
25%. Portugal é o país da União Europeia com me-
nor taxa de participação pública nas despesas da
Saúde (cerca de 60%), 12 pontos percentuais atrás
da Holanda, o país-membro com a segunda pior
performance – e onde, ainda assim, o Estado asse-
gura 72,6% dos encargos totais com a saúde dos
seus cidadãos.
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Designação Milhões Variação vs. 99
Gabinete dos Membros do Governo
e Serviços de Apoio 0,9 12,5%
Planeamento e Controlo das Actividades 3,5 6,1%
Área Cuidados da Saúde 900,0 6,7%
     Total Despesas de Funcionamento 904,4 6,7%
Desp. com Compensação em Receita 2,2 -4,3%
Investimentos do Plano 44,5 18,4%
     Total do Subsector Estado 951,1 7,2%
Serviços e Fundos Autónomos 1210,2 8,3%
Transferências Internas 918,2 7,1%
     Total Consolidado 1243,1 8,4%

Orçamento da despesa total consolidada do Ministério da Saúde para 2000 (mi-
lhões de contos)

As despesas de funcionamento dos Serviços Centrais do MS ascendem a 4,4 mi-
lhões, o que revela um crescimento de 7,3%, para o qual contribui o Gabinete do
Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde, cria-
do pela lei orgânica do actual Governo.
Nas dotações com Compensação em Receita destaca-se a verba destinada à luta
contra o cancro, no valor de 2 milhões, proveniente do Imposto sobre o Tabaco.
A área Cuidados da Saúde integra os recursos financeiros destinados ao SNS.
Nas Transferências Internas destaca-se o montante de 900 milhões para o SNS e
16,2 milhões relativos aos Investimentos do Plano.

Designação Milhões Estrutura %
Pessoal 499,1 40,2%
Outras despesas correntes 691,5 55,6%
Transferências particulares 8,0 0,6%
Investimento 1243,1 100,0%

Orçamento da despesa consolidada, segundo a classi-
ficação económica, do Ministério da Saúde para 2000

A análise das despesas segundo a natureza económica
permite constatar que a maior parcela (55,6%) é apli-
cada a “Outras despesas correntes”, destinadas fun-
damentalmente ao funcionamento dos organismos in-
tegrados no SNS, à aquisição de medicamentos e de
serviços nas áreas convencionadas. Seguem-se as “Des-
pesas com Pessoal” (40,2%).
Da globalidade dos “Investimentos” (44,5 milhões de
contos, 32,8 por financiamento nacional e o restante
por financiamento comunitário), 28,5 milhões foram
atribuídos a Serviços e Fundos Autónomos, destacan-
do-se os seguintes programas (milhões de contos):
- Melhoria das Condições de Saúde nas Regiões 12,5
- Equipamento e Remodelação de Hospitais   5,7
- Tecnologias de Informação e Comunicação   4,8
- Luta Contra o Cancro   1,8
- Luta Contra a Toxicodependência   0,9
- Certificação e Garantia da Qualidade   0,9
- Informação, Promoção e Defesa da Saúde Pública   0,7
- Áreas de Actuação Estratégica   0,3

Orçamento do Ministério da
Saúde para 2000

Despesas:

De acordo com as previsões do OE, o Ministério
da Saúde não deverá exceder, em 2000, uma des-
pesa global de 1243,1 milhões de contos, o que
representa um acréscimo de 8,4% relativamente ao
montante pago em 1999. O aumento, sublinha o
Governo, resulta fundamentalmente do crescimen-
to dos encargos com a área dos cuidados de Saúde,
que inclui os recursos financeiros destinados ao
SNS e que viu o seu orçamento subir de 843,2
milhões de contos para 900 milhões de contos.
A fatia destinada à área dos cuidados de saúde é a
mais expressiva das somas consagradas às despe-
sas de funcionamento do Ministério. Os serviços
centrais do MS, por seu turno, consomem uma
verba global de 4,4 milhões de contos, partilhada
pelo gabinete dos membros do Governo e respec-
tivos serviços de apoio (0,9 milhões de contos), e
pela esfera de planeamento, regulamentação e con-
trolo das actividades e dos recursos da Saúde (3,5
milhões de contos). O crescimento dos encargos
com os serviços centrais, de 7,3% relativamente ao
ano transacto, deve-se sobretudo à criação do ga-
binete do secretário de Estado dos Recursos Hu-
manos e da Modernização da Saúde.
A par das despesas de funcionamento, o OE reser-
vou ainda um montante de 2,2 milhões de contos
para despesas com compensação em receita – com

destaque para a verba destinada à luta contra o can-
cro, proveniente do imposto sobre o consumo do
tabaco – e 44,5 milhões para investimentos do pla-
no, dos quais 11,7 constituem financiamento co-
munitário. Beneficiam destas verbas programas
como o da Melhoria das Condições de Saúde nas
Regiões, que recebeu uma dotação de 12,5 milhões
de contos, o de Equipamento e Remodelação dos
Hospitais (5,7 milhões de contos) e o vocacionado
para a promoção das Tecnologias de Informação e
Comunicação, em que o Governo injectou 4,8 mi-
lhões de contos, entre outras iniciativas de carácter
excepcional. No ano passado, realizações deste tipo
– e de que são exemplo programas como o de Cui-
dados de Saúde Continuados, promovido pelo
Centro Regional do Porto do IPO, e aquele que teve
por objecto a Doença de Gaucher – foram respon-
sáveis por 7,7% da despesa consolidada do SNS, o
equivalente a 65 milhões de contos.
As despesas com o pessoal representam quase
500 milhões de contos, cerca de 40,2% do orça-
mento global do Ministério da Saúde.
Agregadas, as despesas correntes do Ministério ab-
sorvem mais de metade (55,6%) da dotação para
2000: são 691 milhões de contos que devem ga-
rantir o funcionamento dos organismos integrados
no SNS e financiar a aquisição de medicamentos e
de serviços nas áreas de saúde convencionadas. As
despesas de investimento ascendem este ano, como
vimos, aos 44,5 milhões de contos, ao passo que
as transferências particulares consomem uma par-
cela relativamente insignificante do orçamento glo-
bal do Ministério: 8 milhões de contos.



Designação Milhões Variação vs. 99
Serviços Sociais 1,0 42,9%
IGIF - SNS* 1196,4 8,3%
INFARMED 5,3 15,2%
INEM 9,3 19,2%
      Total 1212,0 8,5%
Transferências Internas 1,8 500,0%
      Total consolidado 1210,2 8,3%

Orçamento dos Serviços e Fundos Autónomos do Mi-
nistério da Saúde para 2000

Os estabelecimentos integrados no SNS absorvem
1196,4 milhões de contos, ou seja, 98,9% da despesa
total orçamentada para o conjunto dos “organismos
autónomos”. O total absoluto de 1196,4 milhões con-
templa várias áreas de actuação, destacando-se as ARS
(478 milhões), os Hospitais Centrais em que estão in-
cluídos os das Universidades (298,3 milhões), os Hos-
pitais Distritais (217,2 milhões), os Hospitais de Ní-
vel Um (49,4 milhões), os Institutos de Luta Contra o
Cancro - IPO (29,1 milhões) e os Serviços Psiquiátri-
cos (14,6 milhões).
Estão ainda contempladas as Escolas Superiores de
Enfermagem e Escolas Superiores de Tecnologia da
Saúde (8,3 milhões), o Instituto Português de Sangue
(5,8 milhões) e o Serviço de Protecção e Tratamento
da Toxicodependência (6,4 milhões) e o Hospital
Fernado da Fonseca Amadora-Sintra (11,3 milhões).
Foram considerados montantes para acordos interna-
cionais, abertura de novas unidades hospitalares,
reestruturação das carreiras e descongelamento de
vagas e transferências para instituições particulares.
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É de salientar que os 500 milhões de contos afec-
tados às despesas com o pessoal do Ministério re-
muneram quase exclusivamente os funcionários do
SNS, que representam 96%do pessoal dependente
do MS. De acordo com dados de 1995, mais de
um terço destes 96% trabalham nos hospitais, en-
quanto perto de 30% laboram nos centros de saú-
de. Apenas 2% dos profissionais do Ministério são
funcionários dos estabelecimentos de ensino e de
investigação científica dele dependentes, e outros
2% compõem os quadros dos serviços regionais e
centrais do MS. Além do pessoal médico e de en-
fermagem, o Ministério emprega ainda pessoal di-
rigente, pessoal técnico (que assegura, nomeada-
mente, a execução das técnicas de diagnóstico e de
terapêutica), pessoal docente, pessoal administra-
tivo, pessoal operário e pessoal auxiliar, entre ou-
tros agrupamentos profissionais.
Em Novembro de 1999, o Ministério da Saúde dis-
punha de 118.725 efectivos, sendo 871 dos Servi-
ços Centrais e 117.854 dos Serviços e Fundos Au-
tónomos. Na globalidade, em relação a Julho de
1998, o MS apresenta um aumento de 5.168 efec-
tivos, sendo 5.120 no âmbito do SNS.

Receitas:

Uma análise rápida das receitas do Estado na área
da Saúde permite uma conclusão inequívoca: este
é um sector nada vocacionado para o auto-financi-
amento. Ao todo, a Saúde – que consome ao Es-
tado mais de 1200 milhões de contos – gera uma
receita cem vezes inferior: não mais do que 12
milhões de contos, um terço dos quais proveni-
entes do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM). O Instituto da Farmácia e do Medicamento
(INFARMED) é a segunda principal fonte de recei-
tas, da qual o Governo espera este ano quase qua-
tro milhões de contos. O Instituto de Gestão
Informática e Financeira (IGIF) da Saúde deverá
gerar 220 mil contos, ao passo que a ARS-Norte e
a ARS de Lisboa e Vale do Tejo deverão ter receitas
de sete e seis mil contos, respectivamente.

As transferências para o Serviço Nacional de Saú-
de fazem parte do grupo de despesas classificadas
sob as funções sociais do Estado que mais contri-
buem para o crescimento da despesa corrente, já
que o financiamento dos serviços prestados pelo
sistema é assegurado quase na totalidade por ver-
bas com origem no OE. Mais de 90% dos 1196,4
milhões de contos que o SNS tem para gastar este
ano provêm do subsídio de exploração (900 mi-
lhões de contos) atribuído pelo Estado aos diver-
sos organismos que compõem o Serviço. Tudo por-
que os valores das receitas obtidas pelos serviços
de saúde públicos são muito baixos, apesar de um
quarto da população portuguesa ter cobertura adi-
cional: as cobranças aos diversos subsistemas re-
presentam apenas 6% da receita dos hospitais e
0,24% das receitas dos centros de saúde. As taxas
moderadoras, por seu turno, fornecem 1% da ver-
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Despesas globais dos serviços e fundos autónomos do Ministé-
rio da Saúde, Ano de 2000 (milhares de contos)

 A.R.S. DE LISBOA E VALE DO TEJO ............................................... 170.493
 A.R.S. DO ALENTEJO ............................................................................... 27.842
 A.R.S. DO ALGARVE ................................................................................. 16.682
 A.R.S. DO CENTRO ............................................................................... 122.011
 A.R.S. DO NORTE .................................................................................. 141.015
 CENT. MED. REABILIT. REG. CENTRO - ROVISCO PAIS .............. 333
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO CENTRO ................ 340
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO NORTE .................... 212
 CENTRO DE HISTOCOMPATIBILIDADE DO SUL ............................ 207
 CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA ........................................ 5.442
 CENTRO HOSPITALAR DAS CALDAS DA RAINHA ................... 5.069
 CENTRO HOSPITALAR DE COIMBRA ............................................. 22.615
 CENTRO HOSPITALAR DE VALE DE SOUSA ................................. 4.809
 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA ..................... 22.389
 CENTRO PSIQ. RECUPERAÇÃO DE ARNES ....................................... 403
 CENTRO PSIQ. RECUPERAÇÃO DE MONTACHIQUE .................. 117
 CENTRO REGIONAL ALCOOLOGIA - COIMBRA ........................... 260
 CENTRO REGIONAL ALCOOLOGIA - LISBOA ................................ 189
 CENTRO REGIONAL ALCOOLOGIA - PORTO ................................ 219
 ESCOLAS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA SAÚDE ............... 1042
 ESCOLAS SUPERIORES DE ENFERMAGEM ....................................... 7.289
 HOSPITAL AMATO LUSITANO - CASTELO BRANCO .............. 6.536
 HOSPITAL ARC. JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE ............. 834
 HOSPITAL BARLAVENTO ALGARVIO ............................................... 7.181
 HOSPITAL BERNARDINO OLIVEIRA - ALCOBAÇA .................... 1.160
 HOSPITAL CANDIDO FIGUEIREDO - TONDELA ........................ 1.137
 HOSPITAL CONDE BRACIAL - SANTIAGO DO CACÉM ......... 1.498
 HOSPITAL CONDE CASTRO DE GUIMARÃES - CASCAIS ....... 7.782
 HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS - PONTE DE LIMA ........ 1.638
 HOSPITAL CONDE DE FERREIRA ........................................................ 2.001
 HOSPITAL CONDE S. BENTO - SANTO TIRSO ............................ 2.478
 HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA ............................. 33.541
 HOSPITAL DE CURRY CABRAL .......................................................... 20.618
 HOSPITAL DE DONA ESTEFÂNIA ....................................................... 9.820
 HOSPITAL DE POMBAL ................................................................................ 984
 HOSPITAL DE S. BERNARDO - SETÚBAL ....................................... 14.595
 HOSPITAL DE S. JOÃO ........................................................................... 30.364
 HOSPITAL DE S. JOSÉ .............................................................................. 24.488
 HOSPITAL DE S. MARCOS .................................................................... 12.035
 HOSPITAL DE S. PEDRO - VILA REAL ................................................ 8.232
 HOSPITAL DE S. TEOTÓNIO - VISEU .............................................. 13.114
 HOSPITAL DE SANTA CRUZ ............................................................... 12.694
 HOSPITAL DE SANTA LUZIA - ELVAS ............................................... 3.375
 HOSPITAL DE SANTA LUZIA - VIANA DO CASTELO ............. 11.939
 HOSPITAL DE SANTA MARIA .............................................................. 34.461
 HOSPITAL DE SANTA MARTA .............................................................. 8.927
 HOSPITAL DE VILA DO CONDE ......................................................... 1.431
 HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ .............................. 4.738
 HOSPITAL DISTRITAL DE ÁGUEDA ................................................... 1.593
 HOSPITAL DISTRITAL DE AVEIRO ...................................................... 7.443
 HOSPITAL DISTRITAL DE BRAGANÇA ............................................ 4.742
 HOSPITAL DISTRITAL DE CHAVES ..................................................... 4.266
 HOSPITAL DISTRITAL DE FARO ........................................................ 15.658
 HOSPITAL DISTRITAL DE LAMEGO ................................................... 2.707
 HOSPITAL DISTRITAL DE MIRANDELA ............................................ 2.964
 HOSPITAL DISTRITAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS ....................... 1.982
 HOSPITAL DISTRITAL DE S. JOÃO DA MADEIRA ....................... 1.875
 HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM .............................................. 8.660
 HOSPITAL DISTRITAL DE TORRES NOVAS .................................... 3.013
 HOSPITAL DISTRITAL DE TORRES VEDRAS .................................. 5.452
 HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - EVORA .................................. 12.570
 HOSPITAL DO MONTIJO ........................................................................ 2.112
 HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR ............................ 1.602
 HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA GRANDE - PORTALEGRE ............. 6.327
 HOSPITAL DR. SOUSA MARTINS - GUARDA ................................ 5.401
 HOSPITAL DR. J. M. A. JÚNIOR - TORRES VEDRAS .................... 1.390
 HOSPITAL DR. MANUEL CONSTÂNCIO - ABRANTES ............. 4.829
 HOSPITAL EGAS MONIZ ....................................................................... 15.629
 HOSPITAL GARCIA DE ORTA - ALMADA ..................................... 16.276
 HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO ..................................... 31.588
 HOSPITAL J. J. FERNANDES - BEJA ...................................................... 6.435
 HOSPITAL J. L. CASTRO - ANADIA ........................................................ 765
 HOSPITAL JOAQUIM URBANO ............................................................ 2.086
 HOSPITAL JÚLIO DE MATOS ................................................................. 3.109
 HOSPITAL MACEDO DE CAVALEIROS ............................................. 1.748
 HOSPITAL MAGALHÃES LEMOS .......................................................... 2.749
 HOSPITAL MARIA PIA ............................................................................... 3.597
 HOSPITAL MIGUEL BOMBARDA .......................................................... 2.831
 HOSPITAL N. S. CONCEIÇÃO - VALONGO .................................. 1.382
 HOSPITAL N. S. SAÚDE - LAGOS ........................................................ 1.029
 HOSPITAL N. S. AJUDA - ESPINHO .................................................... 1.237
 HOSPITAL N. S. ASSUNÇÃO - SEIA .................................................... 1.095
 HOSPITAL N. S. ROSÁRIO - BARREIRO .......................................... 11.786
 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA - TOMAR ................ 2.259
 HOSPITAL ORTOPÉDICO DO OUTAO ............................................ 2.189
 HOSPITAL ORTOPÉDICO DR. JOSÉ DE ALMEIDA ...................... 1.435
 HOSPITAL PESO DA RÉGUA ...................................................................... 949
 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO LORVAO ............................................ 784
 HOSPITAL PULIDO VALENTE .............................................................. 10.265
 HOSPITAL REYNALDO SANTOS - VILA FRANCA XIRA ........... 6.483
 HOSPITAL S. FRANCISCO XAVIER ................................................... 13.090
 HOSPITAL S. GONÇALO - AMARANTE ........................................... 3.297
 HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS - V. N. FAMALICÃO ..................... 4.198
 HOSPITAL S. PEDRO PESCADOR - PÓVOA DO VARZIM ........ 2.463
 HOSPITAL S. JOSÉ - FAFE ......................................................................... 1.979
 HOSPITAL S. PAULO - SERPA .................................................................... 788
 HOSPITAL S. PEDRO GONÇALVES TELMO - PENICHE ............ 1.019
 HOSPITAL S. SEBASTIÃO - S. MARIA DA FEIRA ............................ 5.932
 HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS ........................... 3.123
 HOSPITAL SANTO ANDRÉ - LEIRIA ................................................... 9.697
 HOSPITAL SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS ...................... 16.904
 HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA - GUIMARÃES .................... 7.968
 HOSPITAL SOBRAL CID ........................................................................... 1.944
 HOSPITAL VISCONDE DE SALREU - ESTARREJA ............................. 819
 INSTITUTO DA QUALIDADE EM SAÚDE ........................................ 1.074
 INSTITUTO DE GENÉTICA MÉDICA DR. J. MAGALHÃES ............ 806
 INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E MEDICAMENTO .. 5.500
 INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA ................. 9.336
 INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE ... 3.726
 INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DR. GAMA PINTO ....................... 636
 INSTITUTO PORTUGUÊS DE SANGUE ............................................. 5.834
 IPO - CENTRO REGIONAL DE COIMBRA ....................................... 6.837
 IPO - CENTRO REGIONAL DE LISBOA .......................................... 17.148
 IPO - CENTRO REGIONAL DO PORTO ......................................... 14.385
 MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA .................................... 5.240
 MATERNIDADE JÚLIO DINIS ................................................................. 2.828
 SERVIÇO PREVENÇÃO TRAT. TOXICODEPENDÊNCIA .......... 6.385
 SERVIÇOS SOCIAIS DO MINISTÉRIO DA SAUDE ............................ 979
 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE MATOSINHOS ...................... 16.857

Centros de Saúde Hospitais

Subsídio à exploração Prestação de serviços Outras receitas

No que respeita à natureza das receitas, 93,3% das actividades dos Centros de
Saúde e 90,1% das actividades dos Hospitais são financiadas por “subsídios à
exploração”, que representam transferências com origem no orçamento do Esta-
do. A “prestação de serviços” representa 1,5% (1,2% - taxas moderadoras; 0,3%
- subsistemas) do financiamento dos Centros de Saúde e 7,4% (taxas moderado-
ras - 1,0%; 6,0% - subsistemas) dos Hospitais.

ba hospitalar e 1,2% do orçamento dos centros de
saúde.
Mas os 1196,4 milhões de contos do SNS têm ou-
tras origens: o subsídio de exploração e as receitas
próprias cobradas pelos organismos do Serviço for-
necem grande parte do montante global destinado
ao SNS, mas os subsídios de investimento (verbas
do PIDDAC, nomeadamente) e o saldo do ano an-
terior compõem o leque global de fontes de finan-
ciamento.

Como se reparte o bolo do SNS:

Uma grande fatia do orçamento global de 1196,4
milhões de contos vai direitinha para as ARS, que
poderão gastar ao longo deste ano até 478 milhões.
Os hospitais centrais são a segunda entidade mais
gastadora, com uma despesa orçamentada de 298
milhões de contos. Seguem-se-lhes os hospitais
distritais, com um orçamento de 217 milhões, e os
hospitais de nível I, que dispõem de um orçamen-
to à volta dos 40 milhões de contos. Os IPO con-
tam com 30 milhões de contos, o dobro da verba
destinada ao funcionamento dos serviços psiquiá-
tricos dependentes do SNS. As instituições de en-
sino – Escolas Superiores de Enfermagem e de
Tecnologias da Saúde – têm 8,3 milhões de contos
para gastar.
Do orçamento do SNS saem ainda as verbas desti-
nadas a outras entidades autónomas de âmbito
nacional. É o caso do Instituto Português do San-
gue, que receberá aproximadamente 6 milhões de
contos, e do Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência, com uma dotação de 6,4 mi-
lhões de contos. O Instituto da Qualidade em Saú-
de terá um milhão para gastar, um orçamento qua-
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Evolução das despesas do Estado com medicamentos
entre 1994 e 1999

A despesa com medicamentos tem aumentado signifi-
cativamente, tanto em valores absolutos como em per-
centagem da despesa do SNS: de 132,9 milhões de con-
tos em 1994 (24,6% das despesas do SNS) passou-se
para 262,1 milhões em 1999 (31,2%).
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se seis vezes inferior ao atribuído ao INFARMED.
O INEM conta com 9,3 milhões de contos, ao pas-
so que os Serviços Sociais do MS dispõem de uma
verba que ronda os 980 mil contos.
Aos orçamentos concedidos a todas estas entida-
des somam-se ainda as verbas que o Governo re-
serva para a abertura de unidades hospitalares, para
a reestruturação de carreiras e o descongelamento
de vagas e para o financiamento de acordos inter-
nacionais, por exemplo. Do orçamento para 2000
destaca-se ainda o montante concedido ao Hospi-
tal Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), uma
das experiências pioneiras de “gestão privada”: 11,3
milhões de contos.
Seguindo o critério dos grupos de serviços do sis-
tema, e recuperando a distribuição do ano passa-
do, cerca de 44% do orçamento global do SNS é
encaminhado para as ARS, ao passo que apenas
1% e 2% do montante global asseguram o funcio-
namento dos cuidados de psiquiatria e dos servi-
ços centrais e de ensino, respectivamente. A prin-
cipal fatia do financiamento cabe, assim, aos hos-
pitais, que absorvem 50,6% dos 1196,4 milhões
de contos orçamentados. Destes quase 51%, mais
de metade (27%) destina-se aos hospitais centrais
e as maternidades, um terço (19%) financia os hos-
pitais distritais, e 3% do montante é atribuído aos
hospitais de nível I. A dotação dos IPO não repre-
senta mais de 2% da verba hospitalar.
A estrutura de repartição das despesas que carac-
teriza o Ministério repete-se aqui: também ao nível
do SNS se verifica um elevado peso relativo das
despesas com pessoal, que representam cerca de
metade dos encargos globais. Em 1997, 43,3% do
orçamento global do SNS foi absorvido pelas des-
pesas com pessoal; estas não incluem apenas os
salários, mas também subsídios de férias, Natal e
almoço, o pagamento de horas extra e de noites e
suplementos diversos.
Significativo é também o volume de custos desti-
nado ao pagamento de medicamentos e conven-
ções: no mesmo ano, um terço (30,7%) das verbas
do SNS foi consumido pelas transferências para o
sector privado – a aquisição de medicamentos re-
presentou 18,2% dos encargos do sistema, ao pas-
so que a compra de outros serviços (nomeadamente
meios complementares de diagnóstico e de tera-
pêutica disponibilizados pelo sector privado) gas-
tou 11,5% da verba global do SNS.
Um quarto do orçamento foi despendido em con-
sumos de diversa ordem: a compra de produtos
clínicos ou farmacêuticos, de bens alimentares, e
de material hoteleiro ou administrativo, é uma im-
portante fonte de despesas de qualquer entidade
prestadora de cuidados de saúde. O Hospital de S.
João, por exemplo, gastou em 1995 um total de
sete milhões de contos em consumos diversos: 64%
do total em produtos farmacêuticos, um terço em
produtos clínicos, 360 mil contos em produtos ali-
mentares, 246 mil em material de manutenção e
de conservação. A aquisição de material hoteleiro
rondou os 223 mil contos, ao passo que o consu-

mo de material administrativo pouco excedeu os
80 mil contos.
O caso das ARS é distinto, uma vez que são res-
ponsáveis pela distribuição de financiamento a di-
versas entidades que estão na sua dependência,
inclusive em regime de subcontratação. Em 1995,
as ARS atribuíram 75% do seu orçamento aos cen-
tros de saúde, tendo os hospitais absorvido cerca
de 14% do financiamento das administrações regi-
onais. Cerca de 5% das verbas foram encaminha-
dos para médicos em exercício privado, tendo as
instituições privadas de solidariedade social con-
sumido 3% do montante global. Os postos médi-
cos de empresa (2,3%) e os centros de hemodiálise
(0,5%) foram as restantes entidades dotadas com
financiamentos provenientes das ARS.
Resta esperar que a dotação do SNS para este ano
seja suficiente, algo que não tem sido muito fre-
quente. O exemplo de 1999 é elucidativo: os sub-
sídios extraordinários representaram 10% da des-
pesa global do SNS, algo como 86 milhões de con-
tos. O orçamento rectificativo foi o principal agen-
te de inflacionamento das despesas do SNS, absor-
vendo 70 milhões de contos que serviram para
cobrir os gastos excedentes. A Região Norte bene-
ficiou, aliás, abundantemente do reforço aprovado
em finais do ano passado e que autorizou 11 mi-
lhões de contos suplementares para a ARS-Norte e
3,5 milhões a mais para o Hospital de S. João, en-
tre outras transferências extraordinárias.

O custo dos medicamentos

Nos últimos anos, a comparticipação de medica-
mentos tem absorvido cerca de 20% do orçamen-
to destinado pelo Ministério ao SNS. Uma parcela
muito significativa, que está na origem da defesa
de um sistema de comparticipações mais equitati-
vo e mais responsabilizador dos cidadãos. De acor-
do com os dados disponíveis, as vendas de especi-
alidades farmacêuticas no mercado do SNS têm
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Evolução das despesas do SNS com medicamentos no
ambulatório e nos hospitais entre 1994 e 1999

Um grande responsável pelo aumento da despesa com
medicamentos tem sido o sector hospitalar. Em 1994,
dos 132,9 milhões de contos gastos em medicamentos
pelo SNS, 106,8 milhões (19,7% da despesa do SNS)
respeitaram ao ambulatório e 26,1 milhões (4,8%) aos
hospitais. Em 1999, a despesa com medicamentos foi
de 188 milhões (22,4% da despesa do SNS) no ambu-
latório e de 74,1 milhões (8,8%) a nível hospitalar. No
espaço de 6 anos a despesa hospitalar com medica-
mentos quase triplicou e passou de 4,8% para 8,8%
do orçamento do SNS.
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Evolução da estrutura do mercado total dos medicamentos, entre 1994 e 1998.

Segundos dados do INFARMED (“Informação Estatística 1998”, a última publi-
cada), a fracção respeitante ao SNS no mercado total dos medicamentos tem
diminuído o seu peso relativo.
Em 1994, o consumo per capita de medicamentos foi de 29.475$00; em 1998,
esse valor atingiu 42.103$00.
O mercado dos genéricos é insignificante em Portugal: em 1998, o peso dos me-
dicamentos genéricos no SNS foi de apenas 101 mil contos.

Mercado SNS Mercado de
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vindo a aumentar – uma tendência que se estende,
de resto, aos outros mercados, como é o caso do
subsistema ADSE –, mas o ritmo de crescimento
tende a abrandar. O boletim “Informação Estatísti-
ca” editado pelo INFARMED dá conta dessa evolu-
ção: em 1998, as farmácias cobraram aos doentes
do SNS um montante total de 252 milhões de con-
tos, mais 8,5% do que em 1997. Mas o salto verifi-
cado entre 1994 e 1995, por exemplo, foi clara-
mente superior: nesse intervalo de um ano, as far-
mácias ganharam mais 14,6% na venda de medi-
camentos a doentes do SNS. E de 1995 para 1996,

o aumento ficou-se pelos 13,8%, o que atesta bem
a realidade de um crescimento menos veloz.
Certo é que o SNS gasta cada vez mais dinheiro
com a comparticipação de medicamentos em am-
bulatório. Dos 97,9 milhões de contos absorvidos
em 1993 pelas comparticipações, passou-se para
188 milhões de contos em 1999. E se em 1994 os
encargos com a comparticipação dos medicamen-
tos em regime de ambulatório representaram 19,7%
do orçamento do SNS, já no ano passado esta par-
cela subiu para 21,4%, ainda assim um valor abai-
xo dos verificados nos três anos anteriores. A estes
montantes cumpre ainda somar as verbas
despendidas com o encargo de medicamentos hos-
pitalares: os dados provisórios disponibilizados pelo
INFARMED apontam para 74 milhões de contos,
no ano de 1999. O que significa que, só em medi-
camentos, o SNS gastou, em 1999, mais de 250
milhões de contos de um orçamento que rondou
os 840 milhões, se descontarmos as transferências
externas ao Ministério.
Diversas razões explicam o enorme volume da des-
pesa do SNS na comparticipação de especialidades
farmacêuticas. Por um lado, o facto de o mercado
SNS constituir uma cada vez maior fatia do merca-
do global de medicamentos: em 1994, cerca de
57,6% dos medicamentos foram vendidos a uten-
tes do SNS. Os últimos dados disponíveis, referen-
tes a 1998, dão conta de um aumento de 5,7%: o
SNS já absorvia então 63,3% do mercado de medi-
camentos, contra os 22,4% vendidos em regime
de venda livre e uns menos expressivos 14,3% as-
segurados pelo mercado de subsistemas, que in-
clui os medicamentos adquiridos através do regi-
me ADSE. Os números demonstram que o circuito
da venda de medicamentos dispensa cada vez me-
nos a participação do SNS.
A lentidão com que se vai processando a introdu-
ção dos medicamentos genéricos no mercado far-
macêutico é outro dos factores que explica os ele-
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vados encargos públicos nesta matéria: a percenta-
gem deste tipo de medicamentos no mercado SNS
é mínima, embora tenha vindo a crescer. Em 1994,
os genéricos constituíam apenas 0,002% do mer-
cado SNS; em 1998, apesar de algum progresso,
essa parcela mantém-se insignificante: 0,04%. O
aumento do consumo “per capita” de medicamen-
tos é outra explicação a considerar: Em 1998, cada
utente do SNS obrigou o Estado a efectuar uma
despesa de 34 mil escudos nas farmácias. Quatro
anos antes, o consumo individual de medicamen-
tos não chegava aos 22 contos/ano. A subida da
taxa média de comparticipação dos medicamentos
pelo SNS também não é de somenos importância:
entre 1994 e 1998, o peso da comparticipação su-
biu meio ponto percentual, acabando por cifrar-se
nos 67,5%.
Segundo dados da OCDE que não contemplam a
Grécia e a Irlanda, Portugal foi, no ano passado, o
país da União em que as despesas com medica-
mentos mais pesam na economia: 2,1% do PIB
português referente a 1999 foi gasto em medica-
mentos. A França, o país que se segue na tabela da
OCDE, não gastou mais do que 1,7% do PIB em
especialidades farmacêuticas...

O Norte no orçamento da
Saúde

Em 1997, cerca de 28% dos recursos financeiros
da Saúde foram afectados à Região Norte. Uma fa-
tia que respeita a contribuição das entidades
nortenhas dependentes do Ministério – e, sobretu-
do, do SNS – para a prestação de cuidados de saú-
de à população portuguesa. É na Região Norte que
se situam 24% dos estabelecimentos de saúde na-
cionais e 29,3% das camas hospitalares disponí-
veis no país. Cerca de 34% dos médicos portugue-
ses exercem no Norte, mais 2% do que a percenta-
gem de enfermeiros concentrada nesta região. No

cômputo global, e incluindo ainda os técnicos de
diagnóstico e de terapêutica e outros técnicos su-
periores de saúde, 30% dos recursos humanos de-
dicados à área da Saúde em Portugal trabalham a
norte de Aveiro.
A actividade dos organismos de saúde nortenhos
representa sensivelmente um terço dos cuidados
prestados em todo o país por organismos públi-
cos, nomeadamente no que diz respeito a consul-
tas, atendimentos de urgência, internamentos, in-
tervenções cirúrgicas e transplantes. Acima desse
nível ficam os partos ocorridos na região (cerca de
37,5% do total nacional) e o recurso a métodos
complementares de terapêutica: 40 em cada 100
solicitações beneficiaram doentes nortenhos.
As despesas com a Região Norte representam tam-
bém cerca de um terço dos encargos do SNS, de
acordo com os dados relativos a 1997. Trinta por
cento das despesas totais com pessoal do SNS ser-
viram para remunerar funcionários afectos a servi-
ços do Norte do país. O mesmo aconteceu com as
despesas de consumo (o Norte absorveu cerca de
28% do orçamento de compras do SNS) e com a
aquisição de medicamentos e de serviços em áreas
convencionadas, área em que o Norte foi respon-
sável por 29,5% das despesas do sistema. Quanto
às despesas de investimento, os números são se-
melhantes: 28,4% das verbas do PIDDAC contem-
plaram a Região Norte.
Ainda assim, o Estado gasta menos com a saúde
dos cidadãos nortenhos do que com os cidadãos
das outras regiões, excepção feita ao Algarve.
Pelo menos, foi assim em 1997: a média nacional
de financiamento per capita ascendeu a 82 mil es-
cudos, tendo atingido os 92 contos na Região de
Lisboa e Vale do Tejo. No Norte, porém, o Gover-
no gastou em Saúde uma média de 69 mil escudos
por cidadão. Considerando exclusivamente as
transferências do SNS, cada cidadão nortenho me-
receu do Estado pouco mais de 60 mil escudos –
oito contos a menos do que cada cidadão da Re-
gião de Lisboa e Vale do Tejo e 11 mil escudos abai-
xo da média nacional per capita. Um discrimina-
ção distrito a distrito das transferências para cui-
dados de saúde primários consolidadas em 1997
permite perceber melhor o desequilíbrio: neste ca-
pítulo, o Norte é a região menos apadrinhada, e o
Porto o distrito menos favorecido, com um finan-
ciamento de 27 mil escudos por cidadão. Na Re-
gião Norte, Bragança foi o distrito onde as transfe-
rências para os cuidados de saúde primários confi-
guraram um rácio por cidadão mais significativo,
na ordem dos 30 mil escudos. A nível nacional,
Évora é o distrito mais favorecido no que diz res-
peito aos cuidados de saúde primários, com um
volume global de transferências que configura uma
média de 42.500 escudos per capita.

A distribuição geográfica das despesas do SNS em
medicamentos também não é equitativa. Segundo
dados do INFARMED relativos a 1998 – a infor-
mação estatística de 1999 ainda não se encontra
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Distribuição geográfica do custo médio de uma recei-
ta e custo médio de cada embalagem receitada em 1998

Segundos dados do INFARMED, o número médio de
embalagens por receita foi, em 1998 (última informa-
ção publicada) de 2,67 na região Norte, 2,64 no Cen-
tro, 2,78 em Lisboa e Vale do Tejo, 2,65 no Alentejo e
2,64 no Algarve.
Os médicos da Região Norte tenderam a receitar me-
dicamentos mais baratos: o custo médio da receita (em
preço de venda ao público) foi de 5.973$00 no Norte,
6.226$00 no Centro, 6.390$00 em Lisboa e Vale do
Tejo, 6.462$00 no Alentejo e 6.598$00 no Algarve.
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disponível –, a Região Norte significa 29,4% do
consumo de medicamentos comparticipados, uma
cifra ultrapassada pela Região de Lisboa e Vale do
Tejo, com 36% do consumo total. Dos cerca de
170 milhões de contos que o Estado gastou em
medicamentos ao longo de 1998, quase 50 milhões
de contos reverteram em benefício dos utentes da
Região Norte: a Sub-região de Bragança ficou-se
pelos dois milhões, o distrito de Vila Real absor-
veu mais um milhão e Viana do Castelo obrigou o
Estado a uma despesa de quatro milhões de con-
tos. Mais onerosos, em virtude da sua demografia,
foram os distritos de Braga e Porto, com despesas
de 12 e 27 milhões de contos, respectivamente.
Também a taxa de comparticipação oscila regio-
nalmente: em 1998, o Estado comparticipava em
média 67% do valor dos medicamentos compra-
dos pelos utentes do SNS residentes na região Nor-
te. As Sub-regiões de Saúde de Bragança (70,8%),
Viana do Castelo (68,5%) e Vila Real (69,7%) re-
gistavam as mais altas taxas de comparticipação pú-
blica da região nortenha.
Num país em que os médicos prescrevem por re-
ceita um número médio de duas embalagens, o
Estado tem vindo a pagar cada vez mais por emba-
lagem (de 1340 escudos em 1994 para 1558 em
1998) e por receita (de 3466 escudos para 4206,
no mesmo período de tempo). Só durante o ano
de 1998, a Região Norte foi responsável pela emis-
são de mais de 12 milhões de receitas, a um custo
médio de 4005 escudos. Braga e Porto foram, uma
vez mais, as Sub-regiões mais solicitadas: sete mi-
lhões de receitas no Porto e três milhões em Braga.

Em contrapartida, os distritos de Bragança, Viana
do Castelo e Vila Real são, no contexto da zona
Norte, os mais onerosos para o SNS por receita e
por embalagem.
Com uma despesa orçamentada que prevê um cres-
cimento de 34 milhões de contos relativamente ao
ano passado, a ARS-Norte é a entidade nortenha
que consome uma fatia mais significativa do orça-
mento da Saúde: 141 milhões de contos. A avaliar
pela repartição do ano transacto, 30% deste mon-
tante deverá ser gasto em despesas com pessoal e
cerca de 62% financiarão subcontratações.
Por razões óbvias, os Hospitais Centrais da região
– Santo António e S. João – são os organismos mais
dispendiosos logo a seguir à ARS. O Hospital de
Santo António passou de um orçamento de 22 mi-
lhões de contos, relativo a 1999, para uma dotação
que excede os 31,5 milhões de contos. Com este
crescimento, o orçamento do Santo António ultra-
passa o montante global atribuído ao S. João, que
caiu cerca de 3,1 milhões, ficando-se este ano pe-
los 30 milhões de contos. Os hospitais distritais de
Pedro Hispano (16 milhões de contos, o dobro da
verba atribuída em 1999), em Matosinhos, de São
Marcos (12 milhões de contos), em Braga, e de
Viana do Castelo (com uma dotação de quase 12
milhões), são, a par do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia, alvo de um orçamento que vai além
dos 22 milhões de contos, os organismos intermé-
dios mais financiados. Abaixo deste nível de finan-
ciamento ficam os hospitais de nível I e hospitais
distritais de menor dimensão, cujo orçamento va-
ria sensivelmente entre os 4,7 milhões de contos
(casos do Centro Hospitalar do Vale do Sousa e do
Hospital de Bragança) e os 8,2 milhões de que dis-
porá este ano a unidade de Vila Real. O Hospital
de S. Sebastião, outro exemplo de novo modelo de
gestão, auferirá de quase 6 milhões de contos pro-
venientes do erário público.
As unidades especializadas de cuidados diferenci-
ados também viram o seu orçamento crescer de
1999 para 2000. O Hospital Maria Pia ganhou qua-
se um milhão de contos a mais, dispondo este ano
de 3,5 milhões; o orçamento do Hospital Maga-
lhães Lemos, por sua vez, foi reforçado em 700 mil
contos, estando agora mais perto dos três milhões,
tal como a Maternidade Júlio Dinis, unidade que
beneficiou menos (apenas 100 mil contos de cres-
cimento) do suplemento orçamental que atingiu o
SNS. O Centro Regional do Porto do IPO é a uni-
dade mais expansiva, com um orçamento global
que quase duplicou e que ultrapassa agora os 14
milhões de contos.
Ainda no Norte, mas em menor escala, consomem
verbas públicas o Centro de Histocompatibilidade
regional (perto de 212 mil contos), o Centro Regi-



de todas as suas inércias, é feito o sistema, se pode
compreender a razoabilidade dos orçamentos de
que todos os anos se ouve falar.
Em 1998, o SNS realizou 12 milhões de atendi-
mentos de urgência (sete dos quais em hospitais),
um milhão de internamentos (dos quais apenas
26 mil ocorreram nos 104 centros de saúde que
possuem unidades de internamento) e perto de
35 milhões de consultas, entre atendimentos em
regime de ambulatório nos centros de saúde (cerca
de 26,5 milhões, o que significa que cada cidadão
recorre em média 2,7 vezes por ano ao seu centro
de saúde para uma consulta) e consultas externas
nas unidades de cuidados diferenciados, que ul-
trapassaram os 7,5 milhões em 1997.
Por dia, cada médico dos cuidados primários de
saúde terá atendido 16 doentes, uma média que
perfaz o impressionante volume de 120 mil con-
sultas diárias em centros de saúde. É também nes-
tas unidades que, diariamente, 13.581 doentes são
atendidos em regime de urgência. No Norte, as es-
tatísticas de 1997 atribuíram a cada médico uma
média de cinco mil consultas anuais em centros de
saúde, e de 776 em hospitais. Cada clínico nortenho
do SNS foi ainda, de acordo com as mesmas esta-
tísticas, responsável por 790 atendimentos de ur-
gência em hospitais e por 710 atendimentos em
Serviços de Atendimento Permanente.
Os hospitais da Região Norte socorreram ainda em
regime de urgência, em 1998, mais de 2,5 milhões
de doentes – o total nacional ficou perto de sete
milhões – e completaram um total de 318 mil in-
tervenções cirúrgicas e anestesias. Foram também
responsáveis por um total de actos de diagnóstico
e de terapêutica que ultrapassa os 24 milhões e
que compreende mais de 20 milhões de análises
clínicas. O número de consultas externas ronda os
três milhões, mais de metade das quais em unida-
des hospitalares do Grande Porto.
Os centros de saúde da região, por seu turno, pro-
cederam a 11 mil internamentos, tendo efectuado
mais de 1,4 milhões de atendimentos de urgência
e um total de consultas em regime ambulatório
superior a 9 milhões. Destas, mais de 90% regista-
ram-se nas valências de clínica geral e saúde infan-
til. E vale a pena salientar as mais de 430 mil con-
sultas de planeamento familiar ou saúde materna
que a Região Norte assegurou.
Um número sem fim de actividades cujo financia-
mento sai directamente do bolso dos contribuin-
tes. Porque convém lembrar que, por exemplo, cada
doente internado num hospital central custa ao
Estado 54 mil escudos por dia, em média. Um va-
lor que, como outros, não cabe nas taxas modera-
doras que os serviços vão cobrando: um atendi-
mento de urgência, pelo qual o cidadão paga pou-
co mais de mil escudos, custa realmente cerca de
16 mil escudos. E cada consulta hospitalar repre-
senta uma despesa pública de 10 contos.
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TRIBUNAL DE CONTAS QUESTIONA ACTOS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Ministério da Saúde (MS) é o principal alvo das críticas do Rela-
tório de Actividades e Contas de 1999 do Tribunal de Contas. De
acordo com aquele órgão judicial, o MS é o organismo da adminis-
tração central que cometeu o maior número de ilegalidades e irre-
gularidades, sobretudo financeiras. Entre as irregularidades detec-
tadas, contam-se deficiências na contabilização de facturas, emiti-
das nomeadamente pelas associadas da Associação Nacional de
Farmácias (ANF), e a inexistência de relatórios financeiros das fac-
turas passadas pelos centros de saúde às companhias de seguros.
Razões de sobra para que o Tribunal de Contas questione clara-
mente a legalidade dos actos financeiros e contabilísticos pratica-
dos pelo MS. O SNS é o organismo dependente do Ministério que
mais irregularidades suscitou. Em 1999, analisa o relatório, o SNS
voltou a assumir encargos sem cobertura orçamental, forçando o
recurso ao crédito bancário e criando uma dívida comercial que foi
depois convertida em dívida pública. O Tribunal de Contas faz ain-
da duras críticas à ausência de planos e de relatórios anuais de
actividades e ao facto de o Ministério não ter ainda nomeado um
auditor, conforme é exigência legal.
A contratação de técnicos de análises clínicas e de saúde pública
sem “habilitações adequadas para o desempenho das funções” e a
violação das normas legais relativas à cedência de medicamentos
em regime ambulatório também são objecto de críticas do Tribunal
de Contas. E porque ainda não há um inventário actualizado dos
bens patrimoniais detidos pelo Ministério, o órgão judicial viu-se
uma vez mais impossibilitado de fazer um controlo do património
da Saúde.

onal de Alcoologia do Porto (219 mil contos) e o
Instituto de Genética Médica Jacinto de Magalhães,
com uma despesa orçamentada que já ascende a
mais de 805 mil contos.
Às instituições de ensino da região está reservada
uma fatia financeira menos volumosa: os orçamen-
tos mais significativos contemplam a Escola Supe-
rior de Enfermagem do S. João, com perto de 464
mil contos, e a Escola Superior de Tecnologias da
Saúde do Porto, à qual foram destinados este ano
391 milhares de contos.

Do outro lado dos números

As verbas que põem em funcionamento um dos
mais gigantescos edifícios públicos – o SNS – dei-
xam adivinhar um sorvedouro de dinheiros esta-
tais, mas não são suficientes para esboçar um re-
trato fiel da Saúde em Portugal. Não só porque ali-
enam os consumos privados de saúde, que repre-
sentam 40% dos gastos totais num país em que a
eficácia do sector público fica aquém dos resulta-
dos da maioria dos países comunitários, mas tam-
bém porque são apenas a face mais mediática de
um sistema que, apesar de tudo, vai garantindo
largos milhões de atendimentos por ano. E só ob-
servando as estatísticas de funcionamento do SNS,
que tornam mais transparente o incrível tráfico de
doentes, meios e recursos humanos de que, apesar nortemédico Texto Inês Nadais • Infografia Medisa • Fotografia António Pinto



O  H O MEM, O MÉDICO , O DIPLO MATA, O P O LÍTI-
CO , O ESCRITO R, O PRO FESS O R UNIVERSITÁRI O ...
E O INVESTIGAD O R CIENTÍFICO . É IMP O SSÍVEL FA-
L A R D E EG A S M O N I Z SE N Ã O  F O RE M

REFERENCIADAS TO DAS ESTAS VERTENTES Q UE CA-
RACTERIZAM A PESS OA Q UE RECEBEU O PRÉMI O

N O BEL DE MEDICINA E FISI O LO GIA EM 1949.
N O PRÓ XIM O MÊS DE O UTUBRO FAZ 51 AN O S

Q UE UM PO RTUGUÊS RECEBEU PELA PRIMEIRA VEZ

UMA DISTINÇÃ O DA ACADEMIA D O N O BEL SUECA.
EGAS M O NIZ FO I UM H O MEM MULTIFACETAD O .
FO RAM MUITAS AS PAIX ÕES A Q UE SE DEDICO U E A
Q UE IMPRIMIU A SENSIBILIDADE DE UM CIDADÃ O

1 6 VULTOS DA MEDICINA

DE O RIGENS HUMILDES E CARACTERÍSTI-
CAS N OBRES. NASCEU NA PEQ UENA TER-
RA DE AVANCA, ESTARREJA, EM 1874.
H OJE EM DIA, É NA SUA TERRA NATAL Q UE

SE CO NCENTRA O MAI O R O RGULH O PE-
LO S FEITO S DESTE H O MEM, MAS A PRO-
JECÇÃ O DA SUA O BRA, O REC O NHECI-
MENTO E A CO NTESTAÇÃ O , ULTRAPASSA-
RAM DESDE CED O TO DAS AS FRO NTEIRAS.
UMA N OTO RIEDADE GRANJEADA S O BRE-
TU D O PELA INVESTIGAÇÃ O CIENTÍFICA

Q UE DESENVO LVEU N O S AN O S 30 E Q UE

LHE MERECEU O N O BEL DA MEDICINA E
FISI O LO GIA PELA “DESCO BERTA DA IM-
P O RTÂNCIA DA LEUCOTO MIA N O TRA-
TAMENTO DE ALGUMAS PSICO SES”.
MAS A VIDA DE EGAS M O NIZ NÃO PO DE

SER REDUZIDA A ESTA DISTINÇÃ O . NÃ O

S Ó P O RQ UE ESSA NÃ O AUFERIU UNANI-
MIDADE N O CAMP O DAS CIÊNCIAS, MAS

TAMBÉM P O RQ UE TEVE O UTRO S RECO-
NHECIMENTO S INTERNACI O NAIS DE Q UE

SE P Ô DE O RGULHAR. E TAMBÉM P O R-
Q UE, EM PO RTUGAL E N O ESTRANGEI-
RO, REVESTIU-SE DE VO NTADES DIPLO MÁ-
TICAS E DE CO NVICÇ ÕES P O LÍTICAS, DEI-
XO U UM LEGAD O DE TÍTULO S CIENTÍFI-
CO S, P O LÍTICO S E LITERÁRI O S Q UE É DI-
FÍCIL IGN O RAR.
A NÍVEL P O LÍTICO , AS SUA IDEIAS LIBE-
RAIS DITARAM-LHE TRÊS VOZES DE PRI-
SÃ O , E PEDID O DE “LIMPEZA DA H O N-
RA”, VIA DUELO , CINCO VEZES. C O M O

MÉDICO , S O FREU NA PELE A DEDICAÇÃ O

Q UE ENDEREÇAVA AO S SEUS PACIENTES –
Q UASE TO D O S S O FRIAM DE PERTURBA-
Ç ÕES MENTAIS – Q UAND O UM DELES LHE

AP O NTO U UMA ARMA E LHE CRAVO U

CINCO BALAS... TRATA-SE DE UMA HIS-
TÓ RIA DE VIDA MUITO RICA DE EPIS Ó DI-
O S E CO NTRIBUIÇ ÕES, A Q UE A ATRIBUI-
ÇÃ O D O PRÉMI O N O BEL DA MEDICINA

E FISI O LO GIA, TRO UXE, SEM DÚVIDA, O

RECO NHECIMENTO MUNDIAL.



EG�S MONIZ:
SÍMBOLO DO SEU TEMPO
UMA VIDA MARCADA PELO ECLETISMO
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Universidades do Porto e Lisboa. Egas Moniz pas-
sa a reger a cadeira de Neurologia em Lisboa – foi o
primeiro professor dessa cadeira e saiu dela apenas
por limite de idade, em 1944.
Durante o período em que exercia como substitu-
to, e até 1911, vive entre Avanca e Coimbra, com
interrupções de saídas para o estrangeiro. Em 1902
instala-se em Bordéus e acompanha os cursos de
Neurologia e Psiquiatria, especialidades, até então,
sem desenvolvimento em Portugal.
Egas Moniz esteve muito tempo ligado à política,
como mais adiante se referirá; mas, durante os mo-
mentos em que esteve afastado, particularmente em
1916, esteve um ano a estudar as consequências
da guerra nas doenças do seu foro e regressou com
a publicação do livro “A neurologia na Guerra”, uma
obra de investigação pioneira na altura, com estu-
dos de feridas nos crânios, lesões dos nervos, e das
medulas – cobria todas as situações neurológicas
de ferimentos de combate.
Nunca deixou de exercer a profissão de Neurolo-
gista, a par com todos os trabalhos de investiga-
ção. A 14 de Março de 1936 atendia pacientes num
consultório na Rua do Alecrim, quando sofre um
atentado, por um paciente seu desde há longos
anos. Egas Moniz já teria detectado que o homem
andava a ter comportamentos perigosos – teria mes-
mo avisado os seus colaboradores para a possibili-
dade de perigo. Mas, certamente, não contaria que
o homem lhe entrasse pelo consultório e, com o
Professor serenamente sentado na cadeira, lhe ati-
rasse oito tiros. Cinco atingiram-no. Sofreu uma
intervenção cirúrgica, mas apenas quatro balas lhe
puderam ser retiradas.
Egas Moniz foi sócio de várias academias estran-
geiras e também sócio da Academia de Ciências
Lisboa, de que foi presidente vários anos. Conse-
guia sempre conciliar o tempo, que devia escasse-
ar, com as inúmeras actividades que teimava em
desenvolver. Aliás, nunca deixou de ter tempo de
escrever, escrever, escrever...
Em 1935, com 61 anos, tinha já escrito cerca de
210 títulos, dos quais seis não se relacionavam com
a Medicina. Não foram só os temas científicos que
despertaram a curiosidade de Egas Moniz: tem tí-
tulos tão diversos como "A Folia e a Dor na Obra
de José Malhoa", "História das Cartas de Jogar",

Egas Moniz, ou melhor, António Caetano de Abreu
Freire Egas Moniz, não soube desde sempre que
queria ser médico. Ainda tentou a vida eclesiástica
impulsionado pelo seu tio e padrinho, o Abade de
Pardilhó, António Pina de Resende, que lhe paga-
va os estudos e o enviou para o Colégio de S. Fiel.
Na altura Egas Moniz tinha o apelido de “o
Abadinho”, tal era a protecção emanada pelo tu-
tor. Porém, "lamentava a exagerada vida religiosa
que nos levava tempo e roubava actividades", es-
creveu sobre essa altura. Também a morte da irmã
mais nova, na altura com 16 anos, vítima de tuber-
culose, o ajudou a perder o encanto por um Deus
sem misericórdia para com uma pessoa que tanto
estimava.
Matricula-se na Faculdade Medicina da Universi-
dade Coimbra em 1891, acaba o curso em 1899 e
termina a tese de doutoramento, dois anos mais
tarde, com o título "A Vida Sexual". Nesse trabalho
abordava várias temáticas, uma delas a homosse-
xualidade. Tema pouco abordado na altura, Egas
Moniz surpreendeu ao tratar de um assunto muito
raramente abordado naqueles tempos. Durante a
vida, muitos “doentes” homosexuais lhe escreve-
ram a pedir "ajuda".
Um ano antes de apresentar a tese, com 26 anos, já
Egas Moniz havia desposado Elvira Egas Moniz,
uma jovem de 16 anos que havia de o acompanhar
para o resto da vida. Frustradas as tentativas de
gerarem um filho – Elvira era estéril –, tornaram-
se os melhores companheiros. Juntos decidiriam
investir na casa de Avanca, a "Casa do Marinhei-
ro", em detrimento dos terrenos da família, que
venderam, e ampliar o imóvel que se tornou lugar
habitual para as férias de Natal, Páscoa e Verão.
Também juntos, testamentaram que, após a morte
do casal, a "Casa do Marinheiro" haveria de se tor-
nar num museu, que reunisse todo o espólio cien-
tífico e as colecções do investigador.
O ano em que apresenta a tese, 1901, é também o
ano em que é atribuído o primeiro Nobel de Medi-
cina a Boehring, um físico alemão, pela descoberta
da vacina contra a difteria e tétano. Um ano depois
deste feito, Egas Moniz é convidado para professor
substituto na Faculdade Medicina de Coimbra.
Passa a ser lente catedrático em 1910, com a reor-
ganização das faculdades e o aparecimento das
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"Confidências de um Investigador Científico", "Silva
Porto", "Do Valor e da Saudade", “A Nossa Casa”,
"Júlio Dinis e a Sua Obra", "o Padre Faria na Histó-
ria do Hipnotismo" e mais de 400 separatas, me-
mórias, discursos e trabalhos científicos, publica-
dos em revistas nacionais e estrangeiras.
Egas Moniz teve também textos censurados, como
aquele que aqui se publica: "Valores assim não se
improvisam, conseguem-se com o tempo... Os que
vivem e se consagram na ideia de ordem científica
ou artística, longe das lutas políticas que tantas
vezes aniquilam, em arrebatamento precipitado,
com os melhores propósitos, não podem compre-
ender esses frémitos...".

O investigador científico

O sistema nervoso e mental era uma das grandes
paixões de Egas Moniz. Os casos de doenças men-
tais e a depressão apaixonaram o jovem que se
matriculou na Faculdade de Medicina de Coimbra
com apenas 16 anos. Quando acabou o curso, em
1891, tornou-se Neurologista, num momento em
que a especialidade começava a dar os primeiros
passos em Portugal.
Foi a leucotomia pré-frontal que lhe deu o Prémio
Nobel, mas ninguém se atreve a subestimar a igual-
mente importante descoberta da angiografia cere-
bral, um método ainda hoje utilizado.
As linhas de pensamento ao longo das quais Egas
Moniz avançou com a descoberta que lhe havia de
atribuir um Nobel referiam-se primariamente à lo-
calização de certas funções psíquicas do cérebro.
Já se sabia da importância dos lobos frontais na
actividade cerebral, relacionada especialmente com
as emoções, e que a sua destruição, por balas ou
tumores, levava a típicas mudanças de personali-
dade... Ocorreu a Egas Moniz que os estados psí-

quicos mórbidos, acompanhados por tensões
afectivas, poderiam ser aliviados destruindo os lo-
bos frontais nas suas ligações a outras partes do
cérebro: chamou-lhe LEUCOTOMIA PRÉ-FRON-
TAL. Foram muitos os anos de experiências em la-
boratório que lhe permitiram desenvolver esta ope-
ração.
A ideia condutora da descoberta da angiografia
cerebral foi injectar na carótida um fluido radiopaco
(os Raios X tinham sido descobertos em 1895 por
W. Röentgen, um físico alemão). A investigação em
cadáveres humanos e em animais permitiu encon-
trar substâncias opacas aos raios X, que injectadas
nas artérias permitiam visualizar a árvore arterial.
A primeira angiografia no homem vivo foi obtida
em 28 de Junho de 1927. Moniz apresentou a des-
coberta primeiro em Paris e só depois em Portu-
gal. Com o apoio da opinião dos mais ilustres neu-
rologistas franceses, impôs-se à comunidade mé-
dica portuguesa que o criticava por não fazer tra-
balho de laboratório e acabou por dar início à Es-
cola Angiológica Portuguesa, com outros investi-
gadores a aplicarem a técnica a outras áreas da
biopatologia humana.
A angiografia foi uma das descobertas mais impor-
tantes e menos controversas; o mérito desse lega-
do é indiscutível. Mas o mérito da descoberta da
leucotomia não foi tão pacífico. A descoberta foi
tocada pela sombra das dúvidas que se
avolumavam, nomeadamente sobre a justificação
científica desse acto médico e as implicações éticas
que envolve: será lícita a destruição irreversível de
aspectos de uma mente humana?
A leucotomia destinava-se a tratar a ansiedade e a
agitação associadas a estados psiquiátricos como
as doenças obsessivas compulsivas e a
esquizofrenia. De acordo com o modo como foi
originalmente planeada e executada, com o cola-
borador neurocirurgião Almeida Lima, a cirurgia
produzia pequenas áreas de lesão na massa branca
profunda de ambos os lobos frontais. A ideia ino-
vadora que Egas Moniz tinha concebido era a de
que, nos doentes com ansiedade e agitação patoló-
gica, as projecções e as vias da massa branca ti-
nham estabelecido circuitos anormalmente
repetitivos e hiperactivos. Não existem dados que
permitam sustentar tal hipótese, embora estudos
recentes sobre a actividade da região orbital em
doentes obsessivos e depressivos sugiram que Egas
Moniz talvez estivesse certo, mesmo onde os por-
menores pudessem estar errados, como o admitiu
António Damásio.
A operação concebida por Egas Moniz provocava
lesões cerebrais limitadas. Em contraste, a
lobotomia frontal era normalmente um trabalho
que provocava extensas lesões e esta intervenção
tornou-se mundialmente infame pela forma
questionável como era prescrita e pela mutilação
desnecessária que produzia.
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Um Prémio Nobel cedo posto
em causa...

A leucotomia foi muito popular depois da segun-
da Guerra Mundial, mas nunca foi completamente
aceite. “A culpa foi de quem começou a fazer a
lobotomia a torto e a direito”, defendia-se Egas
Moniz argumentando que os estados mórbidos que
estudou reagiam muito bem, mesmo a
esquizofrenia, e que a dor desaparecia, bem como
a angústia a ela ligada.
A leucotomia acabou por ser largamente abando-
nada, como tratamento, quando as drogas anti-
psicóticas se tornaram disponíveis. Mas, ainda an-
tes disso, Egas Moniz teve que vir a terreiro defen-
der a sua dama, numa intervenção que fez em Maio
de 1954, cinco anos depois da atribuição do Nobel,
e que foi publicada no livro “A Leucotomia Está
em Causa”.
“Meditei cerca de três anos na ousada tentativa,
andávamos em 1931. As hesitações desapareceram.
A primeira alcoolização das substâncias brancas dos
lobos pré-frontais foi realizada em 12 de Novem-
bro 1935. Passado um mês, Almeida Lima faz a
primeira leucotomia realizando os cortes que tí-
nhamos assentado. Nos primeiros casos verifica-
ram-se curas e melhoras...”, explica Moniz no li-
vro citado, onde afirma que esperava reacções mas
que não contava que o “pleito” chegasse tão cedo.
“Apresento as duas séries de provas que podem
interessar ao julgamento da leucotomia. De um
lado, as que a defendem o campo médico, filosófi-
co e teológico. Do outro, os que a condenam, por
motivos mais teóricos do que práticos, indo até à
sua proibição na URSS. A leucotomia está bem co-
locada e as vantagens que trouxe aos alienados con-
tinua a ser demonstrada. Aos quatro mil operados,
outros se juntarão. O veredicto final, não pode no
entanto ser ainda proferido”, argumentava o Pro-
fessor. E continua: “A transformação foi considera-
da como uma despersonalização. Surge então a
dramática pergunta: tem um neurocirurgião direi-
to de proceder a esta transformação? O não formal
pronunciado por certos psiquiatras, filósofos e pa-
dres não se baseia no argumento científico, deriva
da mística. Pode falar-se de personalidade num
indivíduo ansioso, delirante, que apenas vive no
circulo reduzido de ideias que o obcecam? Há o
direito de deixar viver em torturas atrozes um do-
ente cuja dor não pode ser aliviada?”, questionava
Egas Moniz.
O que é certo é que a partir de uma determinada
altura os padres recusavam-se a casar indivíduos
leucotomizados, e o debate ético-moral foi feito até
à exaustão. O Papa Pio XII, no seu discurso de 16

Setembro de 1952, não condenou a leucotomia,
limitou-se a declarar que não era sempre justificada,
como por exemplo quando empregue para dimi-
nuir taras psicológicas suprimindo a liberdade.
Havia muitos depoimentos a favor da leucotomia;
mas também houve médicos que a combateram.
Uns entendiam que devia manter-se a integridade
do cérebro humano, mesmo que enfermo. Outros
não aceitavam as bases em que Egas Moniz se
apoiou para realizar a leucotomia, e ainda muitos
protestaram contra a intervenção porque julgavam
que a operação diminuía o valor da crença.
Egas Moniz sofreu muito com tanta incompreensão;
quase tanto como os sofrimentos provocados pe-
los desgostos da política, outra actividade que exer-
ceu activamente. Tanto desgosto que, quando em
1951 é convidado a candidatar-se a Presidente da
República, respondeu: “Lembraram-se agora de
mim? Já não me interessa...”. Acabou por morrer
em Lisboa, quatro anos depois, com 81 anos, no
ano em que morreu Einstein e em que Portugal se
torna membro da ONU.
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Política: uma luta recheada
de desilusões

Sobre o período entre 1901 e 1926, altura em que
a sua actividade política foi mais vincada, Egas
Moniz considerou, mais tarde, que andara confuso
e que tinha optado pelo caminho errado. O que se
sabe é que muitas ambiguidades na sua formação
política levaram que, em 1974, uns o definissem
como comunista, outros como um burguês... Mas
o que se acaba por constatar é que houve um espí-
rito independente. Porque Egas Moniz acabou por
derrotar João Franco, condenar Afonso Costa, afas-
tar-se de Sidónio e opôr-se a Salazar...
O baptismo político foi feito no Partido Progressis-
ta, de José Luciano de Castro. Na frouxa e vazia
alternância política em que se corria sem objecti-
vos, até o rei D. Carlos desanimava: “Portugal é
uma monarquia sem monárquicos”.
Começou como "deputado progressista por
Tondela" e era um ousado defensor do ensino laico;

fez-se ouvir em decisivos momentos de História
nacional com a sua palavra enérgica e convincente
– testemunhos sustentam que Egas Moniz era um
notável orador e um excelente conferencista.
Em 1906, João Franco, do Partido Regenerador, é
chamado a formar governo. Dois anos mais tarde,
Moniz conspira com o objectivo de derrubar Fran-
co, embora entendesse que a segunda consequên-
cia poderia ser a mudança do regime, por abdica-
ção do rei, sem sucessão no filho.
No livro “Um Ano de Política”, escrito em 1919,
diz: “Foi nestas condições que eu me empenhei na
luta revolucionária, que era dirigida primeiramen-
te à ditadura, mas que podia atingir o regime. Eu
por mim entendia que a sua queda era a única so-
lução. E desejei-a”.
Os conspiradores foram presos em 28 de Janeiro
de 1908, na cadeia dos Lóios – falou-se em
fuzilamentos, mas o rei assinou a deportação. Moniz
iria para Timor, mas o Regicídio a 1 de Fevereiro
trouxe a libertação dos presos, cinco dias depois.
Com a implantação da República, o Professor é
deputado na Assembleia Constituinte, onde defi-
ne os seus princípios, que assentavam sobretudo
na defesa de uma constituição parlamentar. Adep-
to da dissolução do sistema parlamentar era con-
tra a dissolução do sistema presidencialista, o que
havia de ser a sua grande questão, mais tarde, com
Sidónio Pais.
Durante o governo de Afonso Costa, em 16 de Abril
de 1912, Egas Moniz demite-se, porque conside-
rava intolerante não poder usar a crítica no debate
parlamentar. Numa das suas últimas intervenções
fez um ataque cerrado a Norton de Matos, que
pediu para reparar a honra com armas. Egas Moniz
ganhou o duelo, porque era bom na esgrima. Mais
tarde vieram a fazer as pazes. Ao longo da sua vida
política teve cinco pedidos de duelos...
Em 1915 declara-se conspirador contra Afonso
Costa, e foi preso. Já em liberdade, cria o Partido
Centrista em Outubro de 1917, um mês antes de
cair o governo de Afonso Costa, que acaba por
acontecer a 5 de Dezembro. Três dias depois,
Sidónio Pais convida-o para entrar no Governo.
Egas Moniz acaba por aceitar, fundindo o Partido
Centrista com os sidonistas, e surge o Partido Na-
cional Republicano.
As divergências com Sidónio Pais não se fizeram
tardar e, por isso, Egas Moniz não integra governo.
Vai para Madrid, numa altura em que as ligações
com Espanha estavam difíceis. Durante esse perío-
do, reata as relações diplomáticas com o Vaticano,
interrompidas por Afonso Costa com a Lei da Se-
paração da Igreja e do Estado. Nas primeiras féri-
as, vem a Portugal e, no Parlamento, volta a opor-
se às intenções de Sidónio Pais de instituir um re-
gime presidencialista. Sidónio volta a convidá-lo
para ir para Madrid. Egas Moniz escusa-se, mas
aceita perante a insistência, para desempenhar um
cargo que implicava presidir à Conferência de Paz,
depois da Grande Guerra.
Por essa altura, Afonso Costa estava exilado em
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Paris e Sidónio Pais é assassinado. Em 14 de Mar-
ço de 1919, e com explicações dúbias de Lisboa,
onde era presidente José Relvas, a delegação por-
tuguesa à Conferência de Paz era demitida, inclu-
indo Egas Moniz, à excepção de 3 membros. Feri-
do no seu amor próprio, Egas Moniz abandona por
completo a política. Entretanto Afonso Costa re-
gressa para formar o seu terceiro governo. Egas
Moniz dá uma entrevista onde responde a um jor-
nalista se ia ou não voltar à política: “Note que fui
um dos primeiros presos a ferros da República! Por
várias razões, e até por esta, não me conservo in-
definidamente alheio à vida política portuguesa (...).
Por agora pouco ou nada poderei fazer. Sou contra
todo o movimento revolucionário no momento em
que atravessamos. Digo-o publicamente também
para que, se houver alguma coisa, não vá parar à
prisão outra vez”.
Em 1926 vinga a ditadura militar. Egas Moniz fica
expectante, mas perde as expectativas quando
Salazar sobe ao poder e proíbe oposições. Passou a
ser um contundente opositor. Curiosamente, man-
tinha boas relações com Carmona, o Presidente da
República... Quando foi alvejado por um paciente,
e estava no hospital, Salazar informava-se todos os
dias. Quando ficou bom recusou-se a receber Egas
Moniz, mesmo com o intermédio de amigos. Em
1951, dois anos depois de ser condecorado pela
Academia Nobel, é convidado a candidatar-se à
presidência da República. A reacção foi contun-
dente: “Lembraram-se agora de mim? Já não inte-
ressa...”.

CASA MUSEU EGAS M O NIZ

O espelho do coleccionador e
do cientista

Egas Moniz foi um português apaixonado. Em vida,
sofreu na pele o orgulho, a inveja e a incom-
preensão. O reconhecimentos dos seus méritos veio
mais tarde; até nisso foi português. A dimensão
deste homem multifacetado está espelhada na Casa
Museu Egas Moniz, instalada em Avanca, naquela
que foi o berço e depois a casa de férias do investi-
gador. Nos diversos recantos da gigantesca Casa
pode-se encontrar uma nova faceta da sua
mutifacetada personalidade. Egas Moniz adorava
jogar cartas; era o passatempo preferido, a que che-
gou a dedicar o livro “Histórias das Cartas de Jo-
gar”. Em Avanca pode-se encontrar duas mesas de
jogo, exemplares belíssimos onde Moniz passou
horas, rodeado de amigos. Para além dos retratos
de família, da mobília original conservada e dos

2500 livros que recheiam a biblioteca, na Casa
Museu encontra-se outro traço bem vincado das
paixões do investigador: o Coleccionismo.
Do vasto espólio pode-se destacar: um serviço de
jantar chinês, originário de Cantão, para 48 pesso-
as; um terço do faqueiro de prata que pertenceu ao
Marquês de Pombal; porcelanas alemãs; jarras pin-
tadas à mão em vidro coalhado; cristais da Boémia;
dois cachorros da dinastia Ming, com mais de 480
anos; várias pinturas anónimas dos séculos XVII e
XVIII, e também de vários autores portugueses con-
sagrados, como Henrique Medina, Silva Porto, ou
Carlos Reis, e muitas, muitas pratas, a maior parte
do século XVIII.
Também no mobiliário se revê o bom gosto e a
qualidade de que se rodeava Egas Moniz: raríssimas
jarras de 5 dedos, lustres em cristal de Veneza,
mobílias de época, portuguesa e francesa e dois
magníficos oratórios – o original de Avanca e o que
existia na casa de Lisboa. A que viria a ser Casa
Museu, sofreu obras de ampliação em 1915, a man-
do do próprio Egas Moniz. Quando Elvira Egas
Moniz faleceu, dez anos depois do investigador, em
1965, deu-se seguimento à vontade dos proprietá-
rios e começaram os trabalhos de transformação
do espaço num Museu. Foi novamente ampliada
para receber todo o espólio da casa de Lisboa, uma
grande vivenda, com andar, situada na Avenida 5
de Outubro. Em 1968, a antigamente denominada
“Casa do Marinheiro” abre as portas ao público
transformada em Casa Museu Egas Moniz.

nortemédico Texto Luísa Pinto • Fotografia António Pinto
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O DR. MACHADO LOPES DEFENDE A DIGNIFICAÇÃO DO INTERNATO
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A O RDEM D O S MÉDICO S ESTÁ INSATIS-
FEITA CO M O SEU PAPEL NA O RIENTAÇÃ O

D O INTERNATO MÉDICO . EM ENTREVISTA,
O DR. MACHAD O LO PES, MEMBRO D O

C O NSELH O REGI O NAL D O N O RTE, MANI-
FESTA-SE PREO CUPAD O CO M O ESVAZIA-
MENTO DAS CO MPETÊNCIAS DA O RDEM E

REVELA ALGUNS ASPECTO S DA PRO P O STA

Q UE O C O NSELH O NACI O NAL EXECUTIVO

TENCI O NA APRESENTAR BREVEMENTE À MI-
NISTRA DA SAÚDE. A RESP O NSABILIZAÇÃ O

D O O RIENTAD O R DE FO RMAÇÃ O , A ALTE-
RA Ç Ã O  D O  REG I ME DE AVALIA Ç Ã O , A

REVITALIZAÇÃ O D O PAPEL D O INTERN O E A

SALVAGUARDA D O INTERNATO GERAL SÃ O

ALGUMAS DAS MEDIDAS Q UE A O RDEM

D O S MÉDICO S Q UER VER TO MADAS C O M

URGÊNCIA. SEM PERDER DE VISTA A NECES-
SIDADE DE RES O LVER Q UESTÕES MAIS DELI-
CADAS, C O M O A ANTECIPAÇÃ O D O EXAME

DE ACESS O À ESPECIALIDADE, A REVISÃ O

D O S CRITÉRI O S PARA A ABERTURA DE VA-
GAS E A PROTECÇÃ O D O S MÉDICO S P O R-
TUGUESES N O ESPAÇ O CO MUNITÁRI O .

A formação médica é um processo crucial para a
garantia da qualidade da Medicina praticada em
Portugal. Que balanço faz do sistema de formação
actualmente vigente no nosso País?
O sistema que vigora em Portugal tem funcionado, mas
a Ordem dos Médicos (OM) gostaria de ver corrigidos
diversos aspectos que condicionam a qualidade da for-
mação médica.
No que diz respeito à formação pré-graduada, que não é
directamente tutelada pela OM, gostaria apenas de di-
zer que a Secção Regional do Norte (SRNOM) não con-
corda com as opiniões que defendem a redução do cur-
so ou a abolição do Internato Geral. Relativamente ao
tema forte desta entrevista – o Internato Médico –, con-



2 3

O  PAPEL DA O M NA FO RMA-
ÇÃ O P Ó S-GRADUADA É SEU DE-
VER INALIENÁVEL.

sidero que a principal questão que urge coordenar ao
nível da União Europeia (UE) é a da determinação da
capacidade de um recém-formado para o exercício
autónomo da Medicina: nem todos os países exigem,
como Portugal, dois anos de internato tutelado antes
da inscrição na OM. Alguns estados europeus – como
é o caso da Espanha, que nos toca mais de perto, até
pelo número de médicos espanhóis que exercem em
Portugal – permitem o exercício autónomo da Medi-
cina ao fim do programa escolar. Esta questão terá de
ser harmonizada ao nível das estruturas supra-nacio-
nais para que se proceda à definição de um critério.
Neste momento, a nível europeu, prevalece a
obrigatoriedade do Internato – esperemos que este
modelo acabe por impor-se em todos os países, para
que o acesso à profissão se processe em pé de igual-
dade.

O Internato Geral tem como vocação colocar o
médico recém-formado numa situação de práti-
ca concreta da Medicina. Tem cumprido essa
função?
Em termos globais, creio que o Internato Geral deve
incidir nas grandes áreas da Medicina. Um bom In-
ternato Geral deve passar obrigatoriamente pelas áre-
as de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria, Gi-
necologia-Obstetrícia e Medicina Familiar. E, feliz-
mente, é isto que tem vindo a acontecer, de forma
mais ou menos organizada.

E quanto ao Internato Complementar? Que opi-
nião tem a Ordem dos Médicos acerca dos mol-
des em que se processa este nível de formação?
No que diz respeito à formação ministrada, estou con-
victo de que a maioria dos Internos se apresenta a
exame com o nível de conhecimentos que se exige
em qualquer país europeu. Subsistem, porém, algu-
mas deficiências: é necessário reforçar a responsa-
bilização real do orientador de formação e do serviço
que ministra o Internato. Pela falta de condições, e às
vezes até pela falta de critérios de escolha do
orientador de formação, tem havido algumas falhas
no funcionamento dos Internatos Complementares.

Reforçar as competências da
Ordem dos Médicos

Quais são, segundo a OM, as virtudes e os defei-
tos do diploma que regulamenta os Internatos?
Que deficiências legais gostaria de ver corrigidas?
Os Internatos regem-se por um decreto-lei de 1992 a
que foram sendo acrescentadas diferentes portarias –
em particular uma datada de 1995 que, a nosso ver,
alienou substancialmente competências que eram
exclusivas da Ordem.

à OM de duas competências exclusivas das quais não
abre mão: o reconhecimento da idoneidade e da ca-
pacidade formativa dos serviços e a definição dos pro-
gramas curriculares de cada especialidade. A portaria
de 1995 introduziu entidades políticas no processo –
a CNIM e as Comissões Regionais de Internato Médi-
co (CRIM) – que criaram circuitos burocráticos com-
plicadíssimos. Queremos contribuir para a definição
clara das competências de cada órgão.

Como avalia o funcionamento e a articulação dos
órgãos dos internatos?
O modelo de funcionamento não é o adequado. O
Governo atribuiu competências que deveriam, a nos-
so ver, ser exclusiva ou primordialmente da OM e não
de órgãos políticos, tecnicamente não validados e de-
pendentes directamente do Ministério da Saúde. A
OM tem de ser intransigente quanto aos seus direitos
e às suas obrigações – e as obrigações de formação
pós-graduada são seu dever inalienável. A nosso ver,
o CNIM deve ter funções consultivas, de
harmonização e de planeamento, cabendo as decisões
técnicas e científicas à OM.

Considera, portanto, que a participação actual
da OM no processo é insuficiente?
Exactamente! Apesar destas limitações, a OM tem tido
um papel fundamental no âmbito das competências
que lhe estão atribuídas. Tem sido prática da actual
Secção Regional do Norte, por exemplo, pedir a to-
dos os Colégios que o processo de verificação da ido-
neidade assente fundamentalmente na aferição in loco
das capacidades formativas, aos níveis físico, técnico
e científico. Houve um salto qualitativo e quantitati-
vo neste campo: os dados são muito mais fidedignos.O
Ministério da Saúde e a CNIM têm de defrontar-se
com esta evidência: quem sabe o que é preciso para
garantir Internatos de qualidade e para produzir mé-
dicos capazes é a OM, através dos seus Colégios de
Especialidade.

A par da responsabilidade pela verificação da
idoneidade, em que outros aspectos do funcio-

O Conselho Nacional Executivo (CNE) está a ultimar
um articulado propondo a revisão de alguns aspectos
do regulamento que será brevemente apresentado ao
Ministério da Saúde (MS): desde logo, a extensão das
competências e o reforço da responsabilização do
orientador de formação. Por outro lado, a restituição
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Q UEM SABE O Q UE É PRECIS O

PARA GARANTIR INTERNATOS DE

Q UALIDADE É A O M.

namento dos Internatos gostaria a OM de ter uma
palavra a dizer?
Há sobretudo duas áreas em que a OM gostaria de
intervir – na avaliação do desempenho do orientador
de formação e no processo de avaliação dos internos.
Quanto ao primeiro aspecto, cremos que um
orientador que avalia positivamente um interno cujos
resultados, no exame final, evidenciam graves insufi-
ciências curriculares tem de ser responsabilizado.
Quanto à prova de avaliação final, propomos a cons-
tituição de júris nacionais fixos – sendo o orientador

mais competente. A existência, em todas as Comis-
sões de Verificação da Idoneidade, de um represen-
tante da Secção é um importante mecanismo de ga-
rantia da qualidade dos Internatos.
Outro mecanismo que gostaríamos de implementar é
a elaboração, pelos orientadores de formação, de um
relatório anual sobre a progressão do interno, que
submeteriam ao Colégio de Especialidade respectivo
para eventuais correcções. Este processo permitiria
evitar que se tivesse de esperar pelo último ano para
decidir se o currículo é suficiente. A OM põe uma
grande tónica numa avaliação periódica dos conheci-
mentos e das capacidades do interno.

Como avalia a participação dos Colégios da Es-
pecialidade em todo este processo?
Julgo que os Colégios de Especialidade têm desen-
volvido um trabalho meritório, nomeadamente na
verificação da idoneidade dos serviços e na criação
de programas de pós-graduação, de que os Ciclos de
Estudos Especiais são um bom exemplo. Parece-nos,
porém, importante que estes estudos correspondam
a áreas específicas de actividade não sobreponíveis a
especialidades. Nesse sentido, o documento elabora-
do pelo CNE propõe que os Ciclos de Estudos Espe-
ciais sejam criados pelo Ministério da Saúde sob pro-
posta da OM e que se destinem fundamentalmente à
obtenção de subespecialidades ou competências.

Orientadores de formação mais
responsáveis

De que forma gostaria a Ordem de intervir na
escolha dos orientadores?
Neste momento, o orientador é escolhido aleatoria-
mente. Esta prática é profundamente incorrecta por-
que o orientador tem de possuir capacidades científi-
cas e técnicas acima da média e características peda-
gógicas e humanas especiais: gosto pelo ensino,
empatia com os mais novos, disponibilidade para aten-
dimento fora de horas.
Propomos que a nomeação do orientador de forma-
ção esteja dependente de um parecer favorável da OM,
já que não deve ser mantida a confiança num
orientador que deixa o seu formando chegar a exame
com deficiências curriculares tendo recebido sempre
notas elevadas nas avaliações periódicas da sua res-
ponsabilidade. A OM tem, porém, noção de que nem
todas as deficiências de formação podem ser imputa-
das ao orientador. É fundamental assegurar ao
orientador condições para que possa exercer compe-
tentemente a sua função: horas livres para se ocupar
do seu orientado, compensações monetárias e
curriculares, autorizações mais frequentes para acções
de formação que cimentem as suas capacidades cien-
tíficas e desenvolvam as suas capacidades pedagógi-
cas e de relacionamento humano. O orientador de
formação deve ser olhado pela instituição como uma
mais-valia. A OM está empenhada nesse reconheci-
mento e endereçará as suas preocupações aos órgãos
competentes. É evidente que terá de haver

de formação o único elemento variável  – cujos mem-
bros seriam indicados pela OM, através dos Colégios
de Especialidade respectivos. Neste momento, exis-
tem praticamente tantos júris quantos os candidatos,
o que gerou dois efeitos perversos – por um lado,
uma inflação brutal das notas; por outro, alguma in-
justiça no acesso às vagas carenciadas, que são preen-
chidas de acordo com a classificação no exame de
saída, uma vez que os critérios de atribuição de notas
variaram de serviço para serviço.

De que instrumentos dispõe a OM para contro-
lar a qualidade dos Internatos Médicos?
Estatutariamente, deve a Comissão de Verificação das
Idoneidades dos Serviços integrar obrigatoriamente
um elemento da Secção Regional da OM da área a
que pertence o serviço. Entendem os actuais mem-
bros do Conselho Regional que o representante da
Secção da OM deveria ser não um membro desse
mesmo Conselho mas um especialista da respectiva
área, para, por um lado, dar mais operacionalidade à
verificação, e, por outro, permitir um parecer técnico
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contrapartidas: o reconhecimento destes direitos do
orientador deve ser acompanhado por um reforço das
medidas de responsabilização, que poderá até con-
templar a penalização curricular dos orientadores ne-
gligentes e o seu afastamento de posteriores funções
de  orientação.

Internos: direito à dignidade

A qualidade da formação ministrada varia mui-
to de serviço para serviço?
Se é reconhecida idoneidade a um hospital da perife-
ria em determinada especialidade, o interno que vai
para esse sítio tem de ver garantidas as mesmas con-
dições de aprendizagem disponibilizadas a um inter-
no de um Hospital Central. Propomos, por isso, que
se caminhe para a idoneidade parcial, criando a pos-
sibilidade de os hospitais estabelecerem parcerias para
a obtenção de idoneidade, que nunca veriam reco-
nhecida caso optassem por uma candidatura indivi-
dual. Entendemos que deve ser esta a tendência, por-

doentes em número que assegure um amplo leque de
patologias e meios técnicos de tratamento que garan-
tam uma formação tão actualizada quanto possível; e
outros meios de apoio, como bibliotecas. Além disso,
tanto os internos como os orientadores de formação
precisam de tempo para dedicar a actividades parale-
las à assistência aos doentes – elaboração de comuni-
cações, artigos de revisão, ensaios prospectivos; par-
ticipação em acções de formação, mesas-redondas,
palestras, conferências. Tudo isto exige um dispêndio
considerável de recursos não afectados ao tratamento
de doentes. Infelizmente, os estabelecimentos de saúde
estão quase exclusivamente dedicados ao atendimen-
to de doentes, pelo que preenchem muito parcialmen-
te estas condições.

O número semanal de horas de urgência a que o
interno é obrigado parece-lhe suficiente?
Por lei, o interno é obrigado a cumprir 12 horas de
urgência. Nós consideramos aceitável que o interno
preste 24 horas de urgência por semana, mas não mais
do que isso. Vemos com muito maus olhos a possibi-
lidade de os internos serem convocados para prestar
um número ilimitado de horas extraordinárias nos
serviços de urgência. Um interno que faz mais de 24
horas de urgência não pode dispensar tempo para
outras actividades que são tão ou mais importantes
do que as actividades assistenciais. Gostaríamos de
poder estabelecer um limite horário máximo para a
actividade assistencial do interno.

Como julga possível dignificar o papel do inter-
no nos estabelecimentos de saúde?
A dignificação e a revitalização do papel do interno
passam pelo fortalecimento da estrutura representa-
tiva da classe. As actuais Comissões de Internos não
funcionam, nem os internos estão muito motivados
para a sua dinamização. Uma Comissão de Internato
forte e apoiada pelos internos seria um órgão de con-
sulta obrigatória para a direcção do internato e tam-
bém uma estrutura capaz de exercer pressão nos ca-
sos em que se verifiquem deficiências de funciona-
mento dos Internatos. Sozinho, o interno não possui
capacidade reivindicativa.

A participação do interno em acções de forma-
ção, estágios no estrangeiro ou seminários é su-
ficientemente encorajada?
A legislação actual é muito limitativa para o interno
que queira fazer estágio em estabelecimentos estran-
geiros bem credenciados. Por outro lado, ainda te-
mos de contar com a má vontade das estruturas hos-
pitalares, que dificilmente autorizam ausências pro-
longadas dos internos no estrangeiro porque estes são
indispensáveis às actividades assistenciais. Entende-
mos que a Medicina sairá tanto mais enriquecida

que os conhecimentos de cada especialidade são cada
vez mais diversificados e mesmo os grandes hospitais
centrais não possuem, em determinadas especialida-
des, idoneidade total. Os hospitais nacionais têm de
ser encarados como uma rede interligada pela qual
os internos devem circular de modo a obter a melhor
aprendizagem possível. Até porque não podemos es-
quecer que os internos são uma fonte importante do
progresso médico e da diferenciação qualitativa dos
hospitais. Devem, por isso, poder contactar com os
principais serviços de ponta na sua especialidade.

Os estabelecimentos de saúde são supostos
disponibilizar recursos, instalações, apoio
logístico e recursos humanos em quantidade e
qualidade suficientes ao bom funcionamento dos
Internatos. Isto tem acontecido? Os serviços
acautelam bem as necessidades dos internos?
A maioria dos serviços consideram que o interno “faz-
se fazendo”. Creio que isto não é inteiramente verda-
de – o interno faz-se com a prática, mas também ga-
rantindo-lhe os meios para estudar, para se organi-
zar, para participar em reuniões com os colegas mais
velhos.
Qualquer hospital que pretenda ministrar um Inter-
nato de qualidade tem de possuir pelo menos três
coisas – um corpo docente empenhado na formação;
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quantas mais influências credenciadas receber. As
Direcções de Internato devem estimular a realização
de estágios em instituições que considere idóneas,
desde que salvaguardada a devida equivalência
curricular. Nestas condições, não faz sentido que en-
traves assistenciais se sobreponham aos interesses da
formação do interno.

Formação médica e relações
externas

Que balanço faz dos protocolos estabelecidos
com os PALOP’s?
Trata-se de uma situação complicada. Portugal cele-
bra assiduamente acordos com os Países Africanos de
Expressão Portuguesa, que não cumprem muitas ve-
zes os critérios exigidos pela UE e que não podem,
por essa mesma razão, ser validados pela OM. Suce-
de, porém, com frequência, que médicos dos antigos

Espanha. Pensamos que é fundamental um período
prévio de prática médica tutelada para o exercício au-
tónomo da Medicina e temos algumas propostas ten-
dentes a impedir que a população possa ser tratada
por médicos sem prática clínica e, por outro, a asse-
gurar que os nossos médicos recém-formados não
concorram em condições de desigualdade ao exame
de acesso ao Internato da Especialidade, com pelo
menos dois anos de atraso em relação aos médicos
aos quais não é exigido o Internato Geral. Muito bre-
vemente poderemos apresentar uma solução que be-
neficie, simultaneamente, a população, os nossos in-
ternos e os médicos estrangeiros que cumpram os cri-
térios que julgamos essenciais.

Como avalia a participação do privado na for-
mação médica?
Até ao presente, a experiência de Internatos em esta-
belecimentos de saúde privados tem sido muito di-
minuta, até porque, na região Norte, muito poucos
preenchem os requisitos necessários à atribuição de
idoneidade formativa. A Ordem está empenhada em
colaborar com os estabelecimentos privados de saú-
de, de forma a destruir a ideia de que só o Estado tem
capacidade para formar. Basta que haja, num futuro
próximo, entidades privadas que estruturem os seus
serviços de modo a cumprir os requisitos legais: hie-
rarquia sobreponível à hierarquia hospitalar, realiza-
ção de reuniões periódicas, formação de um arquivo
próprio, organização de uma biblioteca, entre outros.
Poder-se-á, com algum esforço e em determinadas es-
pecialidades, caminhar para os internatos parciais –
até porque é indubitável que, em alguns sectores, há
entidades privadas que prestam cuidados de qualida-
de superior aos garantidos pelas entidades estatais.

territórios ultramarinos vêm para Portugal como
bolseiros e acabam depois por perpetuar a bolsa e
por fazer um percurso semelhante aos Internatos, mas
sem nunca terem sido inscritos na OM, o que lhes
veda o acesso ao exame de especialidade ou à inscri-
ção nos Colégios de Especialidade. Temos tido vários
problemas deste tipo, que tentamos resolver com bom
senso, mas com muita firmeza: médicos que fizeram
Medicina tutelada sem estar inscritos na OM não po-
dem fazer exame de especialidade. Isto não invalida
que lhes seja fornecida uma documentação
comprovativa da realização de um estágio exactamente
igual ao Internato português.

A candidatura de cidadãos estrangeiros ao In-
ternato Médico constitui uma preocupação da
OM?
Os cidadãos da UE podem inscrever-se na OM e exer-
cer Medicina desde que tenham aproveitamento na
prova de comunicabilidade. Não vejo a entrada de
médicos estrangeiros em Portugal como um mal ne-
cessário; podem ser uma fonte de estímulo e de enri-
quecimento da prática médica. Temos é de ser intran-
sigentes no controlo das capacidades técnico-profis-
sionais dos médicos que exercem no nosso país.

Mas o facto de alguns países não exigirem um
período de Internato para a autorização do exer-
cício autónomo da Medicina pode colocar alguns
problemas...
É verdade! É uma questão complicada, porque mes-
mo dentro da UE há países que formam médicos com
capacidade autónoma para o exercício da Medicina
sem realização de um internato, como é o caso da



Seria desde já de incrementar a realização de estágios
parcelares em clínicas ou hospitais privados.

Antecipar o acesso à
especialidade

O exame de acesso à especialidade processa-se
nos moldes mais adequados?
Creio que o exame universal realizado em simultâ-
neo por toda a população é o modelo que garante
mais justiça. Apesar das críticas que se lhe possam
apontar, é o elemento mais honesto de aferição das
capacidades dos candidatos. Consideramos, porém,
discutível o momento escolhido para a sua realiza-
ção, já que os últimos meses do Internato Geral são,
na realidade, ocupados com o estudo teórico intensi-
vo para o Exame e não para a aprendizagem prática
que o Internato deve constituir. A OM estuda a possi-
bilidade de propor a realização do exame logo após o
6º ano, permitindo um certo grau de diferenciação,
nas valências de opção, já durante o Internato Geral.

Como se tem processado a fixação do número
de vagas para cada especialidade pelo Ministé-
rio da Saúde?
Há diversos dados em jogo que nem sempre são co-
incidentes: o número de candidatos, a capacidade
formativa dos estabelecimentos de saúde, o número
de vagas que o Estado põe a concurso e, por último,
o número de internos.
Se a capacidade formativa total, a nível nacional, per-
mite a abertura de um determinado número de va-
gas, não faz sentido que o número de vagas efectiva-
mente abertas lhe seja inferior. É necessário progra-
mar as necessidades de especialistas com cinco ou
seis anos de antecedência, saber quais serão as vagas
necessárias por especialidade e por zona, e abrir os
concursos com essa informação em mãos. Nessas con-
dições, deixaria de haver vagas por preencher e inter-
nos à espera de vagas, fora da estrutura de saúde.
Actualmente, não se percebe se o número de vagas a
concurso corresponde a uma previsão das necessida-
des reais ou se resulta, pelo contrário, de critérios re-
lativamente aleatórios. Já é patente um marcado de-
sequilíbrio entre o número de especialistas e as ne-
cessidades do país.

Quais as especialidades mais concorridas nos
últimos anos?
As especialidades mais disputadas vão flutuando sem
qualquer previsão: há anos em que Cirurgia Geral foi
muito procurada, mas nos últimos anos tem sido pre-
terida; há anos em que as “pequenas” especialidades,
como Otorrinolaringologia, Cirurgia Vascular ou Ci-
rurgia Cardíaca são escolhidas à cabeça, e outros em

que a Medicina Geral e Familiar é preferida.

Estará a operar-se uma inversão de prioridades?
Algumas entidades têm vindo a afirmar que a
maioria dos recém-formados escolhe à cabeça es-
pecialidades que oferecem qualidade de vida
superior, como a Dermatologia...
É verdade! Talvez esta inversão de prioridades esteja
relacionada com as expectativas de exercício da Me-
dicina. As grandes especialidades, como Medicina
Interna ou Cirurgia Geral, têm vindo a perder capaci-
dade de atracção.

Como avalia a qualidade e a adequabilidade dos
instrumentos de avaliação dos internatos?
Esse capítulo tem sido muito debatido no seio da
Ordem dos Médicos. Seria talvez de alterar o modelo
de avaliação, de modo a que as avaliações anuais fos-
sem apenas de tipo qualitativo. Só o exame de avalia-
ção final deve ser quantitativo. Pretendemos também
que o júri seja de âmbito nacional, com desdobra-
mentos, se o número de candidatos o justificar. Não
concordamos com a presença do Director de Serviço
no júri de exame, até porque ao avaliar um Interno
está, em certa medida, a ser avaliado o Serviço onde
fez o internato. Assim, pensamos que a função do
Director de Serviço deve exercer-se de forma conti-
nuada ao longo do internato, estabelecendo, com o
orientador de formação, as metas a atingir em cada
fase de progressão curricular. O conteúdo das provas
práticas deve ser fixado por cada um dos Colégios de
Especialidade. No que diz respeito à prova teórica,
estamos abertos a que esteja previamente definido o
leque de temas que a prova poderá contemplar, de
modo a que o interrogatório não esteja tão sujeito ao
livre arbítrio do júri. Esta é outra das propostas que
contamos apresentar ao Ministério.

A proposta de extinção do Internato Geral está
definitivamente fora de questão?
Não diria posta de lado, mas é ponto assente que a
Ordem dos Médicos e os internos estão de acordo na
contestação a essa possibilidade. O Internato Geral
deve manter-se, ainda que seja introduzido o ano
profissionalizante e este conduza ao encurtamento do
Internato Geral, reduzindo-o a 18 meses. O ano
profissionalizante não pode de modo algum substi-
tuir o Internato: este corresponde a uma Medicina
tutelada, ao passo que o ano profissionalizante não
passa de um ano de contacto com a prática médica
em que o aluno não tem capacidade para decidir so-
bre os doentes.
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VI N  DO C STELO:
CONSELHO DISTRIT L V I TER SEDE

O RECRUTAMENTO DE MÉDICOS ESPANHÓIS FOI UM ERRO

2 8 VIDA INSTITUCIONAL

O  PRESIDENTE D O C O NSELH O DISTRITAL

DE VIANA D O CASTELO , DR. PEDRO SIL-
VA, FALA S O BRE AS PREO CUPAÇ ÕES D O S

MÉDICO S D O DISTRITO MINH OTO . EXPLI-
CAND O O S M OTIVO S Q UE O LEVAM A VER

N O  RECRUTAMENTO  DE MÉDIC O S ESPA-
NH Ó IS UMA S O LUÇÃ O A PRAZO , DEFENDE

A FLEX IB ILIZ A Ç Ã O  D O S M ÉT O D O S D E

CO NTRATAÇÃ O E A CRIAÇÃ O DE MECANIS-
M O S DE INCENTIVO À FIXAÇÃ O D O S PRO-
FISSI O NAIS DA MEDICINA EM CO NCELH O S

D O INTERI O R.
NÃ O LHE FALTAM PRO JECTO S PARA DINA-
MIZAR A ESTRUTURA DISTRITAL :  A INAU-
GURAÇÃ O DA SEDE, EM JULH O PRÓ XIM O ,
PERMITIRÁ MULTIPLICAR AS O P O RTUNIDA-
DES DE CO NTACTO ENTRE O S MÉDICO S DA

REGIÃ O E ASSIM SUAVIZAR UM RELACI O NA-
MENTO PRO FISSI O NAL FRE Q UENTEMENTE

LITIGI O S O . MAS A VIABILIZAÇÃ O DAS INI-
CIATIVAS D O C O NSELH O DISTRITAL PASSA

PELO ESTABELECIMENTO DE UMA PARCERIA

INDISPENSÁVEL C O M A SECÇÃ O REGI O NAL

D O N ORTE DA O RDEM D OS MÉDICOS, DA

Q UAL ESPERA O BTER UM AP O I O INCO NDI-
CI O NAL NA RESP O STA ÀS S O LICITAÇ Õ ES

D O S MÉDICO S DE VIANA D O CASTELO .

Que balanço faz das relações actualmente existen-
tes entre o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos e o Conselho Distrital de Viana do
Castelo?
Existe um claro entendimento entre o Conselho Regio-
nal e o Conselho Distrital de Viana do Castelo. Infeliz-
mente, o trabalho desenvolvido em conjunto tem tido
pouca dimensão, porque, nos últimos anos, o Conselho
Distrital de Viana do Castelo esteve parado devido à fal-
ta de financiamento. Com a construção da Casa do Mé-
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dico, que a anterior gestão do Conselho Regional con-
siderou prioritária, todo o dinheiro resultante das
quotas pagas à OM pelos médicos do distrito passou
a reverter em favor da Secção Regional do Norte
(SRNOM), sufocando as estruturas distritais, que fo-
ram forçadas a suspender uma série de iniciativas. A
partir de agora, uma parcela das quotas pagas pelos
colegas de Viana será encaminhada para o Conselho
Distrital, o que nos vai garantir uma certa autonomia
financeira e, consequentemente, a possibilidade de
desenvolver um trabalho mais consistente em sintonia
com a estrutura regional. Acabo de ter uma reunião
com os membros da SRNOM em que foi estabelecida
uma estratégia para o lançamento de algumas inicia-
tivas a implementar nos próximos meses.

Que tipo de parceria gostaria de estabelecer com
o Conselho Regional?
O primeiro nível de parceria passa pela formação do
pessoal administrativo – o profissional que vai traba-
lhar no Conselho Distrital de Viana será treinado junto
da Secção Regional por forma a estar preparado para
responder às solicitações dos médicos do distrito.
Temos de ser capazes de aproveitar a experiência acu-
mulada pela Secção Regional no tratamento dos as-
suntos que mais preocupam os médicos. Paralelamen-
te, pretendemos estabelecer um clima de intercâm-
bio para a repetição, em Viana do Castelo, de algu-
mas iniciativas culturais que a Secção Regional do
Norte tem promovido e que não chegam aos outros
distritos. Por outro lado, gostaríamos de obter o apoio
da SRNOM na organização de eventos científicos des-
tinados à formação dos colegas que exercem mais lon-
ge dos grandes centros, uma vez que possui laços pri-
vilegiados com alguns dos mais conceituados médi-
cos nortenhos que leccionam na Faculdade de Medi-
cina do Porto e no Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar. Esta cooperação potenciará também a
divulgação de trabalhos produzidos pelos médicos do
distrito, que muitas vezes, por falta de visibilidade,
acabam por cair no esquecimento.
Para que tudo isto possa acontecer, é indispensável
consolidar a autonomia financeira do Conselho
Distrital de Viana do Castelo, o que me parece possí-
vel graças à abertura demonstrada pelos responsáveis
da Secção Regional.

Que actividades pretende desenvolver como pre-
sidente do Conselho Distrital de Viana do Cas-
telo?
A nossa prioridade é a criação de um espaço próprio.
Tenho o prazer de divulgar em primeira mão que, a
partir do mês de Julho, o Conselho Distrital possuirá
uma sede em Viana do Castelo, que garantirá aos
médicos do distrito um atendimento diário capaz de
evitar algumas deslocações à SRNOM. Vamos criar

um suporte administrativo para o funcionamento do
Conselho Distrital que permita a resolução de todos
os assuntos actualmente tratados pela SRNOM.A aber-
tura da sede e as iniciativas que aí serão organizadas
criarão oportunidades de contacto entre os colegas
que trabalham no distrito, facilitando o relacionamen-
to entre os clínicos que trabalham nos cuidados de
saúde primários, em Centros de Saúde por vezes muito
distantes dos hospitais, e aqueles que trabalham nos
cuidados diferenciados, nomeadamente no Hospital
de Santa Luzia e no Hospital Conde de Bertiandos.

Que tipo de contactos?
Vamos promover contactos de dois tipos: reuniões
profissionais de carácter formativo, e encontros cul-
turais de índole lúdica.
É urgente incentivar o intercâmbio de conhecimen-
tos entre clínicos que trabalham em diferentes níveis
de cuidados, para que o relacionamento profissional
seja cada vez mais objectivo e para que o trabalho de
uns e outros se complemente harmoniosamente, evi-
tando qualquer tipo de situação dúbia ou litigiosa.
Hoje, os clínicos dos cuidados primários e os dos cui-
dados diferenciados têm “linguagens” ligeiramente
diferentes que criam alguns entraves à boa articula-
ção entre os diversos níveis de cuidados. Estou certo
que a realização de encontros de carácter científico
onde os colegas dos diversos níveis de diferenciação
possam esclarecer a sua “linguagem” e perceber a “lin-
guagem” dos outros, facilitará o relacionamento pes-
soal e profissional e reverterá a favor da melhoria dos
cuidados prestados ao doente. Paralelamente, organi-
zaremos iniciativas culturais mais ligeiras que favore-
çam também o contacto entre os médicos da região.
As características naturais do Alto Minho podem esti-
mular o convívio entre os profissionais. Quando me-
lhor nos conhecermos, não só como profissionais mas
também na dimensão extra-profissional, mais fácil será
estabelecer laços de verdadeira amizade, o que será
um bom condimento para melhorar a indispensável
articulação e complementaridade.

Insuficiência de médicos é
principal problema

Quais são os principais problemas e as reivindi-
cações mais frequentes dos médicos do distrito
de Viana do Castelo?
Os médicos do distrito estão preocupados com a falta
de condições de  trabalho. A insuficiência de médicos
face às necessidades do distrito é sobejamente conhe-
cida. E, quando existem menos médicos do que aque-
les que são necessários, os que exercem são forçosa-
mente sobrecarregados. Esta é uma situação perigo-
sa, porque a sobrecarga dos serviços gera deficiências

A sede do Conselho
Distrital fica localizada

na Rua Conceição
Madruga, nº 34 - 1º Dto,

em Viana do Castelo.
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de funcionamento cujas vítimas são os doentes, que
ficam sujeitos a um tratamento de menor qualidade.
Temos chamado a atenção para este problema: a falta
de respostas dos Centros de Saúde e das consultas de
ambulatório condiciona uma permanente sobrecarga
das urgências. Esta sobrecarga leva a que, em Centros
de Saúde com um único médico de serviço, sejam
atendidos mais de 100 doentes por dia. A falta de
condições de trabalho, resultado da insuficiência de
recursos humanos e da escassez de meios técnicos de
apoio, pode condicionar um problema grave de pre-
juízo do acto médico.

O que pode fazer a OM, através dos seus órgãos
distritais?
Vamos fazer um levantamento exaustivo das condi-
ções de trabalho para sensibilizar os responsáveis da
Sub-região de Saúde e da Administração Regional de
Saúde para a falta de condições para o exercício de
uma Medicina de qualidade.

Que soluções poderão resolver este problema?
O problema da insuficiência de recursos humanos tem
de ser resolvido de forma diversificada. Num distrito
como o de Viana, com as suas características de
interioridade e de ruralidade, há problemas que exi-
gem mecanismos de resolução específicos. Em zonas
onde é difícil conseguir a fixação das pessoas – e nós
temos alguns concelhos que são exemplos típicos dis-
so, como Melgaço que se debate com uma declarada
insuficiência de médicos –, o Ministério vai ter de
flexibilizar os métodos de contratação. Perante a es-
cassez de médicos, a legislação não pode continuar a
limitar o recurso às horas extraordinárias. Se há pou-
cos médicos, os que existem têm de trabalhar mais

horas – e não pode ser a legislação a obstruir a res-
posta às solicitações dos doentes. É preciso estudar
novos métodos de contratação, por forma a garantir
que tenhamos médicos em exercício suficientes para
assegurar o atendimento da população.
Por outro lado, urge rever as atribuições dos Centros
de Saúde. Grande parte do problema resulta da so-
brecarga burocrática a que estão sujeitos os médicos
dos cuidados primários. Num país com problemas
de insuficiência de médicos, esta sobrecarga é inad-
missível. Temos de encontrar uma forma de contor-
nar a situação, retirando dos gabinetes dos médicos
muitas tarefas que poderiam ser assumidas por for-
mas inovadoras da administração, poupando um pro-
fissional superespecializado como o médico de pas-
sar grande parte do seu tempo a preencher formulá-
rios.
E torna-se indispensável exigir o apetrechamento dos
Centros de Saúde com meios complementares de di-
agnóstico que, permitindo uma maior capacidade de
decisão dos médicos dos Cuidados Primários, evita-
rão algumas transferências desnecessárias para os
Hospitais e, consequentemente, aliviarão a sobrecar-
ga a que estão sujeitos os colegas dos cuidados dife-
renciados.

O distrito de Viana do Castelo tem vindo, devi-
do à insuficiência de recursos humanos, a re-
crutar médicos espanhóis para preencher algu-
mas lacunas, nomeadamente no concelho de
Melgaço. Qual a sua opinião relativamente a esta
solução?
Na minha opinião pessoal, o recrutamento de médi-
cos espanhóis foi um erro. Em primeiro lugar, por-
que se trata de contratos muito mal pagos, que só
seduzem os colegas que, por força das circunstânci-
as, ficaram excluídos do serviço de saúde espanhol.
É, de facto, uma solução barata, mas transitória, até
porque a legislação portuguesa continua a proibir a
prorrogação dos contratos. Os responsáveis por essa
decisão demonstraram a sua já conhecida incapaci-
dade e (mais uma vez...) adiaram a solução do pro-
blema. O mecanismo encontrado não passa de um
remendo: deram às populações carenciadas médicos
a prazo. Entretanto, temos menos colegas nesses con-
celhos porque não foram criados mecanismos de in-
centivo à fixação. Há que apostar nesta vertente, ofe-
recendo formas de incentivo diversificadas: aumento
do vencimento, facilitação da habitação, convenções
para a contratação de horas extraordinárias... Se não
houvesse uma lei de incompatibilidades que é perfei-
tamente ridícula num país com insuficiência de mé-
dicos, poderiam contratar-se clínicos dos concelhos
vizinhos para prestar serviço nos concelhos
carenciados. Não pode haver incompatibilidades tão
formais como a que impede um médico de trabalhar
mais de 35 horas para o Estado. Se estabelecermos
novos métodos de contratação, certamente que os
colegas dos concelhos vizinhos podem suprir as ne-
cessidades dos concelhos onde a mão-de-obra é in-
suficiente.

nortemédico Entrevista Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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POLÉMICAS:
COEXISTÊNCIA PÚBLICO / PRIVADO

DR. C O STA E SO USA

POLÉMICAS

O modo de ver o sector público e o sector privado dos
cuidados de saúde apresenta diversos matizes. É, sem dú-
vida, um assunto “polémico”. Dentro desse contexto, apre-
senta-se seguidamente uma palestra do Dr. Costa e Sousa
com o tema “Coexistência Público/Privado”, proferida
numa Mesa-Redonda sobre Ética e Anestesia:

«Queria começar por agradecer a amabilidade do convite
da Comissão Organizadora deste encontro, por sugestão
do meu caro amigo Dr. João Santos Pereira, para participar
nesta Mesa-Redonda. Este convite honra-me tanto mais
quanto estando afastado há largos anos de quaisquer car-
gos públicos, quer oficiais quer profissionais, me tenho to-
mado cada vez mais numa personalidade privada. Talvez,
tal situação me permita ter uma visão mais distanciada e
imparcial e porventura mais despegada e realista.
O tema que me foi distribuído dentro do contexto duma
mesa-redonda sobre Ética em Anestesia foi íntitulado de
“Coexistência Público / Privado”.
Tentemos equacionar o problema. Em primeiro lugar, uma
vez que a Ética é uma disciplina que emite juízos de valor
sobre os comportamentos humanos e procura definir re-
gras correctas sobre a sua execução nada tem que ver com
a Anestesia como ramo das Ciências Médicas. Relaciona-se
sim com o exercício da actividade profissional médica como
anestesista. Da mesma forma, os sistemas em si não têm
quaisquer problemas éticos mas estes surgem com o exer-
cício da actividade profissional dentro deles.
Acresce que para se levantarem problemas de coexistência
e compatibilidade esse exercício terá de ser simultâneo.
Penso, portanto, que a intervenção se deveria intitular “Pro-
blemas éticos decorrentes do exercício simultâneo da actividade
profissional de anestesista dentro dum sistema público e dum
sistema privado, que permitam julgar da sua compatibilidade
ética”. Claro está que o Senhor Dr. Santos Pereira teve o
bom senso e o bom gosto de evitar um título anacrónico
como este, que mais parece a epígrafe dum capítulo da “Pe-
regrinação” do Fernão Mendes Pinto, e optou por uma de-
signação mais sintética e adaptada à época informática que
vivemos. Isto porém não deve levar-nos a esquecer do que
efectivamente estamos a tratar.
Antes de prosseguir, convém definir claramente algumas
expressões contidas no título proposto para que o raciocí-
nio se torne perfeitamente inteligível.
Antes de tudo o que é que se entende por um sistema pú-
blico e um privado. A definição intuitiva dos conceitos é a
corrente, que advém do seu enquadramento jurídico. As-
sim, um sistema público será aquele que é financiado por
fundos públicos e gerido pela Administração Pública e um
sistema privado será o que é financiado por capitais priva-
dos e por eles gerido. Porém, do ponto de vista do exercí-
cio da actividade profissional as definições são diferentes,
embora os termos utilizados sejam os mesmos, o que expli-
ca as confusões que se estabelecem.
Poder-se-á definir um sistema público como aquele em
que:

a) A relação entre médico e doente se estabelece a um nível
institucional e não pessoal.

b) A liberdade de escolha é tão condicionada que se toma
fictícia.

c) A retribuição do médico se reveste de qualquer forma de
salariamento.

d) A instituição tem capacidade disciplinar sobre o médi-
co.

e) O vínculo de lealdade do médico face ao doente é força-
do a dividir-se com a lealdade devida à instituição que o
emprega.

f) A estrutura confere à instituição uma capacidade de co-
erção não desprezível sobre a liberdade profissional, téc-
nica e ética do médico.

Em contrapartida um sistema privado será aquele em que:
a) A relação entre médico e doente é pessoal, tendo portan-

to um carácter privado, íntimo e electivo.
b) A liberdade de escolha do doente é absoluta.
c) A retribuição do médico é feita como consequência dos

actos praticados.
d) A capacidade disciplinar é reservada à sua organização

profissional.
e) O vínculo de lealdade face ao doente é indiviso.
f) Está afastada qualquer possibilidade de coerção sobre a

liberdade profissional, técnica e ética, do médico.

Seria irrealista não ter a consciência que a introdução de
sistemas financiadores quer mutualistas quer seguradores,
cuja vasta dimensão não pára de crescer, tende a distorcer a
pureza dos princípios enunciados. Porém, a possibilidade
da liberdade de escolha do doente se referir também a essas
organizações e a capacidade do médico de prestar os seus
serviços a várias tende a esbater a potencialidade dessa
distorção.
Assim sendo, os dois sistemas ideais que procurámos defi-
nir continuam a ser pólos tendencialmente paradigmáticos
suficientemente válidos para neles basearmos a nossa aná-
lise. Acontece, porém, que as duas definições jurídica e fun-
cional não têm uma correlação unívoca. Existem institui-
ções de financiamento público, como por exemplo a ADSE,
que tem uma prática de tipo privado. Por outro lado,
observam-se, e há prenúncios que o fenómeno venha a au-
mentar, organizações geridas ou da posse de capitais priva-
dos em que a funcionalidade é do tipo público.
O reconhecimento de tais excepções não deve todavia
fazer-nos esquecer que a maioria das organizações oficiais
se aproximam do modelo que rotulamos de público e a
maioria das organizações privadas tendem para o modelo
funcional definido como privado.
Em resumo, embora a fonte de financiamento e gestão não
seja garantia duma função eticamente impecável, por via
de regra a maioria das instituições seguem a lógica que lhes
é própria. Isto neste momento, mas devemos estar atentos
a que não mude o panorama.
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Outro aspecto que se impõe definir é o que se entende por
Ética. Não se trata naturalmente da Ética geral comum, a
todos os cidadãos do não matarás, não roubarás, cumprirás
os teus contratos etc., etc., mas da Ética específica da pro-
fissão médica. Esta poderá ser sintetizada numa fórmula de
fácil apreensão: “Colocarás os interesses do teu doente acima
dos teus próprios, dos de terceiros e até dos da comunidade em
geral”.
Numa frase feliz, o médico deve ser o advogado da doente.
O Código Deontológico não é mais que a enumeração de
situações específicas e concretas de aplicação desta norma
geral.
Infelizmente a Ética do gestor, também legítima, aconselha-o
a “Conseguirás os melhores resultados políticos ou financeiros
com os meios postos à tua disposição”.
É evidente que os dois preceitos facilmente poderão entrar
em rota de colisão. Seria desejável que da dialéctica entre
as duas teses surgisse uma síntese harmoniosa, mas desgra-
çadamente isso só raramente acontece.
Antes de apreciar o problema central da compatibilidade
ética do exercício simultâneo nos dois sistemas convém
observar alguns aspectos em que colidem com as normas
éticas da profissão. Sem qualquer preocupação de ser exaus-
tivo enumeramos alguns que parecem relevantes, não pre-
tendendo hierarquizá-los.

NO SISTEMA PÚBLICO

a) Intolerância de críticas ao sistema

Apesar de todas as afirmações em contrário, tem sempre a
Administração Pública procurado minimizar ou abafar qual-
quer denúncia por parte dos médicos de condições técni-
cas ou assistenciais abaixo dos padrões de qualidade
exigíveis. Chegou a haver uma norma, que desconheço se
ainda vigora, de tornar matéria disciplinar qualquer posi-
ção pública tomada sem autorização superior.
Ora o Guia Europeu de Ética Médica considera não só um
direito como um dever informar o doente de que se não
encontram reunidas as melhores condições possíveis, pese
embora as consequências que daí possam advir.
A Anestesia política não se pode sobrepor à ética da
Anestesia.

b) Prescrição de medicamentos

Sob as formas mais variadas de guidelines, formulários, cam-
panhas pedagógicas de vantagens de medicamentos gené-
ricos ou de prescrição por nomes farmacológícos, ou até,
como cúmulo, tentando interessar financeiramente os mé-
dicos nas economias obtidas, tem a Administração Pública
procurado convencer os médicos a prescrever os medica-
mentos menos dispendiosos em vez daqueles que mere-
cem, por vezes até erroneamente, a sua confiança. Isto tal-
vez enquanto não tem a coragem ou não estão criadas as
condições para a tal os obrigar por via administrativa, como
não é difícil de adivinhar é sua intenção profunda.
É óbvio que de um ponto de vista ético não podem os mé-
dicos ceder a tais pressões, por mais tentadoras ou

estrangulantes que se apresentem, se com elas em consci-
ência não concordarem.
Para se manterem sempre dentro dos limites impostos pela
Ética, devem seguir escrupulosamente a norma “Receitarás
ao teu doente o que receitares a ti próprio”.

c) Desrespeito pelo segredo profissional

Dado o heterogéneo número de pessoas que num sistema
burocrático manuseiam os dados confidenciais, o segredo
tomou-se desde há muito letra morta nas instituições pú-
blicas.
Dir-me-ão que isto do segredo é coisa do passado. No en-
tanto, o médico tem o dever de o considerar um direito do
doente, que só ele pode alienar e lutar contra o laxismo que
actualmente o envolve.
Não resisto a contar o espanto de um juíz que comunicou à
Ordem dos Médicos a sua condenação duma arguida num
processo de divórcio baseada na prova plena de adultério
mencionada num certificado de internamento com o diag-
nóstico de aborto passado por uma instituição pública a
pedido do marido.

NOS SISTEMAS PRIVADOS

a) Desrespeito pelo segredo

Também aqui o segredo é bem maltratado com a justifica-
ção da necessidade de identificação dos actos praticados
tendo em vista o seu pagamento.
Existem actualmente meios informáticos que permitem
preservá-lo mas a maioria das instituições não os
implementou e é dever dos médicos ter consciência do fe-
nómeno e persistir na sua aplicação.

b) Limitações financeiras

São compreensíveis e legítimas as limitações que numa óp-
tica economicista e dentro da sua Ética os gestores procu-
ram introduzir nas prestações quer de diagnóstico, quer de
terapêutica, quer de tempo e tipo de internamento. Aos
médicos assiste, porém, o direito de as não suportar e o
dever de as repudiar se elas forem contrárias aos interesses
do doente que lhes compete defender.
Uma vez que ambos os sistemas corroem – e, não devemos
esquecê-lo, em geral de forma meiga e sub-reptícia – o ple-
no exercício dos deveres éticos dos médicos face aos doen-
tes, parece não haver solução para o problema.
Creio que tal não corresponde à verdade.
Julgo que a única hipótese é o médico se tornar indepen-
dente de todas as pressões decorrentes da lógica dos siste-
mas. Mas como? Aderindo simultaneamente ao sistema pú-
blico e ao privado e dentro deste ao maior número possível
de organizações. Cão que tem muitos donos não tem dono
nenhum! Só deste modo poderá adquirir a sua total inde-
pendência ética, apenas limitada pela sua consciência e não
por influências exteriores.
Parafraseando uma alma cínica que afirmava ser o amor
romântico incompatível com as contas da mercearia e as



3 4

doenças dos meninos, podemos dizer que a consciência ética
não se coaduna em regra com uma única fonte de financia-
mento.
Há já alguns anos que fiz uma intervenção que causou al-
guns escândalo em que defendia o pluri-emprego como uma
solução tendente a preservar a independência profissional,
técnica, financeira e ética do médico, apenas responsável
perante o seu doente. O tempo não fez mais do que conso-
lidar as minhas convicções.
Tenho perfeita consciência que a solução que proponho é
inteiramente heterodoxa, sobretudo quando em todos os
sectores (e até inclusive médicos) se fala da separação das
águas e se defende que a clivagem entre público e privado,
que já tão profunda é, se torne absoluta e compulsiva.
Antes de concretizar as consequências nefastas que prevejo
para uma exclusividade obrigatória analisemos as razões
politicamente correctas com que o sector público baseia a
linha que propõe.

a) Aumento de produtividade dos Serviços

Apesar de cerca duma década de experiência e duma ade-
são substancial de grande número de médicos, quer as es-
tatísticas quer as notícias dos órgãos de comunicação soci-
al, reflexo do grau de satisfação da população e dos profis-
sionais, parecem mostrar que tal meta não foi atingida.
Tudo faz crer que o considerável esforço financeiro investi-
do não teve resultados mais do que medíocres. Tal resulta-
do não é de espantar pela anti-selecção existente que leva a
que um maior número de elementos que, quer pela sua
idade quer pela sua forma de ser, são menos vocacionados
para dinamicamente assumir a competição e o risco opte
pela situação de exclusividade na função pública.
Ninguém poderá afirmar que existisse diferença de fervor
religioso entre os Monges de Cluny e os Cavaleiros
Templários mas não se pode negar a diferença no seu com-
portamento e modo de estar na vida. Pensamos que uma
opção compulsiva não faria mais que acentuar este efeito.

b) Rigoroso cumprimento de horários

É do conhecimento geral que o cumprimento do horário é
um meio e não um fim em si próprio.
Sabe-se que o horário de trabalho é um produto de revolu-
ção industrial em que a repetição de actos relativamente
simples o tornaria proporcional à produtividade.
A tendência actual no mundo do trabalho, em geral, para
funções complexas é a definição por objectivos e funções
realizadas segundo o ritmo próprio, inclusive até fora do
local de trabalho. Reserva-se o cumprimento estrito do ho-
rário para funções directamente ligadas ao tempo, tais como
o atendimento de público, o que no caso dos médicos po-
derá ser o horário de consultas ou o cumprimento de esca-
las de urgência, ou de utilização de instalações comuns que
requerem organização temporal, tais como Blocos Opera-
tórios ou outros equipamentos pesados. Para outras situa-
ções parece aconselhável uma estruturação por cumprimen-
to de funções flexível, adaptável ao ritmo de cada elemento
e independente do tempo consumido.
O ênfase no estrito horário parece, portanto, uma atitude
anacrónica e ultrapassada.

c) Potenciais benefícios indevidos para médicos que
integrem o sistema público e privado

Uma vez que as convenções com os serviços públicos se
cingem praticamente aos médicos dos sectores auxiliares
de diagnóstico e terapêutico, a objecção prioritariamente a
eles se refere. Mas mesmo quando assim não era qualquer
pessoa com um pouco de memória se deve recordar que a
corrente migratória era muito mais intensa no sentido ser-
viços privados para públicos que o contrário. Na actual si-
tuação é praticamente negligível.
Mas voltando aos meios auxiliares não é facilmente com-
preensível porque forma a detenção dum lugar público pode
aumentar os seus créditos com a execução de exames re-
quisitados por outrem.
Se alguns convénios ocultos e deploráveis existirem não
serão com certeza as normas de incompatibilidade entre-
tanto publicadas que os irão evitar. Se não se destinam ape-
nas a fins cosméticos, então estão tão desfasadas da realida-
de que fazem lembrar a história do homem que permane-
cia em casa para se assegurar que a mulher não o traía quan-
do se ausentava.
Falando sério, muito mais reprováveis no plano ético se
apresentam as propostas feitas pelos serviços públicos para
fornecimento de Serviços médicos num sistema de lota com
adjudicação ao mais barato.
Uma vez que todos os argumentos para a adopção dum
regime de exclusividade se apresentam frágeis e falaciosos,
teremos de pensar que a razão real da sua adopção é dife-
rente. Sob pena de ser apodado de calunioso e cínico, não
posso deixar de imaginar que se trata duma forma hábil de
dominar os médicos tanto no plano profissional como no
ético. Julgo que se alguma separação de águas fosse de fa-
zer ela deveria passar por uma separação de local de exercí-
cio e não das pessoas, com interdição do exercício de fun-
ções privadas em hospitais públicos, pois este encerra mui-
to mais potencialidades de conflitos éticos insanáveis que o
exercício simultâneo nos dois sistemas em instituições in-
dependentes.
Julgo poder concluir afirmando não existir nenhum pro-
blema ético de monta no exercício simultâneo no sistema
público e privado e, bem pelo contrário, ele será garantia
da independência profissional, técnica e ética dos médicos.
É de prever que uma solução contrária leve, por um lado, a
uma deterioração dos serviços públicos pelo factor de anti-
selecção que referi e, por outro, a um estiolamento ou pelo
menos não progressão técnica dos médicos que optarem
apenas por prática privada, o que também não deixa de ser
eticamente condenável.
É evidente que a articulação entre os dois sistemas terá de
não ser monolítica mas flexível e imaginativa, adaptada ao
nível de diferenciação, idade, especificidade, vocação e de-
sígnio de cada profissional.
Também o azeite e o vinagre parecem à primeira vista in-
compatíveis mas a junção dumas pedrinhas de sal, umas
ervinhas e um pouco de mostarda os podem transformar
num delicioso molho vinagrete.
Afinal é a arte culinária que separa “L’Homme des Bêtes”.
Faço votos para que o povo, e sobretudo o povo médico,
mude a sua opção ao contrário do referido por Bernard
Shaw, no seu Andrócles, que optou por Barrabás em rela-
ção aquele Homem e até hoje não mudou de opinião.
Só assim será possível manter os valores éticos relativos aos
doentes que são a essência da nossa profissão».

nortemédico Texto Costa e Sousa • Fotografia Arquivo da O rdem dos Médicos
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CLÍNICA PRIVADA EM
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES OFICIAIS

«O exercício da clínica nos hospitais do Sistema
Nacional de Saúde (SNS) está regulamentado pelo
Decreto-Lei 73/90 e pelo Despacho 14/90 que vem
publicado no nº 165 do Diário da República de 17
de Julho de 1990.
Neste último documento são estipuladas as condi-
ções em que este exercício pode decorrer.
Os honorários médicos são cobrados pelos médi-
cos aos utentes (Artº 11), mas a responsabilidade
destes relativamente aos custos hospitalares (Artº
13) pode, de acordo com a Lei (Artº 13.2 e 3) ser
transferida para um terceiro pagador, “desde que
exista acordo que vincule o hospital, quer seja es-
tabelecido pela Direcção Geral de Saúde (DGS) para
os estabelecimentos dela dependentes quer seja as-
sumido directamente pelo hospital”.
Nesta última situação, os encargos relativos à utili-
zação dos meios hospitalares é de facto financiada
pelo orçamento do Ministério da Saúde, ou seja,
do Orçamento Geral do Estado (OGE).
Como tem sido este o entendimento da maior par-
te dos hospitais públicos que aceitam doentes pri-
vados, na realidade os custos dos tratamentos des-
tes doentes são, na parte que se refere aos honorá-
rios médicos, financiados pelos próprios utente e,
na parte que se refere ao hospital, financiados pelo
OGE.
Deste modo, o referido Despacho 14/90 mais não
faz do que “legalizar” uma situação que injusta-
mente descrimina os utentes do SNS, favorecendo
o acesso a cuidados médicos aos que têm meios de
pagar, por conta própria, os honorários médicos.
Aos que não dispõem destes meios resta-lhes se-
guirem o trajecto habitual que muitas vezes passa
por alguns anos em listas de espera. Tão mais iro-
nicamente quanto também estes últimos contribu-
íram através dos seus impostos para o OGE e, por-
tanto, para o tratamento dos que entram como pri-
vados. Uma perversão que corresponde simples-
mente a que os “pobres” financiem os “ricos”.
Acredito que esta situação tem vindo a causar in-
tenso desconforto entre os médicos que exercem a
sua actividade em hospitais públicos que tratam
doentes privados e penso que a Ordem dos Médi-
cos não deve permanecer indiferente a esta situ-
ação.
Também o exercício dos médicos que se dedicam
exclusivamente à clínica privada e o dos que sen-
do apenas especialistas não têm acesso à possibili-
dade de exercerem clínica privada nos hospitais
públicos em que trabalham, é gravemente afec-
tado.

DR. JOAQ UIM SÁ

C O UTO

Desde logo, um doente privado que recorra aos ser-
viços de um destes médicos e que necessite de in-
ternamento tem de pagar os honorários clínicos e
a conta do hospital, enquanto se entrar como do-
ente privado num hospital público é responsável
apenas pela parte dos honorários.
Deste modo é impossível o desenvolvimento do sec-
tor privado e naturalmente o aparecimento de mais
oportunidades para que os médicos que assim o
desejem desenvolvam a sua actividade em regime
liberal ou como assalariados em hospitais priva-
dos. O SNS torna-se na “única” saída profissional.
Pessoalmente, sou de opinião que o Despacho 14/
90 está ferido de inconstitucionalidade ao violar o
princípio de igualdade de acesso dos cidadãos aos
serviços disponíveis no SNS. Por outro lado,
distorce regras saudáveis de concorrência entre os
médicos e levanta problemas de natureza ética e
deontológica da maior gravidade.
Penso que a resolução deste problema, que certa-
mente tem vindo a adquirir maior dimensão nos
últimos anos, só poderá resolver-se de um dos se-
guintes modos:
1) Terminando com a clínica privada nos hospitais

do Estado.
2) Mantendo a clínica privada nos hospitais do Es-

tado, mas responsabilizando os utentes priva-
dos pelo pagamento integral dos encargos mé-
dicos e hospitalares.

3) Limitando a clínica privada nos hospitais do Es-
tado, nos moldes actuais, às instituições que não
tenham listas de espera e simultaneamente fi-
nanciando, através do OGE, os encargos hospi-
talares dos doentes que recorram à clínica pri-
vada pura.

A segunda opção parece-me a mais razoável, con-
tudo a manifesta tendência na gestão dos serviços
de saúde públicos, do modo como está a decorrer,
prejudica tão gravemente os interesses dos utentes
de menores recursos, que os médicos não devem
continuar indiferentes a esta situação. Permanecer
indiferentes seria sermos maus advogados dos in-
teresses dos nossos doentes e trair a confiança que
em nós depositam.»

nortemédico Texto Joaquim Sá Couto • Fotografia Rui Nora
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NOTÍCIAS
CONTRA A REGULAMENTAÇÃO INDISCRIMINADA DAS

MEDICINAS ALTERNATIVAS

NOTÍCIAS

SEPARAR O  TRIG O  D O  J O I O

A Ordem dos Médicos (OM) voltou, no dia 6 de
Junho, a insistir na necessidade de uma Lei do Acto
Médico, que o anterior Governo aprovou em Con-
selho de Ministros, mas que o Presidente da Repú-
blica acabaria por vetar. Em conferência de impren-
sa, no Porto, Germano de Sousa, bastonário da
Ordem, aproveitou para se colocar ao lado do Go-
verno na regulamentação do exercício das chama-
das medicinas alternativas. Para “separar o trigo do
joio” porque “o joio é muito e o trigo é pouco”. “O
que até agora era livre e exercido em total impuni-
dade por qualquer bem-falante, passa a ser regula-
mentado”, avisou Germano de Sousa.
A Assembleia da República havia aprovado na se-
mana anterior (dia 2 de Junho) um projecto de
decreto-lei proposto pelo Bloco de Esquerda. Ape-
sar de não acreditar “em práticas sem qualquer
validação científica, perniciosas na maioria das cir-
cunstâncias”, a OM prefere esperar que a próxima
acção da Assembleia da República seja chamar ao
debate a regulamentação da acção dos médicos. O
gesto parlamentar é, no entender da OM, “com-
preensível”, mas, desde que se cumpra uma con-
dição prévia: separar “pensamento científico” e
“pensamento mágico”. A Ordem espera a discus-
são na especialidade e aguarda a criação de uma
Comissão constituída que possa apreciar a quali-
dade científica desse tipo de terapias. “Nem sequer
concordamos com a designação ‘medicina alterna-
tiva’ porque não são medicinas. São no máximo
terapêuticas. Só pode praticar a medicina quem é
sujeito ao rigor. Há um método científico aprova-

do pelas sociedades evoluídas”, sublinhou Germano
de Sousa. E se o decreto vier a ser aprovado na sua
totalidade e posto em vigor, “será um desrespeito
pelo povo português”.
“Há médicos que se sentem ofendidos, vilipendia-
dos no seu esforço de permanente actualização e
melhoria dos conhecimentos”. Reis Marques, pre-
sidente do Conselho Regional do Centro da OM,
lançou, a propósito, uma analogia: “Entre os mi-
lhares de milagres de Fátima só um foi considera-
do verdadeiro, e até esse é ainda discutível. Como
é que alguém sem um curso superior pode
miraculosamente receitar alguma coisa? Os medi-
camentos não podem ser aplicados indiscrimina-
damente sem qualquer diagnóstico”, observou na
conferência de imprensa convocada pela Ordem
dos Médicos.
A OM quer que “a construção comece e acabe pela
definição do acto médico” e por aquilo que é cien-
tificamente calculado, alertou Miguel Leão, em
nome do Conselho Regional do Norte. Os médi-
cos alegam que a defesa da saúde dos cidadãos se
consubstancia na exigência de rigor, na qualidade
dos serviços de saúde prestados à comunidade, bem
como na vigilância e protecção desses mesmos ci-
dadãos frente a práticas não-científicas e lesivas,
por acção ou omissão, da sua integridade e do seu
direito a uma saúde de qualidade. Nesse contexto,
a Ordem dos Médicos manifestou-se contra a
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comparticipação pelo Estado de medicamentos re-
ceitados por profissionais das medicinas alternati-
vas. “É algo que não podemos aceitar”, referiu o
bastonário. Ao seu lado, o presidente do Conselho
Regional do Sul, Pedro Nunes, recordou que, na
Holanda, o Estado estudou as comparticipações e
filtrou todas as substâncias que não se mostravam
eficazes.
A Ordem dos Médicos, que aceita, por exemplo, a
prática da acupunctura sob determinados princí-
pios, alega sobretudo que a defesa da saúde dos
cidadãos resulta de uma formação rigorosa, de “lon-
gos anos de formação científica e treino ético e pro-
fissional”, um corpo de saberes que tem início nas
Faculdades de Medicina e que se perpetua nos
Hospitais, aos quais cabe, por sua vez, o treino téc-
nico e profissional dos jovens médicos. “Após um
período de dois anos de exercício de medicina tu-

telada no Internato Geral, transitam para o Inter-
nato da Especialidade, onde durante vários anos
aperfeiçoam e especializam os seus conhecimen-
tos”, lembraram os responsáveis presentes na con-
ferência de imprensa. Cabe à Ordem dos Médicos
um último passo: “Será a responsável pela avalia-
ção final do seu treino, atribuindo-lhe, ou não, o
título de especialista, conforme o resultado dessa
avaliação. Depois, no uso das funções que lhe fo-
ram atribuídas pelo Estado, assegura e regula o seu
comportamento profissional, ético e deontológico”.
Um “rigor” que a Ordem considera “obrigatório”
para que alguém possa ser considerado responsá-
vel pela saúde dos cidadãos que ao profissional se
confiam.

CRNOM ESTÁ CONTRA A COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS

nortemédico Texto O ctávio Costa • Fotografia António Pinto

Em Conferência de Imprensa em 9 de Junho de
2000, o Conselho Regional do Norte (CRN) da
Ordem dos Médicos assumiu a seguinte posição
pública sobre a comercialização ilegal de pro-
dutos farmacêuticos homeopáticos:

1 - Acaba a Assembleia da República de proceder à
aprovação, na generalidade, de um projecto de
lei visando legalizar práticas designadas por
“medicinas alternativas”, nas quais se inclui a
homeopatia e, em consequência, a prescrição
de produtos farmacêuticos homeopáticos por
práticos alternativos.

2 - Apesar da amplitude de tal aprovação ser a que
é (quatro votos a favor e mais de duzentas abs-
tenções) entende o CRN da OM que é seu de-
ver prestar o seu contributo no sentido de am-
pliar o grau de informação dos deputados da
República na certeza de que aqueles que apro-
varam aquele projecto pretendiam, efectiva-
mente, a prescrição de produtos homeopáticos
e de que aqueles que se abstiveram o fizeram,
com certeza, com fundamento em poderosas
razões, com base em fundamentos técnico-ci-
entíficos comprovados e com total alheamento
de interesses particulares ou eleitoralistas, como
é, aliás, de esperar da parte de ilustres e letra-
dos representantes do povo português.

3 - O CRN da OM começa por esclarecer que os
produtos farmacêuticos homeopáticos são, nos
termos do artigo 4º do Decreto-Lei 94/95, de 5

de Maio, produtos “com ausência de indicações
terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer
informação relativa ao produto’’, devendo cons-
tar “na embalagem exterior ou, na sua falta, no
recipiente e no folheto informativo a informa-
ção – produto farmacêutico sem indicação te-
rapêutica aprovada –”, bem como “advertênci-
as especiais quando o produto o exija”. Em re-
sumo, um produto farmacêutico homeopáti-
co deve não só conter a informação que não
serve para tratar rigorosamente nada, como
também que pode prejudicar a saúde de
quem o usa.
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5 - Assim, e visto que à Ordem dos Médicos tam-
bém compete velar pela saúde pública, o CRN
da OM cumpre o dever de revelar à sociedade,
através dos órgãos de comunicação social, uma
lista de produtos farmacêuticos homeopáticos,
comercializados ilegalmente e de alertar os ci-
dadãos para o embuste e o perigo que constitui
a sua compra e a sua utilização.

6 - Espera-se, deste modo, fornecer também à Co-
missão Parlamentar de Saúde mais um instru-
mento de decisão que possa fundamentar ain-
da melhor uma futura posição (favorável, con-
trária ou de abstenção) relativa a práticas que
se baseiam na possibilidade de alguém poder
prescrever produtos comercializados ilegalmen-
te e que, como se viu, e no mínimo, para nada
servem.

7 - Espera-se ainda fornecer a outros grupos pro-
fissionais que usam o Método científico, infor-
mações pertinentes na eventualidade de alguém
pretender vir a legitimar a prática da engenha-
ria alternativa, da biologia alternativa, da arqui-
tectura alternativa ou do direito alternativo, já
que, não será impossível encontrar correspon-
dências entre produtos farmacêuticos homeo-
páticos e cálculo de derivadas alternativo, mem-
branas celulares alternativas, arcos de ponte
alternativos ou jurisprudência alternativa.

8 - Porque a comercialização ilegal destes produ-
tos põe em causa a saúde pública, agrava o em-
buste de que são vítimas os cidadãos que re-
correm a práticas alternativas e viola os direi-
tos do consumidor, o CRN da OM irá requerer
ao INFARMED a revogação da licença para co-
mercialização, destes produtos, bem como a
intervenção da Inspecção-Geral das Activida-
des Económicas para efeito de aplicação de con-
tra-ordenação punível com coima conforme o
previsto no Decreto-Lei 94/95.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 9 de Junho de 2000

NOTA: Em anexo a este comunicado, o CRN distribuiu
a transcrição do Articulado do Decreto-Lei 94/95 de 5
de Maio e a Lista de Produtos Farmacêuticos Homeo-
páticos referidos.

nortemédico Texto CRN O M • Fotografia Rui Nora

4 - O CRN procedeu à compra de 34 destes pro-
dutos de venda livre, de acordo com a listagem
de centenas de produtos farmacêuticos home-
opáticos, publicado em Diário da República, II
Série, de 26 de Fevereiro de 2000, de acordo
com despacho do ex-presidente do INFARMED,
datado de Dezembro de 1999. Por notável co-
incidência não há um único daqueles pro-
dutos que cumpra as disposições relativas à
sua comercialização de acordo com o Decre-
to-Lei 94/95.
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ORDEM DOS MÉDICOS DE LUTO: FALECEU O
PROFESSOR DOUTOR MANUEL EUGÉNIO MACHADO MACEDO

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM) tornou público um comunicado
à imprensa na altura do falecimento do Prof. Dou-
tor Manuel Eugénio Machado Macedo, que a se-
guir se transcreve:
“O Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos tomou conhecimento do falecimento, no
dia de ontem, 21 de Maio, do Prof. Doutor Manu-
el Eugénio Machado Macedo, ex-Presidente da Or-
dem dos Médicos.
No momento em que o sofrimento deste Conselho
limita a expressão de quaisquer palavras, impor-
ta fazer uma última homenagem a um dos últi-
mos Príncipes da Medicina Portuguesa.
Pioneiro da Cirurgia Cárdio-Torácica em Portu-
gal, o Prof. Doutor Machado Macedo soube, ao
longo de dezenas de anos, cultivar e merecer o
respeito, a estima e a admiração de amigos, discí-
pulos, alunos, correligionários, colaboradores,
adversários e, sobretudo, dos doentes que sempre
serviu como Ser Humano, como Médico e como
Presidente da Ordem dos Médicos. Nesta quali-
dade, representou sempre uma forma de ser e de
estar como só os Grandes sabem atingir.
Representou a dignidade dos Médicos perante si
próprios e perante o País.
Representou com categoria inexcedível o expoen-
te máximo da resistência aos desmandos de vári-
os poderes, incluindo o político.
Representou uma forma de actuação da Ordem
dos Médicos, primando pela excelência, e defen-

dendo os princípios ideológicos e doutrinários que
norteiam o Estatuto da Ordem, que sempre hon-
rou através do seu Juramento.
Representou, como ninguém, Portugal, granjean-
do para o País o respeito da Associação Médica
Mundial e do Comité Permanente dos Médicos da
União Europeia, no qual, como seu Presidente,
engrandeceu o nome de um Portugal extenso, dos
Açores a Macau, passando pelo Continente e pela
África Lusófona.
Para os seus colaboradores mais próximos e mais
íntimos representou aquilo que todos os dirigen-
tes da Ordem dos Médicos gostariam de ser, ali-
ando a ternura dos diminutivos à presença de um
cavalheiro e de um líder.
Por tudo isto o Prof. Machado Macedo não nos
abandona porque deixa o seu exemplo como Por-
tuguês, como Médico e como Presidente da Or-
dem dos Médicos.
À família enlutada, o Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos apresenta as mais senti-
das condolências, nas quais está acompanhado
pela sociedade portuguesa e, em especial, pelos
doentes, que o lembram, e pelos médicos que sa-
biamente representou”.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 22 de Maio de 2000

nortemédico Texto CRN O M • Fotografia Arquivo da O rdem dos Médicos



O PWG (Permanent Working Group) realizou a sua reu-
nião semestral, desta vez em Lisboa, a 10 de Maio, ten-
do como prato principal a Conferência Internacional
subordinada ao tema “Conference on Continuing
Medical Education/Continuous Professional Develop-
ment”. Esta conferência foi preparada ao longo de vári-
as reuniões e teve como participantes o Presidente da
Ordem dos Médicos, o Secretário de Estado de Saúde
Dr. José Boquinhas, e representantes de várias associa-
ções médicas europeias (UEMS, UEMO, AEMH, WMA,
CP).
A divulgação deste documento para o público em geral,
e para os médicos em particular, tornou-se vital para os
Internos, uma vez que o seu teor tem um forte impacto
nas suas carreiras e nas suas vidas. Assim, o documento
traz à discussão várias questões polémicas mas que para
os Internos parecem consensuais, isto é:
• CME (Continuous Medical Education) é o processo que

determina a educação médica contínua nos campos
de conhecimento da prática médica.

• CPD (Continuous Professional Education) abarca não só
a CME mas também o desenvolvimento de compe-
tências não médicas tais como capacidade de lideran-
ça, talentos pessoais e sociais.

• Qualquer sistema de CME/CPD deverá ser baseado no
conceito de evolução de qualidade e não no controle
de qualidade. Os direitos e deveres éticos da profissão
médica deverão estar salvaguardados, pelo que este
sistema deverá estar formalizado, sendo que cada
médico define os seus objectivos e as suas actividades
dentro da CME/CPD. É uma obrigação para cada mé-
dico participar em CME e o direito à participação dos
médicos na CME deverá ser, como tal, assegurado.

• A entidade empregadora deverá assegurar a cada mé-
dico a possibilidade de este empreender actividades
abrangidas pela CME.

• O PWG opõe-se formalmente a qualquer sistema de
recertificação. Constitui erro comum pensar que a
recertificação contribuiria para a identificação dos maus
médicos. O facto do médico participar em cursos e con-
ferências bem como outro tipo de actividades não ga-
rante controle de qualidade.

À conferência assistiram os médicos internos represen-
tantes de vários países da Europa que ajudaram na cons-
trução deste documento.
Para mais esclarecimentos sobre este documento deve-
rão contactar a Secção Regional do Norte da OM.
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REUNIÃO DO PERMANENT WORKING GROUP DA
UNIÃO EUROPEIA

PUBLICIDADE 5

nortemédico Texto Alexandra Puga



A «TV Medicina» é um canal de Televisão codificada de
cobertura nacional, que se propõe emitir, por TV Cabo e
por satélite (DTH), programas cuja temática será única e
exclusivamente relacionada com a Medicina, em todas
as suas vertentes, com predominância nas áreas técnicas
e científicas.
A Formação Médica Contínua irá ocupar um espaço de
grande relevo em toda a programação. Terá a colabora-
ção de um vasto conjunto de personalidades médicas,
representando todas as áreas da Medicina e Cirurgia, de
todas as Faculdades de Medicina e principais centros
Hospitalares do País.
Irão ser apresentados, também, a todos os Colegas, fil-
mes médicos e cirúrgicos, sempre comentados e debati-
dos por médicos portugueses.
A área da Informação constitui para a «TV Medicina»
um suporte importante de programação. Para além de
um serviço diário de informação de carácter geral médi-
co, o canal irá tratar de assuntos de natureza política de
saúde que interessarão a todos e que serão debatidos
por Consultores do canal com personalidades convida-
das representantes da sociedade política, académica e
profissional e que significarão uma inegável mais valia à
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LANÇAMENTO DA «TV MEDICINA»,
CANAL TEMÁTICO POR TV CABO E SATÉLITE

discussão de temas que a todos os médicos dizem res-
peito.
A «TV Medicina» é um Canal dedicado a todos os médi-
cos. Por isso irá falar de médicos e da Medicina Portu-
guesa, da sua importância e dos contributos que têm
dado ao longo dos tempos à Ciência Médica.
O acesso à «TV Medicina» será gratuito, reservado ex-
clusivamente a médicos e condicionado à demonstração
da qualidade profissional por parte do utilizador, medi-
ante a apresentação da sua cédula profissional. Esta ga-
rantia é indispensável para a concessão do acesso ao
descodificador, que será disponibilizado, gratuitamente,
a todos os Médicos.
A Ordem dos Médicos, por deliberação do seu Conselho
Nacional Executivo, concedeu ao canal «TV Medicina»
o seu patrocínio científico. A atribuição deste patrocínio
deve-se à importância de um projecto inovador cuja
qualidade e personalidades que o envolvem se torna
merecedor da confiança que a Ordem dos Médicos lhe
confere, na certeza que constituirá um forte elo de liga-
ção a toda a Classe Médica e será um veículo de debate,
de informação e formação técnico-cientifica da qual a
Ordem dos Médicos não se poderá alhear.

PUBLICIDADE 5

Para obter imediatamen-
te o descodificador (TV

Box) basta contactar a TV
Cabo, pelo telefone

808200400

TV Medicina - Canal de
Televisão por Cabo e

Programas de Televisão, SARua Fernando Curado Ribeiro,4D - 2º Dtº • 1600-449 LisboaTelefone 217520690 tvmedicina@mail.telepac.pt

nortemédico Texto Adaptação de “Press-Release” da TV Medicina
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PORQUE NÃO IR DAR
UMA VOLTA�...

...NUMA DAS PISTAS DE KARTING DO NORTE DO PAÍS

AO AR LIVRE O U EM CIRCUITOS IND O OR,
SÃ O MUITO S O S PERCURS O S E AS O P-
Ç ÕES DE TRAÇAD O S O NDE P O DE P Ô R À

PROVA A SUA PERÍCIA AO VO LANTE DE

UM KART. DIZ Q UEM JÁ EXPERIMENTO U

Q UE NÃ O HÁ SENSAÇÃ O CO MPARÁVEL.
N O S CIRCUITO S DE KARTING D O N O R-
TE D O PAÍS P O DE IMAGINAR AS SENSA-
Ç ÕES DA “FÓ RMULA UM” ! PO R ISS O ,
VÁ LÁ DAR UMA VO LTA...

Se algum dia alguém o mandar “dar uma volta”,
não se precipite... Pode tratar-se simplesmente de
um convite para experimentar a condução de um
kart! Sorver o asfalto, contornar obstáculos, acele-
rar, batalhar com o cronómetro, dar curso à vonta-
de sôfrega de aumentar a velocidade... E sempre o
ronco da potência do motor como pano de fundo.
Quem experimenta normalmente gosta e afirma que
não há nada melhor para “descomprimir” o stress
diário.
A iniciação na “kartmania” pode fazer-se de uma
forma simples: basta dirigir-se a um dos circuitos
que aqui lhe apresentamos e alugar um kart.
Um conselho: não se assuste se o seu “instinto de
sobrevivência” lhe recomendar ir-se embora quan-
do houver muita gente na pista... As regras de se-
gurança são-lhe detalhadamente explicadas e em
quase todos os circuitos há enfermaria, oficinas de
mecânica e “boxes” a lembrar as verdadeiras corri-
das de automóveis – porque entre as pistas de
karting e os autódromos de Fórmula 1 ou 3000, as
diferenças são “mínimas”: é apenas em menor di-
mensão! Ah! Já agora, não se esqueça da importân-
cia de um bom capacete!
Se se tornar um verdadeiro “aficcionado”, em vez
de alugar pode comprar um kart (a maior parte
das pistas têm-nos disponíveis para venda). A par-
tir daí passa a alugar apenas as pistas, o que é mui-
to mais económico. Se não estiver muito atraído
pela ideia de andar constantemente com um atre-
lado atrás do carro para conduzir o kart até à sua
pista de eleição, não se preocupe: algumas pistas
oferecem garagem em troca de uma jóia anual!
E se algum dia lhe apetecer acelerar em período
nocturno, mesmo sabendo que as pistas ao ar livre
fecham no final do dia?... Também há solução para
esse “problema”. Deixamos-lhe nestas páginas duas
opções onde acelerar enquanto os amigos bebem
um copo – em Perafita e em Espinho há circuitos
indoor que encerram as portas às 2h00 e às 4h00
da madrugada, respectivamente. Para estas pistas
não poderá levar o seu kart privado, mas a sensa-
ção de experimentar os traçados é, igualmente,
irrepreensível. E no final das corridas é prendado
com um “certificado” que atesta a sua actuação em
pista: tempo recorde e prestação conseguida com-
parativamente a outros pilotos em prova.

Por tudo isto, aceite o nosso convite. Vá mesmo
dar uma volta. Um, dois, três... partida!
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Cabo do Mundo

Baltar

Fafe

CAB O D O MUND O - KART CLUBE DE MATO SINH O S

Fundada há 20 anos, esta foi a primeira pista que surgiu em
Portugal, e a única durante muitos anos. É uma pista de con-
dução muito técnica, localizada mesmo em frente ao mar,
um pouco a norte das instalações da Petrogal em Perafita. Lá
realiza-se um dos famosos torneios nacionais, o “Figueiredo
e Silva”, nome do fundador. Foi nesta pista que Pedro Lamy
e Pedro Matos Chaves experimentaram as primeiras
aceleradelas. Para além dos tradicionais carros para alugar, o
Kart Clube de Matosinhos aluga garagens para os mais assí-
duos guardarem as suas preciosidades, e disponibiliza assis-
tência técnica e mecânica permanente.
Instalado em frente ao mar, um pouco a norte da refinaria da
Petrogal, em Perafita, Matosinhos, o clube tem ainda um pe-
queno bar, com esplanada, para os deleites solares
humedecidos pela brisa marinha.
Rua Almeriga Norte, 2242/2310 • 4455 Perafita, telef.: 229 959 852
Perímetro: 930 metros, Largura: Sete metros
Preços: Dez minutos, 2.000$00
Só aluguer de pista/Particulares: 3.000$00 /dia; 120.000$00/ano
Aluguer de garagem: 65.000$00/ano
Horário: 9h00/18h00 Inverno; 10h00/19h00 Verão
Fecha às segundas feiras

IMP O RKART - BALTAR

O relevo natural do espaço onde está implantada, bem sina-
lizada a partir da Estrada Nacional nº 15 (Porto-Vila Real),
confere a esta pista de karting características incomparáveis.
O traçado assume contornos muito especiais com rectas pla-
nas, subidas acentuadas e desníveis desafiadores. Quem já
experimentou diz que é uma pista difícil na afinação: porque
dificilmente se pode tomar uma opção entre a velocidade ou
a técnica, ambas apetecíveis e necessárias. O tempo recorde
de pista está marcado em 44,6 segundos.
A pista recebe a realização de várias provas internacionais,
mas a direcção do complexo, vocacionada naturalmente para
um exercício lucrativo, aposta na gestão do lazer. Está em
vista a construção de um restaurante panorâmico para a pis-
ta; por enquanto um simpático bar, construído em madeira,
faz as honras da casa. Os equipamentos do complexo con-
templam ainda uma pista de terra batida, que já recebeu a
prova do Rally de Portugal.
Padrão - Baltar - Paredes, telef.: 224 160 475
Perímetro: 1023 metros. Largura: Oito metros
Preços: Quinze minutos, 2.500$00
Só aluguer de pista/Particulares: 3.000$00 /dia
Aluguer de garagem: 90.000$00/ano
Horário: 9h00/18h00 Inverno; 10h00/19h00 Verão
Fecha às segundas feiras

KARTING DE FAFE - RILHADAS

“Perdida” no meio da vegetação e dos relevos geográficos do
concelho de Fafe, esta pista pode ser encontrada a partir da
estrada que liga Guimarães a Felgueiras, no lugar de Sepães.
Trata-se de um espaço muito aprazível, com declives acentu-
ados que conferem ao traçado sensações vertiginosas. Inau-
gurada há quatro anos, pode dizer-se que a pista é sobretudo
técnica, em detrimento da velocidade, e onde uma manobra
de ultrapassagem constitui uma verdadeira aventura. O tem-
po recorde da pista é de 45,6 segundos.
Quinta do Cancelo - Sepães • 4820-020 Sepães, telef.: 253 591 916
Perímetro: 930 metros. Largura: Sete metros
Preços: Quinze minutos, 2.500$00
Só aluguer de pista: 1.500$00/manhã; 2.000$00/tarde; 3.000$00/dia
Torneios: 12.000$00/hora/kart
Aluguer de garagem: 5.000$00/mês
Horário: 10h00-12h30/14h30-19h00. Não fecha.

RIAKART - CHAVES

Inaugurado em Outubro de 1998, esta pista está localizada
bem no coração da cidade de Chaves, junto ao aeródromo.
Tudo começou com corridas de kart, com um grupo de ami-
gos que em 1997 ganhou um troféu monomarca. No fim
desse mesmo ano abriram um escritório e uma oficina em
Aveiro, com o objectivo de importar novos produtos para a
prática da modalidade; em Janeiro de 1998 obtiveram a re-
presentação de motores Iame Parrilla e em Junho fizeram um
contrato de exploração do Kartódromo de Chaves, para onde
transferiram a sede da empresa. A partir de então, foi um não
mais parar... Adquiriram todo o equipamento necessário para
o karting-lazer (provas individuais e de grupo), escola de pi-
lotagem e distribuição de equipamento, materiais e serviços
a outros kartódromos. Lançaram troféus e produtos no mer-
cado, como o Riakart Fórmula RK125... Para 2000 está pro-
gramada a realização de quatro troféus e a ampliação das es-
truturas físicas e humanas... Uma empresa em actividade efer-
vescente, cujo kartódromo merece uma visita.
Quinta do Lombo • 5400-579 Chaves, telef.: 276 334 506
Perímetro: 604 metros. Largura: Sete metros
Preços: 15 minutos, 2.000$00.; sextas-feiras, 2.400$00; sábados e do-
mingos e feriados, 2.500$00
Só aluguer de pista/particulares: 3.500$00 por dia
Torneios: 10.000$00/hora/kart

KARTÓ DRO M O DE PALMEIRA - BRAGA

Tem a maior recta de meta de qualquer pista conhecida em
Portugal, e tem zonas muito técnicas. Foi fundada em 1992 e
foi palco de importantes provas tais como a “taça das na-
ções”. Agora, a pista está em obras porque Palmeira prepara-
se para receber as provas do campeonato do mundo em tro-
féus de resistência. Num extenso perímetro que quase atinge
os 1300 metros, pode dizer-se que a pista é constituída por
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três traçados distintos ao nível da largura de pista. O recorde
está nas mãos do piloto Jorge Ipantano que estabeleceu a
marca de 49,6 segundos no último Campeonato da Europa,
ali realizado. Localizado nas imediações da cidade de Braga,
procurar o kartódromo de Palmeira é também procurar o
aeródromo e o circuito permanente de automobilismo, es-
truturas que o ladeiam.
Lugar da Póvoa - Palmeira • 4730 Braga, telef.: 253 627 281
Perímetro: 1286 metros. Largura: 9/10 metros
Preços: 2.500$00, dez minutos
Só aluguer de pista/particulares: 2.000$00/manhã; 3.000$00/tarde
Torneios: 14.500$00/hora/kart

KARTING DE VIANA D O CASTELO

Foi inaugurado recentemente, e prepara-se para ser o maior
do país. Para já disponibiliza apenas uma pista com 468 me-
tros de perímetro e 8 metros de largura, sistema de
cronometragem electrónico, oficinas e bar. Mas ainda este
ano concluirá uma pista de homologação internacional  com
1117 m de perímetro e 9 m de largura. Vai estar equipada
com 20 boxes, 50 garagens, balneários, torre de controle e
escritórios. Ambas as pistas poderão funcionar de forma in-

parece muito pouco, mas as proezas que este curto espaço de
tempo permite fazer são indescritíveis. Depois da corrida, pode
jogar uma boa partida de snooker...
Rua do Progresso, 359/375 • 4455-533 Perafita, telef.: 229 952 872
Perímetro: 300 metros. Largura: cinco metros
Preços: 1250$00/Nove minutos
Horário: até ás 2h00. Fecha às segundas feiras

IND O O R KARTING DE ESPINH O

À entrada do complexo, que contempla para além da pista de
karting, diversos bares, cafetaria, salão de jogos e restaurante,
um gigantesco calendário revela que a pista é muito requisi-
tada... Mas quando não está ocupada por troféus – à noite
nunca está – o Indoor de Espinho é um óptimo local para pôr
à prova a perícia de condução. O traçado é alterado de vez
em quando, e tanto pode privilegiar a técnica como dar real-
ce à velocidade. Tem três mecânicos permanentes, enferma-
ria e muita gente bem disposta a dar as boas-vindas. A gerên-
cia reserva-se o direito de diplomaticamente “vedar” o cami-
nho aos candidatos a corredores que estiveram a beber fora
de conta num dos bares do complexo. A segurança de todos
está acima de qualquer coisa: ainda não há testes de balão,
mas o bom senso tem que imperar. Resumidamente: o Indoor
de Espinho é um bom local para fazer a festa. E marca a dife-
rença desde que surgiu, em Outubro de 1998.
Marinha, Rua 20 - 4501 Espinho, telef.: 227 320 815
Perímetro: 300 metros. Largura: 5,5 metros
Preços: Semana/Tarde -1.800$00/dez min.; a partir das 21h00 e fim de
semana todo o dia - 2.000$00/dez min. Troféu de resistência - 14.000/
hora/kart. Horário: Terça a quinta: 14h00 - 01h00; Sexta e sábado: 10h00
- 04h00; Domingo: 10h00 - 01h00

tegrada ou autónoma. Perto da Praia da Amorosa, em Viana
do Castelo, a empresa gestora do complexo prepara-se para
o dotar de iluminação suficiente que lhe permita funcionar
no período nocturno, até às 02h00.
Av. Atlântico - Praia da Amorosa • 4900-631 Chafé, Viana do Castelo
Telefone: 258 358 200
Perímetro: 468 metros. Largura: oito metros
Preços: Dez minutos, 2.000$00/manhã; 2.500$00/tarde
Só aluguer de pista/Particulares: Semana: 1.500$00/manhã; 2.000$00/
tarde; 3.000$00/dia. Fim de semana: 1.000$00/hora. Torneios:
15.000$00 /hora/kart

LAMY PETERS IND O O R

Localizado na zona industrial de Perafita, o Lamy Peters é
local de romaria para os jovens adeptos da velocidade e da
perícia. Inscrevem-se no “Warm Up”, passam pelo “Briefing”
e preparam-se para arrancar no interior do “kart up”. As na-
moradas – não está cientificamente provado, mas
empiricamente nota-se que as mulheres não gostam tanto do
volante – podem ficar a admirar a destreza dos condutores
enquanto bebem um copo num bar panorâmico que protege
a pista. Nove minutos, o tempo de duração de cada corrida Espinho

Perafita

Viana do Castelo

nortemédico Texto Luísa Pinto • Fotografia António Pinto
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PARECER D O  CO NSELH O  REGIO NAL D O  N ORTE SOBRE TRATAMENTO  D O MICILIÁRIO  DE OXIGEN OTERAPIA, AEROSOLTERAPIA E VENTILOTERAPIA EM
RESPOSTA AO  PEDID O  FORMULAD O  PELO  CO NSELH O  ADMINISTRAÇÃO  DA ARS-N ORTE

Doc. 10c (26/04/00)

Ex.m o Se n h or
Presid e nte d o C o nselh o d e Ad ministração da ARS-N orte
1 - O  CRN da O M co m eça p or agrad ecer a pro nta resp osta d e Vossa Ex. ao n osso ofício d e 9 d e Março d e 2000, se ntin d o-se d esd e já h o nrad o co m o p e did o d e
parecer solicitad o q u e in dicia o b o m relacio nam e nto e ntre a ARS-N orte e a O rd e m d os M é dicos, b e m co m o a vo ntad e d e Vossa Ex. d e dar satisfação às disp osiçõ es
previstas n o artigo 6º d o Estatuto da O rd e m d os M é dicos.
2 - N este co ntexto, este C o nselh o p ermite-se proce d er a d ois tip os d e análise, n o q u e se refere à prescrição d e m eios d e terap ê utica o u d e diagn óstico. A prim eira,
refere-se a princípios gerais d efe n did os p ela O rd e m d os M é dicos. A segu n da, refere-se à q u estão co ncreta da prescrição d e oxige n oterapia, aerosolterapia e
ve ntiloterapia, tal co m o co nsta d o ofício d e Vossa Ex.a, n ú m ero 5786, d e 31 d e Março.
3 - Assim, d o p o nto d e vista da O rd e m d os M é dicos, a regulam e ntação da prescrição d e q uaisq u er m eios d e diagn óstico o u d e terap ê utica d eve o b e d ecer aos
seguintes princípios:
a) q ualq u er m é dico habilitad o ao exercício autó n o m o da m e dicina e e m co n diçõ es estatutárias d e a exercer está capacitad o para praticar q ualq u er acto m é dico para
o q ual se sinta co m p ete nte; salvaguarda-se, não co m o exce pção, mas co m o m ecanism o d e co ntrolo, q u e, n o caso d e prescrição d e m eios terap ê uticos q u e
e nvolvam risco esp ecial, p o d erá ser n ecessária a e missão d e receita m é dica esp ecial (prevista na legislação vige nte) e co m aplicação já co m u m n o q u e se refere à
prescrição d e estu p efacie ntes.
b) qualquer orientação de carácter genérico no que se refere a decisões médicas (seja qual for a terminologia adoptada) deve ter um carácter de recomendação e, por
isso, estar enquadrada pela definição adoptada pela O rdem dos Médicos no que se refere a recomendações terapêuticas e publicada na Revista da O rdem dos Médicos
de Abril de 1999 que a seguir se transcreve.” As reco m e n daçõ es terap ê uticas tratam-se d e co nse nsos clínicos, ajustáveis n o te m p o, utilizáveis m eram e nte co m o
in dicad ores a q u e o m é dico é livre d e ad erir, interpretan d o, e m cada caso, a n ecessidad e esp ecífica d o se u d o e nte, n o livre exercício da resp ectiva auto n o mia
profissio nal. A auto n o mia profissio nal, é, p or isso, u m direito q u e im p õ e a q ualq u er m é dico o d ever d e se d esviar d e q uaisq u er reco m e n daçõ es se m pre q u e
e nte n d er q u e estas co ntrariam a prestação d os cuidad os m é dicos q u e, co nsid erar, casuisticam e nte, mais in dicad os”
4 - É n este co ntexto d efinid or das o pçõ es da O rd e m d os M é dicos, n o q u e se refere à lib erdad e d e prescrição e a q uaisq u er reco m e n daçõ es terap ê uticas, q u e d eve m
e nte n d er-se as pro p ostas d e alteração à circular n ormativa e m apreço:
a) O  CRN co m eça p or salie ntar q u e a fo nte utilizada (Arq uivos da Socie dad e Portugu esa d e Pn e u m ologia) n os m erece o maior resp eito; co ntu d o, aq u elas n ormas
d eve m ap e nas ser e nte n didas co m o mais u m instru m e nto d e e d ucação m é dica co ntín ua à disp osição d e to d os os m é dicos e, ain da assim, co m o u ma reco m e n da-
ção (e não n orma) a interpretar à lu z da d efinição d e reco m e n dação terap ê utica acima transcrita.
b) Se m q u erer e ntrar e m discussõ es d e nature za técnico-cie ntífica, será d e salie ntar, à lu z d o exp osto na alín ea a) q u e as disp osiçõ es co nstantes da página 7
(in dicaçõ es para aerosolterapia d o miciliária) não são se q u er co nse nsuais.
c) D e acord o co m os princípios atrás e n u nciad os co nsid era este CR q u e e m to d o o texto da circular n ormativa a palavra “ n ormas” o u “ n ormas” d eve m ser su bstitu-
ídas p or “reco m e n dação “ o u “reco m e n daçõ es” e q u e, na m esma circular d eve co nstar a d efinição d e reco m e n dação terap ê utica, tal co m o estab elecida p ela O rd e m
d os M é dicos.
d) Ente n d e-se co m o co ntrária aos princípios co nstantes d o C ó digo D e o ntológico d os M é dicos e aos interesses d os d o e ntes a provisão co nstante da página 3 q u e
co n dicio na a realização d e oxige n oterapia d e lo nga d uração à “ garantia d e aban d o n o d e hábitos tabágicos”, o brigan d o, p or isso, à sua eliminação o u reform ulação.
e) C o nsid era-se q u e a expressão “a prescrição inicial d everá ser efectuada n u m plan o d e actuação terap ê utica, d efinid o e m co nsulta da esp ecialidad e d e Pn e u m o-
logia”, co nstante da página 4, d eve ser eliminada p or violar expressam e nte o princípio d efinid o e m 3 a).
f) Pelos m esm os m otivos d efe n d e-se a eliminação d e to da a alín ea a) d o p o nto 2 da página 5 da circular n ormativa.
g) C o nsid era-se in exe q uível a realização d e d uas visitas d o miciliárias /an o a to d os os d o e ntes a q u e m foi prescrita oxige n oterapia, tal co m o co nsta da página 5;
q ualq u er provisão d este tip o não p o d erá n u nca p or e m causa a co ntin uidad e da aplicação d e m eios terap ê uticos e p ortanto o acesso d os d o e ntes aos cuidad os d e
saú d e ad e q uad os e in disp e nsáveis a q u e m tê m direito.
h) D iscorda-se, e m absoluto, da n ecessidad e d e su b m eter à vistoria d o D irector d o C e ntro d e Saú d e as prescriçõ es d os M é dicos d e Família d e cada d o e nte, não só
p orq u e co ntraria o expresso e m 3 a), co m o tam b é m p orq u e u m director d o ce ntro d e saú d e não p ossui co m p etê ncia técnica acrescida para infirmar o u co nfirmar
a prescrição d e o utro colega co m difere nciação técnica e q uivale nte
i) Pelas raz õ es ad u zidas e m 3 a) co nsid eram-se igualm e nte inaceitáveis, tal co m o já referid o e m 4 e) e 4 f), as provisõ es refere ntes à prescrição d e ve ntiloterapia e m
co nsulta d e esp ecialidad e h ospitalar e à prescrição d e CPAP nasal o u BiPAP e m co nsulta d e esp ecialidad e h ospitalar, tal co m o co nsta da página 11 da pro p osta d e
circular n ormativa, p elo q u e se reco m e n da a sua eliminação.
5 - São estas, e m su ma, as críticas e pro p ostas d e alteração q u e o CRN da O M ad o pta n o q u e refere à prescrição d e tratam e nto d o miciliário co m oxige n oterapia,
aerosolterapia e ve ntiloterapia. O  CRN aproveita a o p ortu nidad e para transmitir a sua disp o nibilidad e para discutir co m Vossa Ex.a, e d e viva vo z, estas pro p ostas
d esignan d o d esd e já co m o re prese ntantes d este C o nselh o, o Dr. José Pe dro M oreira da Silva e e u pró prio.

C o m os m elh ores cu m prim e ntos
O  Presid e nte d o C o nselh o Regio nal

PROPOSTA DE REVISÃO  D O  DECRETO-LEI 157/99 DE 10 DE MAIO  RELATIVA À
DESIGNAÇÃO  DAS DIRECÇ ÕES TÉCNICAS D OS CENTROS DE SAÚDE E ASSO CIA-

Ç ÕES DE CENTROS DE SAÚDE APRESENTADA PELO  CO NSELH O  REGIO NAL D O
N ORTE AO  PRESIDENTE DA ORDEM D OS MÉDICOS PARA DISCUSSÃO  CO M O

MINISTÉRIO  DA SAÚDE

Doc. 11

O  artigo 24º d o D ecreto-Lei 157/99, d e 10 d e Maio, passa a ter a seguinte re dacção
“Artigo 24º [º]:
1 - ...
2 - O s ele m e ntos da direcção técnica são n o m ead os p or d espach o d o Ministro da
Saú d e, so b pro p osta d o presid e nte d o co nselh o d e ad ministração.
3 - O  m é dico a q u e se refere o n ú m ero 1 d este artigo é eleito p or escrutínio secreto p or
u m colégio co nstituíd o p elos m é dicos d o q uadro d e p essoal d o ce ntro d e saú d e e
q u e n ele se e nco ntre m e m efectividad e d e fu nçõ es, m e diante a aprese ntação d e u m
programa d e acção.
4 - O  e nferm eiro a q u e se refere o n ú m ero 1 d este artigo é eleito p or escrutínio secreto
p or u m colégio co nstituíd o p elos e nferm eiros d o q uadro d e p essoal d o ce ntro d e
saú d e e q u e n ele se e nco ntre m e m efectividad e d e fu nçõ es, m e diante a aprese ntação
d e u m programa d e acção.
5 - actual n º3
6 - actual n º4”

6 - P O LÍTICA D O  MEDICAMENTO

1 - O CNE aprovou a proposta do CRN relativa à revisão
de um conjunto de diplomas legais relativos à prescrição
de medicamentos e que consta dos doc. 12a, 12b, 12c,
12d e 12e. De forma genérica estas propostas visam:
- definir claramente quem pode emitir receitas médicas
(doc. 12a);
- eliminar o conceito de receita médica restrita (que de
acordo com a actual legislação permite que alguns medi-
camentos só possam ser prescritos por médicos de deter-
minadas especialidades o que constitui uma inaceitável
limitação à liberdade de prescrição) (doc. 12a, 12b, 12c e
12d);
- impedir que o nível de comparticipação de medicamen-
tos varie em função da especialidade do médico prescritor
(doc. 12b, 12c e 12e).
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PROPOSTA DE REVISÃO  SOBRE RECEITUÁRIO
MÉDICO  APROVADA PELO  CO NSELH O  NACIO NAL

EXECUTIVO  DA ORDEM D OS MÉDICOS SOB
PROPOSTA D O  CO NSELH O  REGIO NAL  D O  N ORTE

Doc. 12a

Proposta de Revisão do D ecreto-Lei 209/94, de 6 de Agos-
to
O s artigos  2º, 4º, 5º, 6º e 7ª d o D ecreto-Lei 209/94, d e 6
d e Agosto, passam a ter a seguinte re dacção:
“Artigo 2º [ ...]:
1 - Ente n d e-se p or receita m é dica a prescrição d e u m
d eterminad o m e dicam e nto o u terap ê utica d e uso h u-
man o p elos profissio nais d evidam e nte habilitad os a
proce d er àq u ela prescrição.
2 - Estão exclusivam e nte autorizad os a e mitir receitas
m é dicas:
a) os m é dicos legalm e nte habilitad os ao exercício au-
tó n o m o da M e dicina e regularm e nte inscritos na O r-
d e m d os M é dicos
b) os m é dicos d e ntistas regularm e nte inscritos na O r-
d e m d os M é dicos D e ntistas
c) os o d o ntologistas, n os term os da legislação aplicável
Artigo 4º [...]:
1 -
d) Eliminada
Artigo 5º [...]:
São m e dicam e ntos d e receita m é dica não re n ovável os
q u e não pre e ncham as co n diçõ es exigidas n o prese nte
diplo ma relativam e nte aos m e dicam e ntos previstos nas
alín eas b) e c) d o  n.º 1 d o artigo anterior.
Artigo 6º [...]:
São m e dicam e ntos d e receita m é dica re n ovável os q u e,
não pre e nch e n d o as co n diçõ es exigidas n o prese nte
diplo ma relativam e nte aos m e dicam e ntos previstos na
alín ea c) d o n º1 d o artigo 4º, se d estin e m a d etermina-
das d o e nças o u tratam e ntos prolo ngad os e p ossam, n o
resp eito p ela segurança da sua utilização, ser ad q uiri-
d os mais d e u ma ve z, se m n ecessidad e d e n ova pres-
crição m é dica.
Artigo 7º [...]:
alín ea d) (actual alín ea a) d o artigo 8)
alín ea e) (actual alín ea b) d o artigo 8)
alín ea f) Sejam d estinad os a pacie ntes e m tratam e nto
am b ulatório, mas cuja utilização seja susce ptível d e
causar efeitos adversos m uito graves o u re q u eira u ma
vigilância esp ecial d urante o p erío d o d e tratam e nto.”
Artigo 2º:
É revogad o o artigo 8º d o D ecreto-Lei 209/94, d e 6 d e
Agosto.

PROPOSTA DE REVISÃO  D O  DECRETO-LEI 305/98 DE
7 DE O UTUBRO

Doc. 12b

O  artigo 3º d o D ecreto-Lei 118/92, d e 25 d e Ju n h o, co m
a re dacção q u e lh e foi dada p elo D ecreto-Lei n.º 305/
98, d e 7 d e O utu bro, passa a ter seguinte re dacção:
“Artigo 3º ” [...]:
3 - A co m participação d o Estad o n o preço d e m e dica-
m e ntos utilizad os n o tratam e nto d e d eterminadas pa-
tologias o u p or gru p os esp eciais d e ute ntes é o bjecto
d e regim e esp ecial a regulam e ntar e m legislação pró-
pria.
4 - Eliminad o
5 - passa a n ú m ero 4

PROPOSTA DE REVISÃO  DA PORTARIA 743/93, DE 16 DE AG OSTO

Doc. 12c

1º - São aprovad os os gru p os e su bgru p os fármaco-terap ê uticos q u e integram os difere ntes esca-
lõ es d e co m participação q u e co nstam d os an exos a esta p ortaria, q u e d ela faz e m parte integrante.
2º -  As an otaçõ es (a) e (b) aditadas aos su bgru p os m e ncio nad os n o an exo I e a aditar, p or d espach o,
a o utros m e dicam e ntos, se m pre q u e se co nsid ere n ecessário significam:
a) M e dicam e ntos prescritos e forn ecid os p elas u nidad es oficiais d e cuidad os d e saú d e e m situa-
çõ es d e internam e nto o u e m regim e am b u latório; e m caso d e aviam e nto p elas farmácias, a
co m participação d o Estad o é feita p elo escalão C;
b) M e dicam e ntos prescritos e forn ecid os p elas u nidad es oficiais d e cuidad os d e saú d e e m situa-
çõ es d e internam e nto o u e m regim e am b u latório; e m caso d e aviam e nto p elas farmácias, a
co m participação d o Estad o é n ula
3º - São revogadas as Portarias n.º 743/93, d e 18 d e Agosto, n.º 734/94, d e 12 d e Agosto, n.º 706/95, d e
3 d e Julh o, e n.º 982/99, d e 30 d e O utu bro,.

A NEX O  I
Escalão A A ntidiab éticos orais e injectáveis (IX-4)

A ntie pilé pticos (II-5)
A ntiglauco matosos sisté micos e tó picos (d o XVI-4)
A nti-h e m ofílicos (a)
A ntin e o plásicos (a) e im u n o m o d ulad ores (XVII)
Tu b erculo estáticos e antile prósticos (IX-5) (a)
H orm o nas hip ofisárias, d o crescim e nto (b) e anti-diuréticas (IX-1)
C orticosteróid es (IX-2)
M e dicam e ntos esp ecíficos para h e m o diálise
M e dicam e ntos para tratam e nto da fibrose cística
N e urolé pticos sim ples para ad ministração oral e intram uscular

Escalão B A n ovulatórios
A ntiarrítmicos (IV-2)
A ntiasmáticos sim ples (IVI-2)
A nticoagulantes e fibrin olíticos (V-2)
A nti-hip erte nsores (IV-4)
A ntimaláricos (I-6)
A nti-re u matismais sim ples d e acção sisté mica (X)
A ntiulcerosos (d o VII-2 e d o VII-5)
Cardiotó nicos (IV-1)
D iuréticos (VIII-1)
Etiotro p os d e acção sisté mica (I-3, I-4, I-8, I-11 e d o VIII-2)
H orm o nas da tiróid e e antitiroid e us (d o IX-3)
Vaso dilatad ores coro nários (d o IV-5)
A ntid e pressivos sim ples para ad ministração oral e intram uscular (II-9)

Escalão C Gru p o I- Etiotró picos, im u n oterápicos e d esinfectantes
Im u n oglo b ulinas e soros (I-1)
Vacinas não incluídas n os plan os nacio nais d e vacinação (I-2)
A nti-h elmínticos (I-7)
O utros anti-parasitários (I-9)
O utros im u n oterápicos (I-12)

Gru p o II- Siste ma n ervoso cére bro-espinal
Relaxantes m usculares (II-3)
A ntie m éticos e antivertigin osos (II-6)
A nalé pticos (II-7)
Se dativos, hip n óticos e tran q uilizantes (II)
Psicotó nicos (II-9)
O utros antid e pressivos (II-9)
O utros n e urolé pticos (II-10) e psico d e pressores (II-8-b)
A nalgésicos e antipiréticos sim ples (II-11)
A nalgésicos estu p efacie ntes (II-12)
O utros m e dicam e ntos d o SN C (II-13), à exce pção d os co nsid erad os
anti-asté nicos e/o u tó nicos

Gru p o III- Siste ma N ervoso Vegetativo
To d os os m e dicam e ntos incluíd os

Gru p o IV- A parelh o Cardiovascular
Vaso pressores (IV-3)
Vaso dilatad ores p eriféricos (d o IV-5)
M e dicam e ntos ve n otró picos (IV-6)
A ntilip é micos (IV-7)

Gru p o V- Sangu e
A ntian é micos (V-1)
H e m ostáticos (V-3) (co ntin ua na página seguinte)
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A NEX O  I (co nt.)
Escalão C (cont.) Gru p o VI- A parelh o respiratório

A ntidiscrínicos e m ucolíticos sim ples (d o VI-1)
Bro nco dilatad ores e antiasmáticos e m associaçõ es (d o VI-3).

Gru p o VII- A parelh o digestivo
M e dicam e ntos su bstitutivos das secreçõ es digestivas (VII-1)
A ntiácid os (d o VII-2)
O bstipantes e adsorve ntes (VII-4)
A nti-sé pticos e o utros m e dicam e ntos usad os nas d o e nças intestinais
(VII-5) à exce pção d os antiulcerosos intestinais.
Pre parad os d e aplicação tó pica n o recto (VII-7)
M e dicam e ntos sim ples q u e actuam n o fígad o e vias biliares (d o VII-8)

Gru p o VIII- A parelh o ge nito urinário
Acidificantes e alcalizantes (d o VIII-2)
Fórm ulas d e aplicação na vagina (VIII-3), à exce pção d os pro d utos
co nsid erad os d e higie n e.
M e dicam e ntos q u e actuam n o útero (VIII-4)

Gru p o IX- H orm o nas e o utros m e dicam e ntos usad os n o tratam e nto das d o e nças
e n d ócrinas

H orm o nas hip ofisárias e place ntárias (IX-1), à exce pção das h orm o nas
antidiuréticas e d o crescim e nto
Estrogé nios e progestagé nios (IX-5), à exce pção d os usad os co m o
an ovulatórios
A n drogé nios e anab olizantes (IX-6)
Associaçõ es d e h orm o nas (IX-7), à exce pção das usadas co m o
an ovulatórios.
O utros m e dicam e ntos usad os n o tratam e nto das d o e nças e n d ócrinas
(IX-8)

Gru p o X- M e dicam e ntos anti-re u matismais e o utros anti-inflamatórios
O utros anti-inflamatórios

Gru p o XI- M e dicação analgésica
To d os os m e dicam e ntos incluíd os

Gru p o XII- N utrição
Vitaminas e sais min erais sim ples (d o XII-4) e as seguintes associaçõ es:
A+ D; A+E; A+E+B6; cálcio + vitamina D (XII-1).

Gru p o XIII- C orrectivos da volé mia e das o utras alteraçõ es hidro electrolíticas
n utrie ntes injectáveis

To d os os m e dicam e ntos incluíd os
Gru p o XIV- M e dicam e ntos d e aplicação tó pica na p ele

Etiotró picos (XIV-1)
A nti-inflamatórios (d o XIV-2)
A n drogé nios e anab olizantes (XIV-7), à exce pção das usadas co m o
an ovulatórios
O utros m e dicam e ntos usad os n o tratam e nto das d o e nças e n d ócrinas
(XIV-8).

Gru p o XV- M e dicam e ntos d e aplicação tó pica e m otorrin olaringologia
M e dicam e ntos para aplicação tó pica na orofaringe e fossas nasais anti-
inflamatórios (d o XV-2)

Gru p o XVI- M e dicam e ntos para aplicação tó pica e m oftalm ologia
Etiotró picos e adstringe ntes (XVI-1)
Midriáticos (XVI-2)
Mióticos (XVI-3) e o utros m e dicam e ntos usad os e m oftalm ologia
(XVI-4), à exce pção d os antiglauco matosos.

Gru p o XVIII- A ntíd otos
To d os os m e dicam e ntos incluíd os

Gru p o XIX- Pro d utos não classificad os
To d os, à exce pção d os co nsid erad os antiasté nicos e/o u tó nicos

A NEX O  II
1 - A parelh o cardiovascular

A nti-hip erte nsores
a) A ntiadre n érgicos d e acção ce ntral;
b) A ntiadre n érgicos d e acção p eriférica:

1) Blo q u ead ores alfa
2) Blo q u ead ores b eta
3) Blo q u ead ores alfa e b eta

c) M usculotró picos
d) Blo q u ead ores d os canais d e cálcio
e) Inibid ores da e n zima d e co nversão

2 - Sangu e
A nti-an é micos:

a) Ácid o fólico
b) Sulfato ferroso

3 - A parelh o digestivo
A nti-ácid os
a) H idróxid o d e alu mínio;
b) Fosfato d e alu mínio gel;
c)  Carb o nato d e cálcio.

4 - H orm o nas
C orticosteróid es:

Pre d nisolo na
5 - N utrição

Vitaminas e sais min erais
a) C o m plexo B;
b) Calcitriol.
6 - Resina p erm utad ora d e iõ es- fase cálcica.

PROPOSTA DE REVO GAÇÃO  D OS SEGUINTES
DESPACH OS
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C onsiderando as alterações anteriormente propostas, será
n ecessário ad e q uar os D espach os n.º 13621/99, 13622/99,
22115/99, 2116/99 e 22229/99
Assim, sugere-se q u e:
1. Sejam aq u eles d espach os in totu m revogad os;
2. Seja e mitid o u m D espach o (o u D espach os) q u e co n-
te m ple q u e a prescrição d os seguintes m e dicam e ntos
d eve o b e d ecer a receita m é dica esp ecial, co nform e a re-
dacção agora pro p osta para o artigo 7º d o D ecreto-Lei n.º
209/94, e  su j e i t os a os se g u i n t es re g i m es d e
co m participação:
- Arice pt (d o naze pil) - co m participação p elo escalão C
(d espach o 13621/99)
- Taloxa (felbamato) - co m participação p elo escalão A
(d espach o 13622/99)
- Sandostatina (octreotide), Sandostatina LAR (octreotide)
e So matulina LP (lanre otid e)- co m participação p elo es-
calão A (d espach o 22115/99)
- C ellce pt (micofe n olato d e m ofetil)- co m participação
p elo escalão A (d espach o 221116/99)
- Pro to n  ER, Proc l or ER, M e praz  ER, Praz e n to l ER, e
O m e zolam- co m participação p elo escalão B (d espach o
22229/99)
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C o nsid eran d o as alteraçõ es anteriorm e nte pro p ostas, será n e-
cessário ad e q uar os D espach os n.º 13621/99, 13622/99, 22115/99,
2116/99 e 22229/99
Assim, sugere-se q u e:
1. Sejam aq u eles d espach os in totu m revogad os;
2. Seja e mitid o u m D espach o (o u D espach os) q u e co nte m ple
q u e a prescrição d os seguintes m e dicam e ntos d eve o b e d ecer a
receita m é dica esp ecial, co nform e a re dacção agora pro p osta
para o artigo 7º d o D ecreto-Lei n.º 209/94, e sujeitos aos seguin-
tes regim es d e co m participação:
- Arice pt (d o naz e pil) - co m participação p elo escalão C (d espa-
ch o 13621/99)
- Taloxa (felbamato) - co m participação p elo escalão A (d espa-
ch o 13622/99)
- San d ostatina (octre otid e), San d ostatina LAR (octre otid e) e
Somatulina LP (lanreotide)- comparticipação pelo escalão A (des-
pach o 22115/99)
- C ellce pt (micofe n olato d e m ofetil)- co m participação p elo es-
calão A (d espach o 221116/99)
- Proto n ER, Proclor ER, M e praz ER, Praz e ntol ER, e O m e zolam-
co m participação p elo escalão B (d espach o 22229/99)

- definir claramente quem são os profissionais de saúde
habilitados para o desempenho das funções de delegados
de farmacovigilância (doc. 12e).

7 - ORGANIZAÇÃO  DA ORDEM D OS
MÉDICO S

A - Organização Interna Distrital

1 - De acordo com os actos eleitorais realizados no dia 8
de Junho de 2000, para Delegados da Ordem dos Médi-
cos nos locais de trabalho, foram eleitos os seguintes
colegas:
- Centro de Saúde de Ermesinde - Maria Elisa Teixeira
- Centro de Saúde de S. Mamede de Infesta - Fausto
Abrunhosa
- Centro de Saúde de Paranhos - Helena Vaquero
- Centro de Saúde de Bonfim - Conceição Monteiro
- Centro de Saúde de Águas Santas - Conceição Torres
- Centro de Saúde da Maia - Raul Freitas



- Centro de Saúde do Castelo da Maia - Lurdes Barros
- Centro de Saúde de Rio Tinto - Maria Luz Loureiro
- Centro de Saúde da Madalena - Elsa Vaz Lemos
- Centro de Saúde de Oliveira do Douro - Maria Virgínia
Lemos Costa
- Centro de Saúde dos Carvalhos - Filomena Almeida
- Centro de Saúde de Arcozelo - Fernanda Gouveia

 2 - Foi eleita a Comissão de Internos representante dos
internos da ULS de Matosinhos: Adelina Pereira (IC de
Medicina Interna), Rui Neves (IC de Cirurgia Geral) e Sónia
Coelho (IC de Anestesia).

3 - Por lapso foi erradamente indicado o nome do colega
eleito no Hospital Joaquim Urbano como delegado da OM.
Aos colegas envolvidos, o Dr. Ermenegildo Sá (a que o
anterior número desta Revista se referia) e ao colega efecti-
vamente eleito, o Dr. João Manuel Seabra, apresentamos
as nossas desculpas.

4 - Durante o mês de Junho realizam-se reuniões do CRN
com os Conselhos Distritais de Bragança e de Vila Real.

B - Organização Interna Regional

1 - Por dificuldades de apoio logístico não foi possível
realizar o Concerto de Beneficência do Fórum Norte
das Profissões Liberais, cuja realização se prevê agora
para Setembro do corrente ano e que será devidamente
publicitado.

2 - Está em estudo a elaboração de um  protocolo de co-
operação entre a Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos e a Companhia de Seguros Mundial Con-
fiança.

3 - O CRN designou os colegas António Marques da Silva
e Humberto José Silva Machado para integrarem a Co-
missão para a criação da Competência em Emergência
Médica.

4 - Através do seu vice-presidente, Dr. Nélson Pereira, o
CRN realizou uma reunião com o Vereador do Pelouro da
Saúde da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com o
fim de informar aquela autarquia, no âmbito das compe-
tências legalmente previstas para as Comissões Concelhias
de Saúde, das condições de funcionamento e gestão do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

5 - Realizou-se em 29 de Março de 2000, uma reunião
com os colegas da carreira de Medicina Geral e Famili-
ar, pertencentes aos corpos gerentes da Secção Regional
do Norte, com a finalidade de trocar informações sobre os
seguintes assuntos: consultas de enfermagem nos centros
de saúde, funcionamento do colégio de especialidade de
Medicina Geral e Familiar e atitude a adoptar face aos in-
sultos produzidos em vários comunicados pelo Sr. Enfer-
meiro Azevedo, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros
do Norte.
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O  artigo 6.º da Portaria n.º 605/99, d e 5 d e Agosto, passa a ter a seguinte re dacção:
Artigo 6º [...]
1 — O s d elegad os d e farmacovigilância são m é dicos o u farmacê uticos, p erte nce n-
tes o u não ao Serviço Nacio nal d e Saú d e....... (igual)

6 - O CRN nomeou a Dr.ª Conceição D’Orey para elaborar
um relatório relativo às condições do exercício profissi-
onal da Neonatologia, em substituição do Prof. Doutor
Octávio Cunha, que tendo sido nomeado para aquele efeito
em  Fevereiro de 1999, não teve disponibilidade para dar
seguimento ao pedido do CRN.

7 - Foi acordado entre a Sociedade Portuguesa de Endo-
crinologia, Diabetes e Metabolismo e a SRN da OM a rea-
lização de um protocolo destinado a sediar na Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos, o Registo Nacio-
nal de Tumores da Hipófise.

C - Organização Interna Nacional

1 - O Conselho Regional do Norte deliberou propor a ho-
menagem dos seguintes médicos da Secção Regional
do Norte no Congresso Nacional de Medicina a realizar
em Coimbra nos dias 22, 23 e 24 de Junho: Prof. Doutor
António Silva Leal, Dr. Bernardo Teixeira Coelho, Prof.
Doutor Casimiro Azevedo, Prof. Doutor Daniel Serrão, Dr.ª
Eva Xavier, Prof. Doutor Joaquim Pinto Machado e Dr.
José Guimarães dos Santos

D - Relações com os Órgãos Técnicos Consultivos

1 - O CRN deliberou proceder à realização de plenários
regionais de Colégios de Especialidade após a realização
da consulta eleitoral para designação das Direcções dos
Colégios que se realizou em 18 de Maio de 2000.

2 - Por iniciativa do CRN, e de acordo com a proposta da
Direcção do Colégio de Especialidade de Pediatria, o CNE
da OM aprovou a criação das seguintes Sub-Especiali-
dades: Nefrologia Pediátrica, Cuidados Intensivos
Pediátricos e Neonatologia. As normas de admissão a
estas Sub-Especialidades serão objecto de posterior apro-
vação pelo CNE de acordo com o parecer dos Colégios
envolvidos e com as normas recentemente aprovadas pelo
CNE referentes à criação de Sub-Especialidades e respec-
tivos critérios de admissão.

E - Casa do Médico

1 - Foi celebrado com a LASVIN (Liga dos Amigos da
Saúde e do Vinho) um protocolo que permitirá àquela Liga
(onde assumem papel de grande relevo vários médicos)
realizar as suas reuniões científicas na Casa do Médico,
bem como usufruir do restaurante da Ordem dos Médi-
cos.

2 - Foi estabelecida uma parceria entre a Ordem dos
Médicos e o Balleteatro Auditório no sentido de alargar
o âmbito das manifestações culturais na Casa do Médico
(programa a divulgar).

F - Relações com os Órgãos de Comunicação Social

1 - A Secção Regional do Norte organizou, nos dias 17 e
18 de Junho de 2000, o seminário “Comunicação Social
e Medicina” destinado a profissionais dos órgãos de co-
municação social particularmente ligados às questões de
saúde, de acordo com o programa que consta do doc. 13.
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17/06  – Sábado
11H00 – A b ertura- Dr. Migu el Leão (Presid e nte d o C o nselh o Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos)

Sessão I - M o d erad or: Dr. Machad o Lo p es (Vogal d o C o nselh o Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos)
11H15 – Estrutura e Fu nçõ es Executivas e C o nsultivas da O rd e m d os M é dicos

M esa Re d o n da: Dr. G o m es da Silva (Presid e nte da M esa da Asse m bleia Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos); Dr. N elso n Pereira (Vice-
Presid e nte d o C o nselh o Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos); Dr. M esq uita M o ntes (Presid e nte da D irecção d o C olégio d e O rto pe dia)

12H00 – D e bate
12H30 – Alm oço

Sessão II - M o d erad or: Dr. José Pe dro M oreira da Silva (Secretário d o C o nselh o Regio nal d o N orte)
14H30 – O  C ó digo D e o ntológico e as Relaçõ es co m a C o m u nicação Social – Prof. D o utor Rui N u n es (M e m bro da C o missão Regio nal C o nsultiva d e Ética e

D e o ntologia M é dicas)
15H30 – N egligê ncia, Erro e D olo – Dr.ª In ês Folhad ela (C o nsultora Jurídica d o C o nselh o Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos)
16H30 – Intervalo
17H00 – Tramitação D isciplinar na O rd e m d os M é dicos – Dr. G o nçalo C orreia da Silva (C o nsultor Jurídico d o C o nselh o D isciplinar Regio nal d o N orte da

O rd e m d os M é dicos)
18H00 – Casos-pro ble ma nas Relaçõ es d os M é dicos co m a C o m u nicação Social – Dr.ª Maria José Card oso (Presid e nte d o C o nselh o D isciplinar Regio nal d o

N orte da O rd e m d os M é dicos) e Dr. Migu el Leão (Presid e nte d o C o nselh o Regio nal d o N orte)

18/06  – Domingo
Sessão III - M o d erad or: Dr. Machad o Lo p es (Vogal d o C o nselh o Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos)

10H00 – Prescrição e Lib erdad e d e Prescrição – Dr. Migu el G uimarães (Vogal d o C o nselh o Regio nal d o N orte da O rd e m d os M é dicos)
11H00 – C o m ercialização d e M e dicam e ntos – Prof. D o utor José Pe dro N u n es (Vogal da C o missão Regio nal C o nsultiva d o M e dicam e nto)
12H00 – Intervalo
12H30 – M e dicina C o nve ncio nada: C o n diçõ es d e Acesso e C o ntrolo d e Q ualidad e – Dr.ª Maria d o Carm o Aguiar Branco (M e m bro C o nsultiva d o D istrito

M é dico d o Porto)
13H30 – Alm oço
15H00 – O s M é dicos vistos p ela C o m u nicação Social – D e bate geral co m interve nçõ es d os Jornalistas prese ntes
17H00 – Encerram e nto
18H30 – C erim ó nia d o D ia d o M é dico e Entrega d o Pré mio O rd e m d os M é dicos 2000



Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico

Aconteceu...

• Exposição de Fotografia “Portugal aos Pedaços” de
Justino Perestrelo

• Exposição de Pintura por Nuno Marcos
• Concertos “O Espírito e a Música”, Medici Ensemble

(Luísa Vilarinho, Picky Resende, Pedro Cardoso, Rui So-
ares da Costa)

• Concertos “O Espírito e a Música”, Orquestra de Jo-
vens de Santa Maria da Feira – Maestro Osvaldo Ferreira,
Rui Lopes (fagote)

• Concertos “O Espírito e a Música”, Orquestra Nacional
do Porto – Maestro Manuel Ivo Cruz

• Concerto “Alma do Porto”, Grupo Almas Boémias (par-
ticipação do Grupo Porto Latino)

Vai Acontecer...

• Série de espectáculos promovidos e apresentados pelo
Ballet Teatro  (21, 22 e 23 de Julho)

• Exposição “Colecção de Museus” por Museu Maximiano
Lemos (05 a 25 de Setembro de 2000)

• Reunião Anual da “Association of Medical Schools in
Europe” (Salão Nobre, 03 a 05 de Setembro de 2000)

• 10º Congresso da Associação Europeia de Museus
de História das Ciências Médicas (Salão Nobre, 07 e
08 de Setembro de 2000)

• 2º Colóquio Português de Cefaleias (Salão Nobre, 27
a 29 de Setembro de 2000)

• IV Jornadas Sobre Intersubjectividade (Sala de Con-
ferências, 30 de Setembro de 2000)

INFORMAÇÕES:
CASA DO MÉDICO
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
Telefone 225070100
Telefax 225502547

Piscinas, com bar aberto: disponíveis das 10h00
às 19h00.
Cortes de ténis: fazer marcação prévia na por-
taria.


