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Existem dois grandes momentos na qualificação Médica : a licenciatura e a
obtenção do título de Especialista. Isto, sem menosprezo do valor de outros graus
e títulos a atingir, nomeadamente na Carreira Docente.
Graças ao sentido das realidades revelado pelos 1.0 e 5. 0 Governos Constitucionais, confrontados com condicionalismos bem conhecidos e também dado o
prestígio técnico e científico reconhecido à Classe Médica Portuguesa, consignou
a Lei do País. através dos Decretos 282/77, de 5 de Julho de 1977 e 373/79, de
8 de Setembro, ter a Ordem dos Médicos o exclusivo da definição dos

parâmetros técnicos do exercício da medicina e da respectiva qualificação
profissional especializada.
Ninguém. melhor que a globalidade da Ciasse. estará de facto em condições de. em total liberdade e independência. avaliar. em termos absolutos.
se a preparação feita e os conhecimentos adquiridos. são de nível a garantir
aos doentes que têm. efectivamente. perante si um autêntico Especialista.
Não que o Especialista seja «alguém que tudo sabe», frustrante impossibil idade da
nossa profissão; mas porque, necessariamente, domina co m segurança e sufi.ciente
profundidade, a generalidade dos problemas do campo mais restrito dos conhecimentos médicos a que se dedica.
Uma antiga e estruturada Carreira Médica Institucional, à qual apenas tinha
acesso um número restrito de Médicos após provas de dura se lecção , constituiu em
Portugal a excepção e não a regra. Através da sua influência, se compreende a dific uldade encontrada por alguns em libertar-se do espartilho dessa tradição e em
integrar-se nos novos .conceitos de uma visão nacional, de maior progresso e renta bilidade, e que de modo algum são contrá rios à autonomia legítima das Instituições.
A estas competirá esco lh er pelo critério que julguem mais adequado, o candidato
que melhor corresponde aos seus objectivos e necessid ades e valorizando o c urricu lum vitae, autenticado e descriminativo, de preferência aos dotes de co ncurs ista
e ao carácte r mais aleatório de uma prova final. A dignificação das Instituições
manifesta-se sobretudo pela criação de condições de treino e pela exigência de aprove itam ento nos tirocínios nelas efectuados.
É preciso igualmente ter em conta, nesta opção, as diferentes circunstân cias em
que se encontram o Júri e os Candidatos nas Provas de Exame à Ordem e nas da
Carreira Hospitalar ainda em v igor.
(Continua na pág. 26)
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Convenções Médicas

CONDIÇÕES GERAIS DE ADESÃO
1. A va lidade dos pedidos de adesão será efectuada a nível de cada Conselho Regional por Comissões expressamente nomeada s para o efeito e constituídas por três membros :
a) Um membro do Conselho Regional ou seu
representante expresso. que presidirá;
b) Dois membros do respectivo Colégio de Especialidade, em princípio propostos por este e
nomeados pelo CNE.
Esta Comissão reunirá periodicamente, em princípio uma vez por mês, e sempre que o volume de
adesões e a urgência eventual das situações o JUStifique:
2. A adesão às presentes convenções poderá
ser feita :
a) Por entidades singulares, quando os médicos
forem membros do Colégio da respectiva Especialidade ;
b) Por entidades colec ti vas, quando constituídas
exclusivamente por médicos membros do
Colégio da respectiva Especialidade;
c) Em casos espec iai s, não abrangidos pelas alíneas anteriores devidamente justificados e
dependendo de deci são favorável do CN E,
ouvido o Colégio interessado.
3. A adesão impli ca que esteja assegurada a ex istência de meios tecnológicos, humanos e instrumentais adequados, que poderão ou não ser propriedade
do aderente.
Neste último caso a validação só poderá ser dada
após co nh ec imento expresso do contrato escrito e
devidamente autenticado que permite ou co ndi ciona a
utilização dos meios referidos .
4. O con trato deve salvag uardar integralmente
ao médico
a) A independência profissional, designadamente
a sua participação activa na escolha e utilização
dos meios que entenda indispensáveis ao exercício duma actividade profissional de qualidade
e de acordo com a evolução dos conhec imentos
méd icos e tecnológico s;
b) A capac idad e total de contro lo global dos meios
aux iliares de diagnóstico e terapêutica garan-

Orde lll dos Méd icos

tida pela sua presença física durante o tempo
indispensável ao acompanhamento das várias
fases de evo lução dos processos utilizados;
c) A independência económica caben do-lh e a totalidade dos valores dos actos médicos praticados;
d) O respeito pelo segredo profi ss iona l e de um
modo geral de todas as regras do Código Deontológico ou Regulamentação dele decorrente.
5. O contrato deverá ainda responsabilizar o
médico, através do compromisso da sua assinatura
em todos os relatórios de exames, a red igir em folhas
apropriadas e na s quais estejam impres sos o seu nome
e qualificação profissional bem como quaisquer outras
informações deontologicamente legítimas, se ndo
expressamente vedada a utilização de designações
come rciai s de qualquer espécie no seu rimbre bem
como no dos envelopes.
6. Os pedidos de adesão, únicos, se rão dirigidos
aos SMS, através dos CRs que os validarão, e deverão
co nter a indicação dos locais de exercício profi ssional
e capacidade de atendimento programado bem como
horário de funcionamento. No que respeita a ca paci dad e de atendimento definida, fica condicionada à
existên cia de meios tecnológico s, in strumentai s e
humanos co mpatíve is e documentados em ane xo aos
Boletins de adesão. Perante dúvidas devidamente fundamentada s e de acordo com o expresso no articu lado das Convenções co mpetirá a representantes
expressamen te nomeados para o efeito pela Ordem
dos Médicos a veri fi cação do acima referido. As verbas
necessárias ao cumprimento do aqui disposto deverão
sa ir da verba consignada nas Convenções para contro lo de qua lidad e.
As Secções Regionai s terão a seu cargo o envio
aos SMS (centrais e distritai s) de rela ção dos M édicos
aderentes cuja val ida ção tenha sido efectuada (a actualizar periodicamente) se ndo os originais de pedido de
adesão enviados aos SC do s SMS e co nservadas
cóp ia s autenticadas nos respectivos Colégios, SR e
CNE bem como em poder do Médico aderente .
A sua capacidade de prestação de serv iços aos
Serviço s Médico-Sociais, cessará. a partir da s respectivas data s, caso não se in sc revam para exame até
3 1 de Janeiro de 1981, ou se não obtiverem aprovação no refe rido exame.
7. Não é necessá rio reconhecimento notarial da
assinatura do Boletim de adesão ba sta ndo o aval da
Ordem dos Médicos.
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8. No caso dos Médicos que pretendam ter mais
de um local de trabalho ao abrigo das presentes Convenções. só serão considerados e avaliados pela
Ordem dos Médicos os que mostrarem compatibilidade para a execução dos actos médicos previstos
nas convenções e de acordo com o definido no Colégio Deontológico.
9. Poderão ser feitas adesões em mais de uma
Especialidade desde que consideradas compatíveis
pelos respectivos Colégios.
Não será permitida a adesão simultânea em Clínica
Geral e Especialidade. A cada Especialidade deverá
corresponder um requerimento de adesão independente.
No caso particular dos aderentes à convenção de
Patologia Clínica deverão ser observadas as seguintes normas:
1. Só será considerado como idóneo um único
Laboratório Central na pessoa de cada entidade
individual.
2. Os postos de recolha de material Biológico
serão de localização bem determinada e não poderão
exceder o número 5.
3. Os postos referidos no número anterior não
deverão estar situados a distância superior à representada por um tempo de deslocação de aproximadamente 90 minutos. utilizando os meios habituais de
transporte.
4. Considerando o disposto no n° 4-b) a capacidade total máxima de atendimento permissível por
médico convencionado é de 250 doentes.
5 . No caso de Laboratório em que trabalha mais
do que um médico Especialista a capacidade máxima
global de atendimento é. a que resulta do somatório
das capacidades de atendimento que decorrem do
convencionamento individual de cada médico. garantida que seja a capacidade dos meios tecnológicos.
instrumentais e humanos para aquela.
No caso particular da Convenção de Fisiatria
deverão ser observadas as seguintes normas:
1. Só será considerada em princípio como idónea
a existência. no máximo. de dois consultórios na pessoa de cada entidade individual.
2. No caso de existência de dois consultórios
deverá ser explicitado o horário de consultas não
podendo existir qualquer incompatibilidade e sendo
para este efeito tomada em consideração a localização dos mesmos. de tal modo que permita a prese nça física efectiva do médico sempre que necessá rio durante a execução de tratamentos prescritos.
Os consultórios referido s não deverão em princípio
estar si tuados a distância superior à representada por
um tempo de deslocação superior a 60 minutos .
3. Considerando o disposto no n ° 4-b ( a capaci dade total máxima de atendimento permissível por
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médico convencionado. obtida por ana1og1a com a
capacidade definida para as Consultas de Fisiatria nos
SMS é de 5 doentes/hora. devendo estar definido o
horário de funcionamento normal dos consultórios.
4. No caso de consultório de Fisiatria em que
trabalha mais de um médi co Especialista. será a capac idade má xi ma global de atendimento a re sultante do
número daqueles pelo valor que resulta da sua
expressa e necessária adesão individual. nos termo s
que decorrem destas normas.
No caso particular da Convenção de Radiologia e
Radioterapia deverão ser observadas as seguintes
normas :
1. Só será considerada como idónea a existência
no má xi mo. de dois consultórios na pessoa de cada
entidade individual.
2. No caso da existência de dois consultórios
deverá ser explicitado o horário do seu funcionamento
como presença física do médico. não podendo existir
qualquer incompatibilidade e sendo para este efeito
tomada em consideração a localização dos mesmos.
de tal modo a permitir a presença física efectiva
se mpre que necessário durante a execução dos exames ou tratamentos.
3 . Considerando o disposto no 4-b) a capacidade
total máxima de atend imento permissível por médico
convencionado é de 60 doentes/dia para radiol og ia e
60 doentes/ dia para radioterapia.
4. No caso do consultório em que traba lh a ma is
de um médico Especialista será a capacidade de atendimento a resultante do número daqueles pelo valor
que resulta da sua expressa e necessária adesão individual. nos termos que decorrem destas normas.
No caso particular da Convenção de Anatomia
Patológica deverão ser observadas as seguintes
normas :
1 . Só será considerada como idónea a existência
de um único Laboratório Central.
2. Poderão ser considerados postos de recolha de
material Biológico em número não limitado.
3. Competirá à Comissão de Controlo Nacional da
Convenção de Anatomia Patológica a definição dos
actos próprios da especia lidade que não possam.
eventua lmente. ser aceites ao nível dos postos de
reçolha.

Disposições finais e transitórias :

1. O disposto nas presentes normas revoga todas
as anteriores decisões sobre os assuntos em causa. Os
médicos aderentes deverão fornecer à Ordem dos
Médicos até prazo máximo de 15 de Fevereiro de 1981
os elementos referidos nos números anteriores e a

Ordem dos Médicos

Ordem dos Médicos dará. em princípio seguimento
aos processos até ao fim do mês de Março de 1~tl 1 .
Até essa data ou outra posterior que não seja imputável aos médicos aderentes. não poderão ser prejudicadas quaisquer das entidades actualmente prestando serviços aos SMS e que já o fizessem à data da
assinatura das primeiras convenções (25. 7. 1980) .
2. As entidades que prestavam serviço nos SMS
com anterioridade a 25.7.80 terão o prazo de 6 meses.
contados a partir de 1 de Janeiro de 1981 . para se
adaptar ao clausulado aqui estabelecido.

3. Sempre que a observância destas regras possa
pôr em causa a cobertura sanitária, poderá aSES. sob
parecer favorável da Ordem dos Médicos e após
avaliação caso a caso. feita pelas respectivas Comissões de Controlo. autorizar a título transitório a manutenção de condições contratuais diferentes. Assegu rada aquela cobertura. esses Contratos cessarão no
prazo máximo de seis meses. a partir da data de
recepção da respectiva notificação.
Receba os melhores cumprimentos de
António Genfll Martins

CONVENÇÕES - ACTAS ADICIONAIS
Publica-se seguidamente o texto integral das Primeiras Actas Adicionais a cada uma das Convenções
homologadas a 27/6/80. aprovadas por Despacho
Homologatório de 30/ 12/80.

2.

3.

4.

ANATOMIA PATOLÓGICA
1 .a Acta Adicional
Entre os Serviços Médico-Sociais. representados
pelo Presidente da sua Comissão lnstaladora e a
Or.dem dos Médicos. representada pelo Presidente do
seu Conselho Nacional Executivo, é ce lebrada a presente acta adicional à Convenção no domínio da Anatomia Patológica, homologada em 27/6/80. com o
óbjectivo de adequar o articulado daquela convenção
ao despacho ministerial de 29/12/80. que estabelece
o regime da comparticipação dos utentes dos SMS
nos respectivos cuidados de saúde.
Ambos os outorgantes reconhecem efectivamente
que a viabilização do controlo das determinações
constantes do despacho ministerial supracitado passa
pela intervenção dos laboratórios convencionados. na
exacta medida em que se assumem como os presta dores dos cu idad os de saúde, sem perder de vista a
natural comodidade para os utentes no exercício do
seu dever de com participarem nos cuidados de saúde.
Em consequência, os outorgantes acordam entre
si o seguinte:
1. Salvo os casos de isenção. o acesso dos utentes
aos cuidados de saúde de Anatomia Patológi ca
depende do pagamento por parte dos utentes.
directamente aos médicos. das comparticipa-

Ord em dos Méd icos

5.

ções previstas no despacho ministerial de
29/12/80.
As comparticipações dos utentes serão pagas
aquando da entrega do produto cujo exame foi
requisitado.
O produto das comparticipações pagas pelos
utentes será deduzido na facturação apresentada mensalmente nos Serviços Distritais
dos SMS.
Os impressos actualmente em uso deverão ser
revistos por forma a adaptá- los às orientações
normativas do referido despacho ministerial.
bem como da presente acta adicional.
A presente acta adicional entra em vigor no
1. 0 dia do mês seguinte ao da sua homologação.

Lisboa. 30 de Dezembro de 1980.

Pei'O PRESIDENTE DA COMISSÃO
IN STALADORA DOS SERVIÇOS
MÉDICO-SOCIAIS
Pei'O PRESIDENTE DO CONSELHO
NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM
DOS MÉDICOS

•
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
1 .a Acta Adicional
Entre os Serviços Médico-Sociais. representados
pelo Presidente da sua Comissão ln staladora e a
Ordem dos Médicos. representada pelo Presidente do
seu Conselho Nacional Executivo. é celebrada a presente acta adicional à convenção no domínio da Medi-
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cina Física e de Reabilita ção. homologada em 27 /o/ !::lO.
com o objectivo de adequar o articulado daquela
convenção ao despa cho ministerial de 29/12/80. que
estabelece o regime de comparticipação dos utentes
dos SMS nos respectivos cuidados de saúde.
Ambos os outorgantes reconhecem efectivamente
que a viabilização do contro lo das determinações
constantes do despacho supra citado passa pela intervenção dos serviços co nvencionados. na exacta
medida em que se assumem como os prestadores dos
cuidados de saúde. sem perder de vista a natural
comodidade para os utentes no exercício do seu dever
de comparticiparem nos cu idados de saúde.
Em consequência. os outorgantes acordam entre
si o seg uinte :

Radiodiagnóstico e Radioterapia. homologada em
27/6/80. com o objectivo de adequar o articulado
daquela convenção ao despacho ministerial de
29/12/80. que estabelece o regime de comparticipação dos utentes dos SMS nos respectivos cuidados
de saúde.
Ambos os outorgantes reconhecem efectivamente
que a viabilização do controlo das determinações
constantes do despacho ministerial supracitado passa
pela intervenção dos serviços convencionados. na
exa.cta medida em que se assumem como os prestadores dos cuidados de saúde. sem perder de vista a
natural comodidade para os utentes no exercício do
seu dever de com participarem nos cuidados de saúde.
Em consequência. os outorgantes acordam entre
si o seguinte:

1. Salvo os casos de isenção. o acesso dos utentes
aos cuidados de saúde de Medicina Física e de
Reabilita ção depende do pagamento por parte
dos utentes. directamente aos médicos. das
comparticipações previstas no despacho minister ial de 29/12/80.
2. As comparticipações dos utentes serão pagas
aquando do início da realização dos tratamentos requisitados.
3. O produto das comparticipa ções pagas pelos
utentes será deduzido na factura ção apresentada mensalmente nos Serviços Distritais
dos SMS.
4. Os impressos em uso deverão ser revistos por
forma a adaptá-los às orientações normativas
do referido despacho ministerial. bem como da
presente acta adicional
5. A presente acta adicional entra em vigor no
1° dia do mês seguinte ao da sua homologação.

1. Salvo os casos de isenção. o acesso dos utentes
aos cuidados de saúde de Radiodiagnóstico ou
de Radioterapia depende do pagamento por
parte dos utentes. directamente aos médicos.
das compartic ipa ções previstas no despacho
ministerial de 29/12/80.
2. As comparticipações dos utentes serão pagas
aquando do início da realização do exame ou do
tratamento requisitados.
3. O produto das comparticipações pagas pelos
utentes será deduzido na facturação apresentada mensalmente nos Serviços Distritais
dos SMS.
4. Os impressos em uso deverão ser revistos por
forma a adaptá-los às orientações normativas
do referido despacho ministerial. bem como da
presente acta adicional.
5. A presente acta adicional entra em vigor no
1° dia do mês seguinte ao da sua homologação .

Lisboa . 30 de Dezembro de 1980.

Lisboa. 30 de Dezembro de 1980.

Pei'O PRESIDENTE DA COM ISSÃO
INSTALADORA DOS SERVIÇOS
MÉDICO-SOCIAIS

Pei'O PRESIDENTE DA COM ISSÃO
INSTALADORA DOS SERVIÇOS
MÉDICO-SOC IAIS

Pei'O PRESIDENTE DO CONSELHO
NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM
DOS MÉDICOS

Pei'O PRESIDENTE DO CONSELHO
NAC IONAL EXECUTIVO DA ORDEM
DOS MÉDICOS

•

•

RADIOGNÓSTICO E RADIOTERAPIA

PATOLOGIA CLÍNICA

1 .a Acta Adicional

1 .a Acta Adiconal

Entre os Serviços Médico-Sociais. representados
pelo Presidente da sua Comissão lnstaladora e a
Ordem dos Médicos. represenada pelo Presidente do
seu Conselho Nacional Executivo. é celebrada a presente acta adicional à convenção no domínio do

Entre os Serviços Médico-Sociais. representado s
pelo Presidente da sua Comissão lnstaladora e a
Ordem dos Médicos. representada pelo Presidente do
seu Conse lh o Nacional Executivo. é celebrada a pre-
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ELEIÇOES
sente acta adicional à convenção no domínio da Patologia Clínica, hom ologada em 27/6/80, com o objectivo de adequar o articulado daquela convenção ao
despacho ministerial de 29/12/80, que estabelece o
regime de comparticipação dos utentes dos SMS nos
respectivos cuidados de saúde.
Ambos os outorgantes reconhecem efectivamente
que a viabi li zação do contro lo das determinações
constantes do despacho ministerial supracitado passa
pela intervenção dos laboratórios convencionados, na
exacta medida em que se assumem como os prestadores dos cuidados de saúde, sem perder de vista a
natural comod idad e para os utentes no exercíc io do
seu dever de com participarem nos cuidados de saúde.
Em consequência, os outorgantes acordam entre
si o seguinte:
1. Salvo os casos de isenção, o acesso dos utentes
aos cuidados de saúde de Patologia Clínica
depende do pagamento por parte dos utentes,
directamente aos médicos, das comparticipações previstas no despacho ministerial
de 29/ 12/80.
2. As compartic ipa ções dos utentes serão pagas
aquando da entrega ou co lh eita de produtos
biológicos cujos exames foram requisitados.
3. O produto das comparticipações pagas pelos
utentes será deduzido na facturação apresentada mensalmente nos Serviços Distritais
dos SMS.
4 . Os impressos actualmente em uso deverão ser
revistos por forma a adaptá-los às orientações
normativas do referido despacho ministerial,
bem como da presente acta adicional.
5. A presente acta adicional entra em vigor no
1° dia do mês seguinte ao da sua homologação

VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA
No dia 20 de Dezembro de 1980 realizaram-se, no
âmbito da Ordem dos Médicos as eleições para Presidente e para os Conselhos Regionais do Norte e do
Sul. Verificou-se, no entanto que, depois dessa data,
chegaram às comissões eleitorais diversos votos
enviados por correspondência, antes da data do acto
eleitoral.
O voto por correspondência é permitido pelo
artigo 23°, n° 3 do Regulamento Eleitoral; o mesmo
regulamento não é porém, explícito quanto ao prazo
limite de recepção de votos pelo correio .
Foi assim, co nsu ltado sobre o problema o Conse lh o Nacional Executivo da Ordem dos Médicos para
ao abrigo do artigo 64°, alínea r), do Estatuto da
Ordem, integrar a la cuna.
Analisado o problema, verifica-se que a Lei Eleitoral do País, no tocante aos votos dos emigrantes,
que chegam pelo correio, considera válidos aqueles
que cheguem até ao décimo dia posterior ao das
eleições (art. 19°, n. 0 , do Decreto-Lei n° 95-C/76,
de 30 de Janeiro} e tenham sido enviados até esse dia
(art. 9°, n. 0 2, do mesmo diploma). Essa so lu ção,
perfeitamente razoável, deve ser aplicada às eleições
da Ordem, uma vez que se trata do Direito Eleitoral do
País, que funciona como Direito subsidiário em todas
as eleições.
Porém, tem existido uma prática, no âmbito da
Ordem, de só considerar os votos recebidos até ao dia
das eleições. Essa prática não deve ser alterada nos
recentes actos eleitorais, a fim de não lançar a incerteza nos resultados então apurados.
Assim, ao abrigo do artigo 64°, alínea r), do Estatuto da Ordem dos Médicos, o Conse lh o Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos delibera:
1° -

Li sboa, 30 de Dezembro de 1980.
Pei 'O PRESIDENTE DA COM ISSÃO
INSTALADORA DO S SERVIÇO S
MÉDICO-SOCIAIS
Pei'O PRESIDENTE DO CONSELHO
NACIONAL EXECUTIVO DA ORDEM
DOS MÉDICOS

•
OTORRINOLARINGOLOGIA - CÓDIGO 22
Na tabela publicada no n ° 9 desta Revista, por
lapso não se indicou a pontuação a multiplicar pela
constante (K), relativa à La queação de maxilar interna.
Assim, deverá considerar-se:
61 Laqueação de maxilar interna K 220.
Ordem dos Médico s

No apuramento de resultados nos diversos
actos eleitorais que se verifiquem no âmbito
da Ordem dos Médicos, consideram-se válidos os votos por correspondência que,
tendo sido enviados até ao dia da eleição,
chegam cheguem ao seu destino nos dez
dias subsequentes.
2° -Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se data do envio a data da
obl iteração postal feita, pelos CTT, nos
sobescritos remetidos como voto por correspondência.
3° - Devem ser feitas as alterações necessárias
no regulamento eleitoral, por forma a regulamentar a contagem dos votos por correspondênc ia que chegue m ao seu destino
depois do dia da eleição.
4° - A presente deliberação esclarecimento não
se aplica às eleições realizadas no dia 20 de
Dezembro de 1980.
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Defesa Sócio-profissional

ÉTICA E DEFESA
SÓCIO:-PROFISSIONAL
A ATITUDE DE CERTAS
CLÍNICAS PRIVADAS
Tendo constado a esta Ordem doa Médicos a
eventual exigincia, por parte de clínicas privadas, de percentagens de honorários percebidos
pelos médicos por simples utilizações das instações e nomeadamente em funçio da duraçio de
intervenç~•• cirúrgicas, informa-se:
1. A realização das intervenções cirúrgicas realizadas em clínicas privadas implica, por parte do
médico, o fornecimento dos seus serviços e por
parte da clínica. o fornecimento das infra-estruturas necessárias. O paciente. como beneficiário. deve pagar. às entidades referidas. uma
retribuição justa. a fixar de acordo com vários
factores de que agora não curamos.
2. Caso as clínicas cobrassem, aos médicos.uma
percentagem dos honorários em função do
período de utilização das respectivas instalações estaríamos, do ponto de vista económico.
face a um esquema de repercussão dos gastos
das clínicas nos honorários médicos. Isto é: o
médico apresentaria uma nota de honorários
que compreenderia o valor do próprio serviço e
o valor das infra-estruturas da clínica. a perceber por esta.
3 . Tal situação. a ser admissível. pressuporia. para
já, que. na nota apresentada ao paciente. fosse
feita a devida discriminação. Esta. para além da
limpid ez do processo económico. seria legalmente requerida. o mais não seja, por razões
fiscais.
4. Do ponto de vista deontológico. o esquema de
cobrança em análise não é, porém, possível.
Assim:
-

no cálculo dos honorários não intervem a
despesa feita por terceiros. que a estes compete. naturalmente, cobrar (art. 82 °. n ° 1
do Proj. Cod. Deontolog.);
- o médico pode sempre prestar gratuita mente os seus serviços (art. 83°. ·no 2);
ora. caso tal esquema vigorasse. haveria prejuízo formal para este princípio;
- a partilha de honorários só é permitida entre
médicos (art. 89°, n° 2);
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-

o esquema de cobrança via percentagem de
honorários - com a concomitante elevação
destes - seria uma forma de associação
medico-clínica. que deverá passar pelo crivo
legal. e nomeadamente. pelos artigos 140°
a 142 ° do Proj. Cod . Deontolog.

5 . Damos. por isso. parecer jurídico formalmente
negativo em relação a quaisquer tentativas
eventuais. por parte de clínicas. de cobrar percentagens de honorários médicos. Esse parecer
é reforçado por considerandos morais: no
fundo ir-se- ia aproveitar o ascendente do
médico para facilitar cobranças. sobre o
paciente. cobranças essas correspondentes a
bens fornecidos por terceiros.

Conclusão:
Estio em causa a ética e a deontologia da
profissão, bem como os interesses da profissão médica pelo que a Ordem dos Médicos, ao
abrigo do seu art. 0 6. 0 , alíneas ai e b) actuará,
por todos os meus meios legítimos e legais ao
seu alcance para obstar à concretização de tais
factos. Igualmente se informa todos os Colegas
que devem recusar formalmente ·deduções de
honorários decorrentes das situações acima
referidas.

•
REGULARIZAÇÃO DE VENCIMENTOS
DE ACORDO COM O ESTATUTO DO MÉDICO
Após a promulgação do Decreto n° 373/79. de
8 de Setembro - diploma que oficializou o Estatuto
do Médico - ficou perfeitamente claro a necessidade
de proceder a Portarias de equivalências para os
Médicos trabalhando nos diversos serviços oficiais e
não expressamente contemplados no próprio Estatuto do Médico.
Sucede que os Médicos pertencentes ao Quadro
Geral de Adidos. nomeadamente alguns provenientes
do Serviço de Saúde de Angola , como é o caso do
Dr. João da Silva Camacho Baião. a prestar na Direcção-Geral de Apoio Médico do Ministério de Educação
e Cultura . continuam a receber letra F quando deveriam já estar a auferir o vencimento correspondente à
letra E. dado que são Especialistas.
Nesta conform idade. o Presidente da Ordem dos
Médicos oficiou ao Secretário de Estado da Reforma

Ordern dos

fViéu1cu ~

..,

Administrativa expondo claramente a questão e solicitando a sua rápida solução para além de, como é
lógico e evidente dada a natureza do Estatuto do
Médico, requerer também a retroactividade a partir da
data da sua vigência ou seja, para os Médicos Hospitalares, 1 de Julho de 1979 .
Em resposta, a Secretaria de Estado da Reforma
Administrativa enviou o ofício que se junta em anexo:
«Em referência ao ofício em epígrafe. tenho a
honra de comunicar a V. Exa, segundo informação da
Direcção-Geral de Recrutamento e Formação , que por
despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da
Reforma Administrativa de 1.7.980, exarado sobre
uma informação daquela Direcção-Geral de 30.6.980.
o pessoal médico ingressado no Quadro Geral de
Adidos foi considerado abrangido pelo âmbito de aplicação do Decreto-Lei n° 373/79, de 8 de Setembro,
que aprovou o Estatuto do Médico .
Com vista a promover o enquadramento dos
médicos adidos nos vários ramos e catego rias da
ca rreira médica dos serviços públicos de saúde, foi
enviado a cada um destes funcionários um ofício
solicitando a entrega naquela Direcção-Gera l dos
elementos julgados necessários para o efeito, nomeadamente certificado de habilitações literárias, documentos comprovativos de internatos realizados, especia lidades conferidas pela Ordem dos Médicos, funções
docentes eventualmente exercidas e outros elementos
curriculares de interesse.
Feita a recolha da documentação so licitada, a referida Direcção-Geral contactou com o representante
designado pela Direcção-Geral dos Hospitais, em
ordem a iniciar as diligências visando a reclassificação
dos médicos em causa e a sua posterior integração, ao
abrigo do Decreto-Lei n° 182/80, de 3 de Junho.
O Dr. João da Silva Camacho Baião, que ingressou
no O.G.A. como médico ortopedista, letra F, entregou
oportunamente na Direcção-Geral de Recrutamento e
Formação os r-eferidos elementos curriculares, pelo
que será brevemente integrado, nos termos do art. 2°,
n° 1 do Decreto-Lei n° 373/79, de acordo com as
respectivas qualificações profissionais e os estatutos
das car reiras médicas existentes ou que venham a ser
criadas, sendo-lhe, consequentemente, devidas as
remunerações previstas nos artigos 19° a 23° e
tabela anexa e nos termos fixados pelo art 0 28° do
mesmo diploma legal.»

•
ATRASOS NOS PAGAMENTOS
POR PARTE DOS SMS
A Ordem dos Médicos enviou também ao Pre sidente da Comissão ln sta ladora dos SMS o ofíc io que
em parte se transcreve:

Ordem dos Médicos

«São numerosas já neste momento as queixas relativas aos atrasos de pagamentos das facturas referentes a serviços médicos prestados nos termos da
Convenção em vigo r.
Com efeito, possuimos documentação demonstrativa de que estão a ser largamente ultrapassados os
prazos de pagamento consignados na aludida Convenção pelo que a mesma está a ser unilateralmente
violada pelos Serviços Médico-Sociais.
Nesta conform idade, solicitamos a V. Exa . que
promova com a máxima urgência, as diligências necessárias por forma a evitar o eventual agravamento da
situação».

•
SUBSÍDIO DE FÉRIAS
PARA POLICLÍNICOS 1980/81
A Comissão de Internato Policlínica da Zona Sul
( 1980/81) informou oportunamente esta Ordem dos
Médicos que face a algumas dificuldades que estavam
surg indo no tocante ao pagamento do subsídio de
férias referente ao ano civil de 1980, tinha requerido à
Secretaria de Estado da Saúde que o referido subsídio
lhe fosse creditado com a possível brevidade.
Em face da justa pretensão, o Presidente da Ordem
dos Médicos oficiou de imediato à Secretaria cje
Estado da Saúde, apoiando-a e recordandÓ que em
todos os Cursos anteriores nas condições deste, tinha
si do decidido pela Secretaria de Estado proceder ao
pagamento do subsídio reivindicado pela aludida
Comissão, tanto mais que estes Policlínicas, completavam a 31 de Dezembro, doze meses efectivos de
trabalho.
Estamos certos de que a lógica pretensão não deixará de ser rapidamente deferida e satisfeito o respectivo subsídio .

•
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL
Informou-nos o Ministério das Finanças e do Plano
através do Secretário de Estado do Orçamento, que o
pedido de revogação da legislação referente aos
Subsídios de Férias e de Natal solicitado pela Ordem
dos Médicos tinha sido transmitido à Secretaria de
Estado da Reforma Administrativa, entidade a quem
pertence a iniciativa legislativa sobre tal matéria.
Aguarda-se uma decisão urgente desta Secretaria
de Estado que só poderá ser no sentido de dar provimento à nossa reclamação.
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VENCIMENTO DOS ESPECIALISTAS
DO INSTITUTO DR. GAMA PINTO
A Ordem dos Médicos detectou q ue os Especialistas do In stituto de Oftalmologia Dr . Gama Pinto não
tinham os seus venci mentos actualizados, estando por
isso numa situação anómala que se arrastava há mais
de um ano.
Nessa co nformidade, foi oficiado em 19. 12.80 ao
Secretário de Estado do En si no Superior alertando-o
para a urgência em regularizar ao abrigo do Estatuto
do Médi co. a situação desses Médi cos.
Para uma maior rapide z e operacionalidade do
assunto. JUnto u-se um Projecto de Portaria cuja homologação resolveria a situa ção.

•
SERVIÇO MÉDICO NA PERIFERIA
Mais uma vez a colocação dos Médicos no Serviço
Médico na Periferia levantou questões de ce rta relevância.
Atenta desde o início aos vários problemas que
foram surgindo, a Ordem dos Médicos entendeu indispensável a certo trecho, tomar uma posição sobre a
metodologia da inscrição enviando ao Secretário de
Estado da Saúde o ofício que a seguir se transcreve :
«Faz parte do espírito do Regulamento dos SMP,
constituir a média ponderada de curso, critério preferencial da esco lha para o mapa de vagas em aberto.
Daqui se inferia que nenhum cand idato ficaria colocado enqua nto outros com notas superiores o não
fossem .
Teve porém a Ordem dos Médicos conhec imento
de estar projectada uma alteração no método de distribuição dos médicos candidatos ao Serviço Médico à
Periferia-1981, e que tal alteração virá contrariar o
princípio referido contemp lad o no citad o Regula mento (nomeadamente do seu art. 0 26°) e que vigorava quando da inscrição dos candidatos, que por ele
nortearam as suas opções .
Sabemos que esta nova atitude resultou do f acto
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde ter conc luído ser impossível
com o número de 5 opções feita s pelos candidatos,
proceder-se à sua distribuição, sem que se verifi casse
um grande número de casos colocados em Concelhos
que não constassem das referidas opções.
Sugeriu V. Exa ., Senhor Secretário de Estado.
«parar a di stribuição ao primeiro caso em que se verificas se a saturação de todas as opções, seg uindo-se
uma inscrição adicional do s cand idatos ainda não
co locados para o mapa de vagas restante».
Nesta linha de pen sa mento co nsidero u pois o
Departamento de Recursos Humanos como única via
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de de sbloquear a situa ção, proceder-se a uma colocação em duas fases: a primeira fase, processar-se-ia a
colocação por ordem decrescente de nota s, de todos
os candidatos que dentro das cinco opções tivessem
vaga. Na se gunda fase haveria uma nova escolha de
opções por parte dos candidatos não coloca dos, de
acordo co·m o mapa de vagas re stante, segui ndo-se a
co locação pelo mesmo método.
Finalmente os ca ndidatos ainda não colocados
sê-lo- iam independentemente de qualquer opção, procura ndo-se no entanto respe itar a preferência da zona
assinalad a no boletim de in sc ri ção.
Pensa mos não ser de utilizar esta alternativa até
porque vem proporcionar situações em que o fa ctor
sorte se sob repõe à nota de curso. contrariando a filo sofia do Regulamento , pelo que entendemos não ser
co rrecta a su a concretização .
Chegou entretanto ao conhecimento da Ordem
do s Médicos, uma proposta proveniente da Comissão
de Curso dos Médicos Policlínicos do 2° ano . que visa
a re so lução do problema de acordo com a segu inte
metodologia:
a) Ordenação dos ca ndid atos de acordo com a
média de curso aproximada até às décimas;
b) Colocação feita segundo o modelo utilizado
para os concursos às Carreiras Médicas.
Esta proposta, se bem que consagre na integridade os princípios que a Ordem dos Médicos entende
deverem se r preservados , afigura -se tecnicamente
inviável.
Assim , como única sugestão que respeite os
princípios, não sofra eventuais bloqueios e
possa concretizar-se rapidamente, sugere-se:
a) Listagem imediata da totalidade dos locai s onde

existem vagas , e loca l para indicação dos res tantes parâmetros definidos na regu lamenta ção existente;
b) Sua entrega aos médi cos para nelas inscrevetem escalonadamente e em totalidade as suas
opções, no prazo máximo de cinco dia s úteis,
após divulgação da lista de vagas ;
c) Tratamento destes dados e distribuição de
vagas pela informática .»

•
MÉDICOS DE VALÊNCIA
Tomou o Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos conhecimento com certa surpresa do
teor do Des pacho 30/80 de 30 de Outubro de 1980,
da Direcção-Geral de Saúde .
Nele se afirma no ponto 6, em conc lu são:
pag. 21
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«As remunerações propostas foram ca lculadas
com base nas letras E e F. respectivamente para os
Médicos Especialistas e não Especialistas. considerando-se como Especialistas aqueles que possuírem
esse grau de Carreira Hospitalar e não os que apenas
possuam qualquer Especialidade reconhecida pela
Ordem dos Médicos».
Nesta conformidade. o Presidente da Ordem ofi ciou à Direcção-Geral de Saúde chamando a atenção
para o fa cto desta interpretação subverter totalmente
o espírito do disposto no Decreto-Lei n° 373/79. de
8 de Setembro de 1979 e que procurava efectivamente recompensar o maior nível técnico já obtido
pelo Médico e assim remunerá -lo de acordo com essa
mais elevada categoria já obtida.
Seguidamente recordámos que o grau de Especialista da Carreira Hospitalar não corresponde automaticamente ao único título de Especialista existente
- o da Ordem dos Médicos e que, por outro lado.
este se situa num plano superior ao grau obtido na
Carreira o que torna absurda a já referida inversão de
valores.
Solicitámos, finalmente , que o teor dessa circular
seja urgentemente alterada. com a retroactivid ade
decorrente do Decreto-Lei n ° 373/79 e que para
efeitos de remuneração seja esclarecido sem margens
para dúvidas que devem ser remunerados pela letra E
não só os Médicos com o grau de Carreira mas também os Médicos já Especialistas pela Ordem dos
Médicos.
Aguardamos pois uma resposta da Direcção-Geral
de Saúde que certamente colocará a questão nos
moldes correctos ora propostos.

•

Parecer do CNE quanto ao conceito de exercício de Medicina, para efeitos de inscrição na
Ordem dos Médicos e nomeadamente sobre a
situação dos Médicos de Saúde Pública.
1. Pergunta-se se os Médi cos que trabalham no
âmbito da O. G. Saúde e aos quais é vedado o
exercício da Medicina Livre. devem ou não
estar inscritos na Ordem dos Médicos.
2. Sendo certo que está revogada a disposição
que vedava, no anterior estatuto. a inscrição na
Ordem. aos Médicos que estivessem nessa
situação, há que solucionar o problema em face
do actual Direito. E nesse campo, propõe o
actual Estatuto:
0

«Art 1° - A Ordem dos Médicos abrange
os licenciados em Medicina que exerçam ou
tenham exercido, em qualquer regime de trabalho, a profissão médica.

3. Parece. pois. indubitável que todo aquele que
exerça a profissão médica (ou seja, reservada a
médicos. a licenciados em Medicina) ou exerça
Medicina (pratique actos médicos) deve estaiinscrito.
4. A Lei não define. directamente. o acto méd1co.
Deve. por isso, entender-se que aceita a noção
tal como ela existe no seio da sociedade. veiculada pelo actual estado de evolução da medicina. O próprio art 0
12 ° do Deueto-Lel
n° 32171, de 29 de Julho de 1942. ao referir
o exercício ilegal da medicina diz
«Aquele que. sem qualquer título ou sem
título bastante. praticar observação ou tratamento de pessoas por qualquer método ou
processo que tenha por fim a cura de estados
mórbidos ou in cómodos de saúde. ou qualquer
ac to de profissão médica .. »
Ou seja: não limita a noção de acto médico à
observação. tratamento ou similares. antes o
estende a quaisquer outros reservados a
médicos.
5. A saúde pública é um sector que implica a prática de actos médicos; por isso existe uma
carreira médica de saúde pública, expressamente consagrada (DL 414/71. de 27 de
Setembro, art 0 6° e ss). Ora. dos actos a
praticar por médicos de saúde pública. são
actos médicos aqueles que. pressupondo
conhecimentos de medicina. só aos médicos
compita desempenhar.
Temos pois, por seguro. a existência de
actos médicos de saúde pública .
6. Os médicos de saúde pública, como quaisquer
outros que exerçam profissões reservadas a
médicos ou que impliquem a prática de actos
médicos, de qualquer tipo, devem estar inscritos na Ordem.
Por isso tinha de haver. no anterior estatuto.
uma norma expressa a consagrar a excepção.
Mas do desaparecimento dessa norma. há
agora que retirar as consequências devidas.
7. Finalmente. esclarecemos que a situação é
diferente, neste ponto, da Ordem dos Advogados: esta não é uma «ordem de JUrista s».
razão porque estes não têm de estar todos
inscritos.
8. Em conclusão: os médicos de saú de pública. a
quem esteja vedado o exercício da medicina
livre têm. pelo Direito actual. de se inscrever na
Ordem dos Médicos.
9. O CNE alerta pois os interessados para a obrigação de se in screverem.

( ... )
0

Art 8° - O exercício da Medicina depende
da inscrição na Ordem dos Médicos».

O CN E estuda neste momento. através de Comissão expressamente nomeada. a criação da Especia lidade de Saúde Pública.

Ordem dos Méd icos
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INFORMAÇÕES A DAR PELOS
MÉDICOS-CHEFES
PARECER DO CONSELHO NACIONAL
EXECUTIVO
Tomou a Ordem dos Médicos conhecimento que
ce rta s empresas, através de normas genéricas distri buída s a todo o pessoal de chefia, pretendem que este
se pronun cie sobre a acção daqueles que traba lham
no re spectivo sector .
A Ord em do s Médi cos entende que tal é um direito
que assiste à entidade patronal e em relação àqueles
com quem existem rela ções de traba lho .
Os médicos-chefes. dentro das atribuições que
lhes são con ferida s pelo grau hierárquico em que se
situam devem pois prestar as referidas informaçõe s,
de aco rd o com as normas éticas da profissão médica.

•

5. 0

-

ções sobre Contribuições e Impostos,
pelo que se a interpretação acima referida poderia eventualmente não ser
pacífica ou aceite pelas Finanças, tal
dúvida, parece assim, definitivamente
ultrapassada.
O talão entregue ao doente funciona
como recibo e não deve pois ser passado recibo do modelo 2.

A Ordem informa assim que tudo fará para
que se proceda de acordo com o exposto, sugerindo aos Médicos que nas suas declarações do
Imposto Profissional não deverão incluir as referidas verbas que só deverão contar para efeitos
de Imposto Complementar.
Pelo Conselho Nacional Executivo

(

•

IMPOSTO PROFISSIONAL
Face à dúvida surgida sobre se os Médicos
aderentes às Convenções e ao Acordo áfectuado
com a SES/SMS, deverão ou não declarar para
efeitos de Imposto Profissional os honorários
recebidos através daqueles, entende o Conselho
Nacional Executivo, ouvido o consultor jurídico,
Informar que:
1. 0

-

2. 0

-

3. 0

-

Por força do art. 0 , alínea a) do Código
do Imposto Profissional, estão isentos
do Imposto os servidores do Estado;
Uma vez que, actualmente os Médicos
convencionados são pagos pelo Estado
e ficam a este ligados pela adesão à
Convençio, deve entender-se que integram, com permanência essa categoria.
O estatuto do Médico nos Serviços
Oficiais de Saúde diz no art. 0 6. 0 :
((Aos Médicos dos serviços públicos
são reconhecidos os seguintes direitos:
J) Tratamento fiscal idêntico ao aplicável aos funcionários e agentes do
Estadon.

4. 0
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-

Nessas condições fica reforçado o
entendimento referido no número
anterior no que respeita às Convenções e Acordo OM-SES/SMS, o que
aliás já era uso para os Médicos recebendo salário fixo nos Serviços Médico-Sociais.
Entendimento idêntico ao referido foi
obtido através da Secção de Informa-

ATRASO NO PAGAMENTO
AOS MÉDICOS CONVENCIONADOS
Relativamente ao ofício que enviámos ao Ministro
dos Assuntos Sociais manifestando a nossa preocupação pelo atraso co m que t êm estado a ser pagas
as fa ctura s de Médicos co nvencionados, divulgado no
número 12 desta Revista , recebemos um ofício dos
Serviços Médico-Sociais no qua l nos é informado que
por orientação de Sua Excelência o Senhor Ministro
dos Assunto s Sociais e Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Saúde, foram já desencadeados os
mecanismos necessá r ios para uma recuperação parcial do atraso dos pagamentos aos Médicos convencionados, facto que muito nos apraz registar tanto
mais que demonstra uma vez mais, a capacidade
manifestada pela Ordem em defender os legítimos
interesses da Classe Médica e o interesse do actual
Governo em co laborar com ela.

ATRASO NO PAGAMENTO DE FACTURAS
DE MÉDICOS CONVENCIONADOS
Acusando a recepção do ofício n ° 10 615 de 12
de Deze mbro p.p., dirigido a Sua Excelência o Ministro dos Assuntos Sociais e do ofício n° 307 de 13 de
Jan ei ro de 1981, dirigido a esta Comissão ln staladora ,
cumpre informar que, por ori entação de Sua Excelên cia o Sen hor Mini stro dos Assuntos Sociais e Sua
Exce lên cia o Senhor Secretário de Estado da Saúde,
foram já desencadeados os mecanismos necessários
para uma recuperação parcial do atraso dos pagamentos aos médicos convencionados.

Ordem dos Médicos
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Especialidades Médicas

NORMAS ORIENTADORAS SOBRE EXAMES
PARA OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE ESPECIALISTA
PELA ORDEM DOS MÉDICOS

o

O Conse lh o Naciona l Executivo solicita- lhe que o
Colégio a que o Exmo. Co lega preside indique desde já
a este Conselho Nacional Executivo os membros do
Júri de Exames para obtenção do Título de Especialista pela Ordem dos Médicos (bem como os respectivos suplentes. para o ano de 1981 ).
Se a previsão desse Colégio for de que o número
de Candidatos excederá 20. agradecemos que indique
um ou mais Júris suplementares dado que deverão
funcionar tantos Júris quantos o número de candidatos o justifique (de acordo com a proporção 1 Júri
por cada 20 candidatos ou fracção).
Dado ter sido decisão do Consel ho Nacional Executivo que os exames se rea li zem, em alternância. nas
vária s secções regionais, os exames dessa Especialidade em 1981 deverão efectuar-se em
pelo que a essa região deve pertence r o Preside nte
do Júri.
Lembra-se igualmente que o Júri deve ser constituído por médicos com categoria não inferior a Chefe
de Clínica ou pelo menos sejam Especialistas pela
Ordem dos Médicos desde há mais de 5 anos.
Por decisão do Conselho Nacional Executivo a
época de exames processar-se-á entre Maio e Julh o,
anualmente. competin do aos Júris a marcação exacta
das datas das provas.
Chamamos a atenção para o novo Regulamento
dos Colégios de Especialidade Já pub li cado na Revista
da Ordem dos Médicos e nomeadamente para o tipo
de provas a efectivar e para a forma de dar as cla ss ifi cações: reprovado. aprovado (quando for apenas por
maioria), aprovado por unanimidade e aprovado por
unanimidade e distinção.

Em aditamento ao publicado no n° 12 desta
Revista. rectifica-se que o artigo 19, ponto 6, do
Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades
passa a ter a seguinte redacção:
O resultado final será definido em termos de apr ovado , aprovado por unanimidade e aprovado por
unanimidade e distinção, competindo ao Preside nte
lavrar acta de que constam as classificações parce lares.

NORMAS PARA O ESTÁGIO
NA ESPECIALIDADE
Foi solic itada ao CN E a adopção de normas genéricas para casos de não aproveitamen to de um dos
anos de estágio na Especia lidad e, coloca ndo-se dua s
hipóteses fundamentais:
a) Poss ibilidad e ou não da sua substitui ção pela

reali zação de um estág io constante dos novos
curr icu la ;
b) Possibilidade ou não de efectua r este novo
estágio em acumulação com um ano de estágio na Especialidade.
Após estudo do problema, o Conselho Na cio nal
Executivo. no que respeia à primeira questão, entendeu que ser ia viável desde que isso obtenha Parecer
favorável do respect ivo Co lég io de Espec ialidad e,
dado que a ord em pela qual foram programad os os
diferentes estágios obedeceu a um cr itér io de for mação progressiva bem definido.
Já em relação à segun da pergu11ta. foi entendido
que em nenhuma circu nstânc ia os estágios podem ser
acumuláveis.

•
DESRESPEITO PELAS REGRAS DAS
CARREIRAS HOSPITALARES
Constou à Ordem dos Médicos que um grupo de
Chefes de Clíni ca do Hospita l Ega s Moniz. passou
recentemente do Quadro B o nd e se encontrava, para
o Quadro A. isto co m manifesto desrespeito pe la s
regras morais que têm presidido à integra ção dos
Médicos nas Carreiras Hospi talares. se não que também. um desrespeito das regras legais dessas mesmas
Carre ira s.
Atentos às ci rcu nstân cia s. so licitámos ao Senhor
Ministro dos Assuntos Sociais a revogação de tal
passagem, so b pena de se desvirtuar o sentido de
dignificação e de ju sti ça que se procurou dar quando
se fez a atribuição de lugares do s Quadros A ou B. dos
vários Hospitais.
Dei xámos bem expresso ao Senhor Mini stro que é
inadmissível para esta Ordem que ao mesmo tempo
que se luta arduament e para a dignificação das quali .
ficações médicas, por via puramente burocrático-administrativa se ultrapassem as regra s estabelecidas .
pág. 25
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sanitas
Exrno.Senhor Doutor
Ê com grato prazer que lhe anunciamos a introdução no mercado portugues

da nossa especialidade farmacêutica
P R O G E N A R - GEL
O Progenar- Gel ê urna geleia de progesterona que se destina ao tratamento
selectivo das distrofias mamárias que, em virtude da .sua aplicação percutânea, permite urna penetração rápida e profunda através da pele e consequenternente a obtenção de urna concentração ao nÍvel do tecido mamário,
rápida e adequada ao efeito terapêutico esperado.
Dado que a progesterona e removida muito lentamente pela circuláção linfática e rnetabolizada "in situ", os nÍveis plasmáticos sofrem um aumento
muito discreto,o que justifica a ausência de acçÕes sisternicas concretamente ao nÍvel do endornetrio.
O Progenar- Gel devido a suas caracterÍsticas peculiares de acção, torna-se assim um produto de eleição,prático e seguro, no tratamento das distrofias rnarnárias,vindo por este facto preencher urna lacuna no arsenal medicamentoso do especialista e do clÍnico geral que se deparam diáriarnente com o tipo de afecçÕes indicadas, as quais sendo benignas, eram, ate
agora de difÍcil resolução !
O Laboratório Sanitas orgulha- se de poder prestar este valioso contributo à medicina portuguesa e fica ao dispôr de V.Exa. para através dos seus
colaboradores científicos ou do seu centro de documentação medica lhe pres
tar todos os esclarecimentos ou apoio complementar de que venha a sen~
tir necessidade .

Muito Atenciosamente
O Director de Marketing
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INTERCÂMBIO MÉDICO-INTERNACIONAL
Está esta Ordem dos Médicos neste momento
envidando esforços no sentido de concretizar acordos
de intercâmbio com vários países de Medicina avan çada e que permitam aos Médicos Portugueses fazerem estágios no Estrangeiro por tempos, em princípio, entre 6 meses a um ano.
Isto obriga necessariamente a que Portugal dê aos
países com os quais faça acordo capacidade para que
os seus Médicos venham fazer um estágio em Portugal.
Solicita -se pois aos responsáveis pelos serviços
nomeadamente, dos hospitais centrais e especializados, o favor de indicarem a esta Ordem se pensam
esta r o seu se rvi ço em condições de poder receber
esses Médicos estrangeiros e de lhe s facultar treino
e experiência. Só com este conhecimento pode a
Ordem proceder às necessárias diligências junto das
entidades responsáveis portuguesas, nomeadamente
do Governo e dos Conselhos de Gerência Hospitalares .
Considera -se este um assunto da maior importância e esperamos toda a co laboração por parte dos

eventuais interessados. Não será preciso realçar a
responsabilidade de que se reveste esta tomada de
posição mas também as vantagens que ela poderá
trazer para o progresso da Medicina Portuguesa, bem
assim como para a divulgação do que de bom também
se faz no nosso país.
Todos os que pensem poder dar a sua adesão a
este tipo de iniciativa deverão dirigir-se ao:
Intercâmbio Internacional
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
Avenida Almirante Reis, 242-2° Esq 0
1000 LISBOA

•
MEDICINA DO TRABALHO
As listas já publicadas dos inscritos no Colégio de
Medicina do Trabalho , acrescenta-se hoje o nome do
Dr. Francisco José Pereira Calisto que por lapso não
foi incluído.

EDITORIAL (continuação)
No primeiro caso, o Júri limita-se a avaliar se foi
alcançado em valor absoluto o desejado nível que
garanta aos doentes assistência qualificada. No
segundo caso, o Júri preocupa-se fundamentalmente
com a determinação do valor relativo dos candidatos
ao preenchimento de vaga e também com o facto de
uma decisão sua, negativa, poder levar um Colega ao
desemprego.
No primeiro caso, os candidatos são levados a
submeter-se a exame pelo calendário e não de acordo
com o seu ritmo de aprendizagem, quer se sintam ou
não suficientemente preparados, dado que condicionados aos prazos fixos de duração dos Internatos
e ao espectro de desemprego, se o não fizerem. No
segundo caso, pelo contrário, os candidatos só se
submeterão a provas quando sentirem ter alcançado
o nível requerido de preparação.
A obrigatoriedade de provas desgastantes.
frequentes. muitas vezes impeditivas de um trabalho normal. oficial ou privado. com a consequente redução da actividade Institucional.
social e humana da acção médica. não parece de
modo algum justificar-se. E sobretudo a sua
duplicação. na prática. é totalmente absurda e
inaceitável. pelo que a opção não pode quanto a
nós ser outra que não seja a que a Lei consagra:
a titulação pela Ordem dos Médicos.
Uma atitude de verdadeiro progresso é pois a que
ultrapassa saudosismos de um tempo que passou
e sensibilidades do presente e encara com decisão o
futuro e a renovação consciente das ve lha s estruturas,
adaptando-as aos novos conceitos que o conservadorismo mal orientado persiste em não querer aceitar.
Com frequência em contacto com Colegas
estrangeiros constatamos a sua admiração pelo
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papel fundamental que a Classe Médica Portuguesa soube merecer e conquistar. por direito
próprio. no contexto nacional e no âmbito espe~
cífico do seu campo de acção. Sempre estes
mostram perplexidade quando tomam conhecimento existirem Colegas que embora em número restrito e alguns até defensores do actual
tipo de associativismo médico. pretendem
devolver às Instituições e Hospitais do Estado o
direito à titulação de Especialistas Médicos.
É como se a própria Classe. como estrutura livre
e independente • . quisesse deixar de sê-lo e
submeter-se apenas de novo ao Estatuto de
Funcionário. negando um direito já obtido.
Parece realmente absurdo, que sejam elementos
da própria Classe Médica a querer negar a si mesmos
um direito já obtido.

Se isso é compreensível da parte de qual.
como Sindicato dos Médicos da Região Sul.
defendia em 1975 que a primeira condição para
fazer parte de uma Comissão de Especialidade
era ser progressista. a segunda ser competente
e a terceira ser da confiança da Direcção. já o
mesmo não se aceita. para quem defende o primado da competência. e. acreditamos. será esta
no futuro. sempre a que prevalecerá.
Esperemos pois que. em raciocínio frio. independente e desapaixonado. os Colegas que ainda
tinham dúvidas sobre a atribuição exclusiva de
Títulos de Especialista pela Ordem dos Médicos.
venham a reconhecer o real valor dessa orientação.
António Gentil Martins

Ord em dos Méd icos

Vária

A PROPÓSITO DE RECIBOS
Da DECO-Associação Portuguesa para a Defesa
do Consumidor, recebemos dois recortes de notí cias
publicadas pelo Jornal «EXPRESSO» que junto reproduzimos integralmente, ao mesmo tempo que era
solicitado o Parecer da Ordem para o que neles se
encontra exposto.

•
RECIBOS E RECIBOS

o
o:

PERGUNTA O LEITOR: A Sra. D. Alda Gonça lves na sequência do nosso último consultório vem
perguntar a nossa opinião sobre o que lhe sucedeu,
recentemente no Centro de Optometria Visus, sito na
Av. Fontes Pereira de Melo, no Consultório do
Dr. João Pinto.
Segundo nos narrou, ao pagar a consulta foi-lhe
solicitado 450$00 mas tendo informado que a consulta fora marcada por intermédio de um Sindicato foi-lhe passado um recibo apenas de 250$00, -embora
não deixando de desembolsar os referidos 450$00.
Pensando haver qualquer ilegalidade na situação que
nos narrou a leitora pede a nossa opinião.
RESPONDE A DECO: A Situação que nos narra a
leitora, é, em todo, muito semelhante à descrita no
nosso último consultório.
Com efeito, na simplicidade dos factos, a leitora foi
obrigada a pagar uma quantia superior à que consta
do recibo passado pelo profissional que lhe deu a
consulta . A única novidade introduzida resulta de tal
divergência ter a sua causa no facto de a consulta ter
sido marcada por intermédio de um Sindicato.
Compreendemos e acitamos que entre as Classes
Profissionais possam ser estabelecidas condições
especiais de prestação de serviços. Só que tais condições deverão ser muito claras e nunca de molde a criar
quaisquer dúvidas ou militação aos direitos do consumidor enquanto tal.
Se a nossa leitora paga uma determinada importância tem todo o direito em receber um recibo pelo
quantitativo que pagou exactamente.

E um direito imposto pela clareza das regras do
mercado e mesmo pela dignidade específica do consumidor.
E não há razão extracontratual ou qualquer acordo
entre profissiona l e associação sindical ou outra que
justifique a alteração desta regra muito clara e sadia.
É que, para além do mais, a nossa leitora quando foi à
sua consulta não foi naturalmente na sua condição de
profissional sindicalizada mas antes na sua natural
Ordem cJos Médicos

co ndição de consumidor. Daí que as razões referida s
no nosso anterior consultório da certeza do pagamento e de natureza fiscal se mantenham e, consequentemente, o inalienável direito da leitora de só
pagar pela quantia de que lhe seria passado o recibo .
Eventualmente, a elas se acrescentará o direito que
todo o sindicalizado tem a um tratamento não discriminado.
Razão por que sobre o assunto iremos ouvir as
centrais si ndicais. Não deixaremos posteriormente de
lhe dar notícias . Razão por que concluímos, como no
anterior co nsultório: Consumidor não deixe de solicitar o recibo a que tem direito . Assim exercerá não só
o seu direito de consumidor, mas também, pela sua
conduta exemplar, educará os prestadores de serviços
e comerciantes sugerindo-lhes o cumprimento das
suas obrigações . Igualmente aplanará o caminho aos
outros consumidores.
DECO -Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor
Av. Defensores de Chaves, 22-1 ° Dto .
1000 LISBOA
Telefone 57 39 01

Transcreve-se seguidamente o nosso Parecer
tal como foi comunicado à DECO.
1. É indubitável que, nos termos da lei geral do
Pais, qualquer pessoa que receba uma quantia,
em cumprimento de uma pbrigação, tem direito
a recibo (art 0 787 ° do Código Civil).
2. No caso das despesas de transporte, referido
no «Expresso» de 29 de Novembro, não é juridicamente impossível que os pacientes suportem directamente o seu montante (a situação
está até implícita no art 0 10° , alínea h) do
Código lmp . Profissional) ; em tal eventualidade
haveria, quando muito. lugar a recibo autónomo.
3. No caso constante do «Expresso» de 5 de
Dezembro, deve a Ordem informar V. Exa., que
a pessoa aí referida como dando consultas não
é médico, nem consequentemente, está inscrita
nesta Ordem. A situação - tal como vem re latada - é, aliás, tão insólita que não merece
comentários.
4. Na generalidade é parecer da Ordem que a
recusa em passar recibos, por parte de médicos,
das quantias que recebem, quando implique
fraude fiscal ou prejudique os pacientes, deve,
naturalmente, ser combatida sempre que se
demonstre. Pode contudo suceder que tal
recusa tenha, na sua base, um entendimento
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menos correcto das normas aplicáveis - como
parece ser o caso relatado a 29 de Novembro
altur·a em que o médico - como qualquer con·
sumidor - deve ser esclarecido.
5. A Ordem dos Médicos aproveita para alertar a
DECO - como Associação do Consumidor para o facto de o sistema fiscal em vigor, muito
pesado para os profissionais liberais que cum·
pram a lei, provocar distorções que promovem
muitas das queixas registadas. Assim, por força
do sistema incompleto de deduções das des·
pesas, um médico que se desloque ao domi·
cílio do doente, não pode deduzir na prática a
deslocação que, actualmente, é de montante
elevado. Pela actuação conjunta dos impostos
profissional e complementar, é relativamente
fácil que o preço de 1000$00 por consulta
nocturna a domicílio não permita cobrir a des·
pesa ocasionada dadas as deduções que daque·
las re sulta m na remuneração do médico;
e muito menos, retribuir o trabalho do pro·
fissional que - por imperativo deontológico
e quantas vezes depois dum dia de esforço
intenso - tem de renunciar ao repouso a altas
horas, para atender uma chamada.
6. A verdadeira normalização de situações do tipo
das relatadas exige, pois, uma correcção global
das estruturas existentes, normalmente tribu·
tárias, não sendo as actuações pontua is mais
do que plaiativos. E também nesse campo
poderão, V, Exas. desempenhar um papel con·
siderável.

•

nosso leitor possa ter sido mu ito concreto. Aliás, este
tipo de procedimento do médico em causa poderá ser
particularmente perigoso já que, eventualmente, levará
a evitar o recurso aos cuidados médicos o que não
está livre de causar uma qualquer perigosa situação
para a saúde.
Sem esquecer que esse mesmo procedimento
encerra em si uma pouco saudável confusão que fará
esbater o efectivo exercício mais penoso de uma acti·
vidade médica, que os doentes claramente poderão
entender, a favor de uma mera forma de medir o
preço dos transportes que se tornará, então, susceptível de discussões intermináveis entre doente e médico
fazendo ruir a falada relação médico-doente.
É tudo isso que nos leva a pôr o problema à consideração da Ordem do Sindicato dos Médicos por
forma a que seja possível encontrar uma clara linha de
co nduta para o futuro, por parte dos méd icos, sem
que sejam postos em causa os interesses dos doentes.
Uma certeza porém caro leitor• ninguém é obr igado
a pagar qualquer importância sem que lhe seja entregue o correspondente recibo.
Portanto leitor, em nova oportun idad e so licite o
recibo a que tem direito. Exerça o seu direito de consumidor e ao mesmo tempo o seu dever de educar os
prestadores de serviços e os come rciantes, levando-os
ao cumprimento das suas obrigações.

e

DECO -

Associação Portuguesa para a Defesa do
Consum id or.
Av. Defensores de Chaves, 22-1
Dto.
1000 LI SBOA
Telefo ne 57 39 08

°
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PROCEDIMENTO (MÉDICO) PERIGOSO

OS DESINFECTANTES COM IODO
E AS MULHERES GRÁVIDAS

PERGUNTA O LEITOR • O senhor J. M Pinto
escreveu-nos muito admirado com o que recente·
mente lhe aconteceu, durante a doença de um familiar
em que se viu obrigado a chamar, de urgência, um
médico para se deslocar a sua casa. No final da con·
sulta foi-lhe sol icitado o pagamento de mil escudos
mas apenas foi passado um recibo de setecen to s
escudos com o fundamento de que a diferença era
relativa a despesas de deslocação. Pergunta-nos o
nosso leitor se tal actuação, por parte do clínico,
é correcta.
RE SPONDE A DECO A resposta é extrE)ma·
mente simples já que ao pagamento de qualquer
importância deve corresponder a passagem do res·
pectivo recibo. E isso não só tendo em vista <J garantia
de quem paga de que não poderá voltar a se r -l he exi·
gida mais tarde a quantia que pagou, ma s também
porque há que garantir, em termos fiscais, uma certa
veracidade de ganhos.
Acresce que em situações análogas à descrita pelo
nosso leitor fun cionam , por vezes, alguns mecanismos
da Previdência tendentes à retribuição ao doente das
quantias por este dispendidas e, claramente, é dife·
rente ser retribuído com base em setencentos escudos
ou tomando em conside ração os mil escudos efectiva·
mente pagos. Daí que, no caso relatado, o prejuízo do

Segundo um artigo publicado no Boletim da Ame·
rican Medicai Assoc iation, as mulheres grávidas devem
ser avisadas no sentido de evitarem usar lí quidos ou
cremes contendo povidone·iodo como de sinfectante,
visto que pode ser perigoso para a criança.
O Dr. Helmuth Vorherr da Escola de Medicina da
Universidad e do Novo México, Albuquerque, divulgou
os resultado s das pesquisas que efectuou no sentido
de determinar a quantidade de iodo na corrente sanguínea devido ao uso de desinfectante vagi nal contendo tal produto.
O Dr. Vorherr verificou que o nível de iodo no
sa ngue sobe entre cinco a quinze vezes pouco tempo
depoi s do desinfectante ser usado. Segundo os investigadores da Universidade do Novo México, uma
sobrecarga de iodo no sistema pode causar uma
supre ssão do rendimento da tiroideia. A glândula
tiroideia do feto é particularmente sensíve l. Existe
risco das cria nças nascerem com bócio ou hipotiroidismo. O risco é particularmente elevado quando o
desinfectante iodado é usado repetidamente. O recém·
-na sc ido pode apresentar atrasos mental e fí sico e per·
turbações cereb rai s.
O Povidone-iodo aparece sob várias designações
comerciais tais como Betadine, lsod in e, Polydine,
pág. 33
PVP-Indone e Ultradine.
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PRIORIDADES TELEFÓNICAS
PARA RESIDÊNCIAS SECUNDÁRIAS
É sabido que na actual legislação e com inteira
justiça, é concedida prioridade na instalação telefónica
para a residência principal dos Médicos.
Tendo em atenção que os motivos que o justifica ram permanecem e até se agudizam nos fins-de-semana e férias, pois que a relação personalizada
médico/doente muitas vezes a isso obriga, decidiu o
Presidente da Ordem dos Médicos solicitar à Administração dos CTT /TLP que fosse igualmente concedida prioridade na instalação de telefone na residência secundária do Médico ou outros locais onde
tenham residência regular, ainda que temporária
- isto como direito do doente e não como privi légio
dos Médicos.
Na sua resposta, o Conselho de Administração dos
CTT / TLP começou por considerar o problema como
tendo «bastante acuidade» não sendo fácil «responder-lhe negativamente».
E mau grado as limitações com que se debate,
foi-nos prometido que iria ser tentada a resolução de
problemas pontuais, embora sem um carácter formal
de prioridade.

•
LUGARES VAGOS PARA MÉDICAS
PORTUGUESAS NA O.M.S.

I

I

A Organização Mundial de Saúde decidiu aumentar
a participação e integração de mulheres nos seus
quadros.
Registe-se que apesar dos esforços empreendidos
têm experimentado cons ideráveis dificuldades em
encontrar candidatas devidamente qualificadas.
As médicas portuguesas que o desejarem poderão
apresentar a sua candidatura, em particular para os
campos da Medicina Tropical e Pesqu isas médicas,
Saúde Pública e Epidemiologia e Nutrição.
Esc larecimentos complementares poderão ser
obtidos através do Secretariado do CN E

•

I

INFORMAÇÕES

I

Assunto: aplicação do decreto-lei n. 0 533/75,
de 26 de Setembro de 1975, aos médicos.
1. O decreto-lei n° 533/75, de 26 de Setembro
de 1975, determina a obrigação da afixação de preços
de mercadorias destinadas a vendas a retalho e nos
serviços. Ao que parece, há quem entenda que tal
diapositivo deve ser aplicado aos médicos e posto em
funcionamento aos seus consultórios.
2 . O decreto-lei n° 533/75 aplica-se co ncretamente «em relação a todas as mercadorias destinadas
à venda de retalho, bem co mo a toda e qua lquer
prestação de serviços ... » (art. 1.0 , n° 1), devendo a
indicação ter em conta «... o local de venda, a prática
comercial corrente e por forma a alcançar-se sempre a
melhor informa ção para o consumidor» (art. 2°,

Ord em do s Médicos
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n° 1). Ainda quanto aos serviços, os seus preços
«... devem constar da lista exposta nos locais onde as
mesmas são oferecidas ao público» (art. 6°, n° 1).
3. Aparentemente, tal diploma parece não ter
excepção. O seu âmbito deve, contudo, ser precisado :
-

aplica-se em estabe lecimentos comerciais
(1. ex., art. 2°, n° 1) ;
quando haja oferta ao público ( 1. ex., art. 2°,
n° 1 );
naturalmente, quando haja prestações pré-determináveis ou critérios explicáveis para a
sua determinação.

4 . Um co nsu ltório médico não é um estabelecimento comercial, nem os actos médicos são
comerciais: o médico não é comerc iante nem a
prestação médica consta do Código Comercial (vide
os artigos 2° e 13° do Código Comercial).
Por outro lado o médico não oferece ao público a
sua prestação. Recorda-se que a oferta ao público é
uma proposta contratua l dirigida a unia generalidade
de pessoas que, quando aceite, produz imediatamente
o contrato . Nada disto se passa com a actividade
médica nem libera l em geral ( 1. ex., advocacia).
5. Fina lmente, a prestação méd ica não é quantificáve l uma vez que, nos termos do artigo 82°, n° 1,
do projecto do Código Deontológico. «Na fixação de
honorários deverá o médico proceder com moderação
atendendo à importância do s_erviço prestado, à gravidade da doença, ao tempo dispendido, às posses dos
interessados, e aos usos e costumes da terra».
6. O decreto-lei n° 533/75, não se aplica,
manifestamente a médicos, nem a outras profissões liberais. A única obrigação, em matéria de afixação, que respeita aos médicos, é a do dever de
passar recibo, nos termos do art. 9° do Código do
Imposto Profissional.

•
PUBLICAÇÕES DA CEE
As publicações oficia is da Comunidade Económica
Europeia podem ser encontradas em Espanha, na
Libreria Mundi-Prenza Castelló 37, Madrid 1 Tel. 2754655; em França, no Service de vente en
Fran ce des publications des Communautés européennes, Journal Officiel, 26, Rue Desaix 75732 Paris
Cedex 15, Tel. ( 1) 5786139 CCP Paris 23-96; na Grã-Bretanha, no H. M. Stationary Office P. O. Box 569
London SE 1 9N H Te I. (0 1) 9286977, ext. 365
National Giro Account 582-1002.

•
ARQUIVOS CLÍNICOS
Subord inado ao tema «Arquivos Clínicos», a
COPRAI levará a efeito um curso de Forma ção destinado essencialmente a preparar os participantes para
poderem rapidamente recuperar dados preciosos de
factos já passados para um melhor êxito nos casos
presentes.
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PROJECTO DE PROGRAMA
PARA O TRil:NIO 81/83

SECÇÃO REGIONAL DO SUL
DA ORDEM DOS MÉDICOS
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Jorge Manuel Guimarães dos Santos Bessa

Vice-Pres1dente
José João Gomes de Oliveira

7. 0 Secretário
Rodrigo Caste lo-Branco da Costa e Si lva

2. 0 Secretário
António Cândido Vinha s de Sousa

Conselho Regional
Álvaro Manue l Pereira Rosa
António Acácia Nunes da Silva
António Manuel Caetano Ramalho
Fernando Eduardo Barbosa Nelasco
Fernando José Costa e Sousa
Francisco da Silva Parreira
João José Castelo-Branco da Silveira
João Nuno da Rocha e Menezes Cordeiro
Jorge Manuel Cansado Aresta Branco
José Manuel Carrilho Ribeiro
Manuel Gonçalo e Morais Alves Machado

Conselho Fiscal Regional

Presidente
António Leopoldo de Albergaria Pinto Soares

Vogais
António Freire de Andrade Marques da Costa
António Miguel Rebelo de Faro Loureiro

Conselho Disciplinar Regional
João Fernando de Maya Lamarão Gomes Rosa
Jorge Eduardo Ferreira Girão
José Manuel de Brito e Castro Mendes Almeida
José Manuel Lopes Vieira Campos Leite da Silva
Maria de Lourdes da Guerra Quaresma
Vilhegas Ouinhones Levy
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Os elementos que compõem a lista que ora se candidata
ao mandato referente ao triénio 81/83. têm consciência
que é seu dever. em todos os momentos. UNIR. DEFENDER. DIGNIFICAR. VALORIZAR e DINAMIZAR a
Classe Médica .
Cabem nesta definição o reconhecimento do respeito
pelo doente e a defesa e dignificação do médico. caracterfsticas especiais do binómio MtDICO - DOENTE. elo
essencial duma cadeia que se pretende forte. coerente
e livre.
Nos próximos anos. alguns problemas relevantes
irão deparar -se aos Médicos. t desejo dos elementos
desta lista promover que a classe possa em plena
consciência e dentro dos condicionalismos deontológicos específicos. assumir plenamente as suas responsabilidades.
1-

Respeitar o Estatuto da Ordem dos Médicos.
observar os seus princfpios fundamentais e dar
cumprimento às suas finalidades essenciais.

2 - Participar activamente na definição dum Sistema
Nacional de Saúde através de propostas realistas
baseadas em alternativas ponderadas capazes de
resolver o impasse criado pela publicação da
Le.i n.o 56/79. evitando a demagogia com que.
até agora. a Administração Pública tem encarado
a problemática da Saúde. Terá o referido projecto
como objectivos finais : facultar aos utentes os
cuidados de saúde de que necessitem sem
discriminação social ou económica e reforçar
a personalização e responsabilização do Acto
Médico só possível com a livre escolha do Médico
pelo utente.
·
Desburocratizar e melhorar as estruturas de Saúde
actuais e procurar um melhor aproveitamento dos
recursos financeiros existentes. Defender e incentivar o exercício da Medicina Convencionada.

3 - Defender os principias éticos. deontológicos e de
qualificação profissional que levem ao exercfcio
duma Medicina renovada. humanizada. ao Serviço
do Povo Português.
Nesse sentido. pugnar pelo estrito cumprimento do
Código Deontológico. para que sejam preservados
os valores humanos da Medicina e salvaguardada
a independência do Médico.

4 - Defender os direitos sócio-profissionais dos Médicos:

Ordern dos Méd icos

a) Reafirmando o direito da Ordem dos Médicos
de ratificar co ntratos de prestação de serviço
a Instituições Púb li cas e Privadas e as Convenções co lectivas e contratos de trabalho
ce lebrados entre entidades patronais e sindicais
envo lvendo obrigações e direitos dos Médicos.
Só serão cons iderados válidos aqueles que
assegurarem condições deontológicas. técnicas
e sociais que permitam. com eficácia e dignidade. o exercício da Medicina.
b) Salvaguardar os legitimas interesses dos Médicos que trabalham por conta de outrem.
estudando dentro das Secções Regionais a
criação de um departamento de relações de
trabalho. Orgão Consultivo do Conselho Nacional Executivo neste Sector.
c) Defender a revisão do Estatuto do Médico
nos Serviços Estatais de Saúde conforme
previsto no próprio diploma.
d) Defender os legítimos direitos dos Médicos
quanto a remunerações que deverão ser compatíveis com a diferenciação técnica e responsab ilidade profi ssional e social do Médico
e acaute lar nomeadamente o que se refere
a contagem de tempo para ·'a reforma.
e) Considerar em especia l os condicionalismos
existentes dos Médicos Policlfni cos. auscultando as suas criticas e sugestões. quer
individualmente quer em representação (desde
que esta se encontre correctamente atribulda) .
f) Garantir o ac'esso ao Serviço Médico à Periferia
e melhorar as condições da sua prestação:
enquanto existir e não se verificarem. condições
alternativas de Carreira a todos os Médicos que.
havendo concluldo o Internato Po licllnico
(Geral) . assim o desejem.

5 - Defender um esquema de Segurança Social válido
para os Médicos e seus familiares.
6 - a) Promover a qualificação profissional através
da actividade do Conselho Nacional de Ens in o
e Educação Médica, dos Colégios de Especialid ade.
b) Defender os parâmetros: «curricu la». critérios
de estágio. de idoneidade dos Serviços. constituição dos Júris e duração dos estág ios das
especialidades. consignados pela Ordem dos
Médicos com o objectivo de alcançar um nlvel
de formação profissional de nlvel equiva lente
à existente na C.E.E .. facilitando. aquando da
adesão de Portugal. a equiparação. integração
e livre circu lação do Médico Português.
c) Defender a Carre ira de Genera li sta actua lmente
existente porque cria uma figura imprescindlvel
na personalização do exercício da Medicina
que se pretende alcançar. e porque se insere
dentro de uma lógica de S.N.S. que permite
aliar uma cobertura de assistência Nacional
comp leta. com li berdade dos cidadãos na
escolha dos profissionais ou institui ções de
quem pretendam receber prestações de saúde.
Defender a possibilidade de acesso por parte
do Clínico Geral já existente à referida Carreira
de acordo com parâmetros de equiparação que
preservem a dignificação e diferenciação da
mesma .
d) Garantir a possibilidade de acesso ao Con'curso
para as Carreiras Médicas em qualquer ano
a todos os Médicos que tenham concluído

Ordem dos f\l;éd icos

o Internato Geral e o . S. M. P. enquanto este
existir.
7-

Defender o principio da participação efectiva da
Ordem no ensino médico:
a) Assegurando o acesso ao Internato Policlínica
(Geral) de todos os licenciados em Medicina.
b) Zelando pela qualidade do ensino Médico
pós - graduado. nomeadamente educação médica
continua.
c) Defendendo a ap licação de um «Numerus
Clausus» de acesso às Escolas de Medicina.
compatlvel com as necessidades e possibilidades reais do Pais.

8 - Parti cipar activamente na definição da polltica
Nacional de Saúde.
9 - No âmbito das relações da Ordem:
a) Procurar que a Ordem dos Médicos seja um elo
de liga ção de todas as In stituições Médicas
do Pais.
b) Manter as ligações com a A.M.M .. C. Médico
da C.E .E. e Federação das Ordens dos Médicos .
c) As
Organizações
Internacionais
Médicas.
nomeadamente a A.M.M .. a C.M.P. da C.E.E ..
a Conferência Internacional das Ordens. o
Grupo Europeu Hospitalar Júnior. a União
Eu ropeia de Médicos Especialistas. Un ião Europeia de et'ínicos Gerais. etc.
d) Colaborar intimamente com as Sociedades
Médicas Portuguesas .
e) Promover o intercâmbio com as restantes
Ordens profissionais portuguesas (Advogados.
Engenheiros e Farmacêuticos).
f) Colaborar com as Associações de outros
profissionais de saúde.
1O- Defender os legítimos direitos dos Médicos no
exercício da clínica livre. através da revisão
tributária justa que tenha em conta as despesas
na formação contínua do Médico. aquisição de
material e equipamento de que a população é
beneficiária.
11 -No plano da informação Médica:
a) Promover a real ização do Congresso Nacional
de Medi cina em 1 983.
b) Organizar a Biblioteca Nacional Médica e um
Centro de Documentação.
c) Contemplar atentamente o sector informativo
expresso na publicação regular da Revista da
Ordem dos Médicos e de outras publicações
co nside radas úteis para a Classe.
1 2 - Procurar ter, em todos os locais de actividade
médica. delegados da Ordem dos Médicos que
permitam informá-los e protegê-los nos seus
direitos.
1 3 - Defender um plano de educação sanitária da
população. colaborando activamente com todos
os técnicos e instituições envolvidos na melhoria
das condições de vida. dentro de uma política
global de promoção da Saúde.
14 -

Procurar dar corpo à ideia de um «Domus Medicorum». verdadeiro convivia dos Médi cos Portugueses. onde se reunissem com a Ordem outras
Instituições Médicas.
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Plenário dos Conselhos Regionais

Delegado
João Moniz Nogueira

DISTRITO MÉDICO DOS AÇORES

Mesa da Assembleia Distrital

Prestdente
Jorge Homem de Gouveia

DISTRITO MÉDICO DE BEJA

Mesa da Assembleia Distrital

Vice-Presidente

Presidente

Eugénio da Câmara Soares de Albergaria

João Manuel Pa checo Covas Lima

7. 0 Secretário

Vice-Presidente

António Francisco Lopes da Silva

Edgar Joaquim Pires Valadas

2. 0 Secretário

7. 0 Secretário

Jorge Manuel Ormonde Aguiar

Joaquim José Estêvão Diniz

2. 0 Secretário
Conselho Distrital

Presidente
José Paim de Bruges da Silveira Estrela Rego

Aníbal Manuel Augusto Toucinho

Conselho Distrital

Vogais

Presidente

Adelino Diniz Costa Dias
Jorge Manuel Medeiros Correia Gonçalves
José Henrique Henriques Sim ões Flores
José Henrique Si lva Rocha Lourenço

Horácio de Carvalho Flores

Plenário dos Conselhos Regionais

Delegado
José Paim de Bruges da Silveira Estrela Rego

Vogats
Alberto Leitão Arez da Silva
António Afonso Nobre Semedo
João Manuel de Lemos Santos
Manuel Filipe Dias e Cunha Matias da Silva

Plenário dos Conselhos Regionais

Delegado
Horácio de Carvalho Flores

DISTRITO MÉDICO DO ALGARVE

Mesa da Assembleia Distrital

DISTRITO MÉDICO DA CIDADE DE LISBOA

Prestdente
José de Campos Vazão Trindade

Mesa da Assembleia Distrital

Vice-Prestdente
João Bernardino Menéres Sampaio Pimentel

Presidente

7. 0 Secretário

Álvaro Camilo Malta

António Manuel Malha Gregório

2.

0

Secretário

José Manuel Martins Mendes Furtado

Vice-Presidente
Manuel Joaquim dos Santos Pestana Boavida

7. 0 Secretário
Maria Manuela de Albuquerque Martins Pereira Caldas

2. 0 Secretário
Conselho Distrital

Jorge Ferreira Xavier de Brito

Presidente
Rui Almeida Serra de Matos

Conselho Distrital

Vogats
Eduardo Manuel Brazão Costa
Fernando José Caeiro Pessoa de Almeida
Francisco Uva Sancho
Rosa Maria da Silva Barbosa de Sousa Otto
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Presidente
João Pedro Manso Xavier de Brito
pág. 41
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Vogais
· António Manuel de Andrade Pinto de Almeida
Luiz Casal-Ribeiro Cabral
Luís Filipe de Sampaio dos Rei s
Maria Gabriela Escudeiro Xavier Coelho Gomes Abreu

Plenário dos Conselhos Regionais
Delegados
Acácia de Oliveira e Pinto
António Eduardo Forte Vaz
Diogo Luís de Lima Horta e Costa
Fernando Guilherme Ribeiro Maia de Vasconcelos Dias
Fernando Neves Ferro
Francisco António Alçada Gonçalves Cardoso
Francisco Castei-Branco Camello
Francisco Gentil da Silva Martins
Ismae l Mendonça Vieira
João Paulo Cardoso Barroca
João Pedro Garcia lglésias de Oliveira
João Pedro Manso Xavier de Brito
Joaquim Lopes Picão Fernandes
Jorge Francisco Godinho Saldanha
Jorge Manuel Godinho Serra Martins
José Albano Custódio de Mendonça da Cruz
José Alberto Mateus Marques
José Augusto Coucello Tito Martins
José Correia Marques
José Duarte Guimarães Silva
José Eduardo Carepa Mendonça Santos
Luiz Fernando Bravo de Sousa Uva
Luí s Maia da Mata Capitão
Mário da Silva Moura

DISTRITO MÉDICO DE ÉVORA
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente
Luís Costa Marçal
Vice-Presidente
Manuel Inácio dos Anjos Anjinho
1. 0 Secretário
José Campos Dias
2. o Secretário
Luís Félix da Rocha Silveira

Conselho Distrital
Prestdente
Maria Celeste Martins Fonseca Silva
Vogais
António Calça e Pina Duarte Silva
Fran cisco Manuel Batista Teodóseo
Joaquim Manuel Martins de Carvalho .
Maurício de Oliveira Lecuona

Plenário dos Conselhos Regionais
Delegado
Maria Celeste Martins Fonseca Silva

Ordem dos Médicos

DISTRITO MÉDICO DO FUNCHAL
Mesa da Assembleia Distrital
Prestdente
Jaime Eugénio Jardim Fernandes
Vice-Presidente
Luís Sotero Gomes·
1. 0 Secretário
João Florêncio Gomes de Aguiar
2. 0 Secretário
Georgino Gonçalves Filipe

Conselho Distrital
Presidente
António Maximiano de Faria Nunes
Vogais
Alivar Manuel Cunha Jones Cardoso
José Miguel Jardim d'Oiival Mendonça
Lu ís Manuel Camacho de Freitas
Pedro Augusto de Figueiredo da Silva da Costa Neves

Plenário dos Conselhos Regionais
Delegado
Alivar Manuel Cunha Jones Cardoso

DISTRITO MÉDICO DA GRANDE LISBOA
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente
Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas
Vice-Prestdente
António Manuel Tavares Alves Martins
1. 0 Secretário
Manuel Krus Abecassis
2. 0 Secretário
Ana Maria Maio Morbey Rodrigues dos Santos Rego

Conselho Distrital
Prestdente
José Germano Rego de Sousa
Vogais
António José da Silva Lopes da Costa
Braz Pinto Maymone
Manuel António Mendonça da Costa de Matos
Rui Augusto Ramalho Cardoso

Plenário dos Conselhos Regionais
Delegados
António José Lou .-e nço de Almeida Ricardo
João Honorato Sepúlveda da Fonseca
Jorge Pere1ra Cordeiro Blanco
José Germano Rego de Sousa
José Manuel de Sousa Alves de Sá
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José Mário Mendes dos Santos Rego
Manuel Diamantino Pires Bicho
Manuel Seiça Leitão
Maria de Lurdes Pinto Garcez Ventura
Nuno Manuel Oliveira Monteiro Guimarães

DISTRITO MÉDICO DE SANTARÉM
Mesa da Assembleia Distrital
Prestdente
Fernando Sargedas Guerreiro Nunes

DISTRITO MÉDICO DO OESTE

Vice-Presidente
Mário Alberto Pessoa Amorim Serra Pedroso da Costa

Mesa da Assembleia Distrital

1. 0 Secretário
António Jorge Cabral de Andrade

Presidente
Mário António Caldas Melo Saraiva
Vice-Presidente
Augusto Bastos Troni
1. 0 Secretário
António Rafae l Nicolau Gomes
2. 0 Secretário
José Alberto Carvalho da Silva

Conselho Distrital
Presidente
Agostinho Nabais dos Santos
Vogais
Belmiro da Silva Pereira
Francisco Xavier da Costa Bastos
Hernâni Viriato de Azevedo Teixeira Beltrão
Manuel Maria Corrêa Guerra

2. 0 Secretário
José Manuel Gonçalves Nogueira

Conselho Distrital
Presidente
António Augusto Correia de Lima
Vogais
Abílio Dias Fernandes Tomé
Artur Gomes Pereira
Carlos Curral Marques Verdete
João das Neves Gonçalves Novo

Plenário dos Conselhos Regionais

Plenário dos Conselhos Regionais

Delegados
António Augusto Correia de Lima
José Manuel Cochofel Pereira da Silva

Delegado
Agostinho Nabais dos Santos

DISTRITO MÉDICO DE SETÚBAL
Mesa da Assembleia Distrital

DISTRITO MÉDICO DE PORTALEGRE
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente
António Francisco Madeira da Ascenção
Vice-Presidente
João Martins Lobo Varela
1. 0 Secretário
Leonel de Joaquim Collaço
2. 0 Secretário
José da Conceição Duarte

Conselho Distrital
Presidente
Pedro Paulo de Carvalho Pimenta Jacinto
Vogais
António Henrique da Rosa Carrilho
Dorinda Maria de Carvalho Gomes Calha
João José de Bívar Abrantes
João Soares da Silveira Serejo

Plenário dos Conselhos Regionais
Delegado
Pedro Paulo de Carvalho Pimenta Jacinto
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Presidente
Eduardo Batalha de Soveral Rodrigues
Vice-Presidente
José Paulino Pereira
1. 0 Secretário
Manuel Veríssimo da Silva
2. 0 Secretário
José Luís Castanheira Simões

Conselho Distrital
Presidente
Luís da Conceição Serra Pinto
Vogais
David da Fonseca Martins
José António Constantino de Góis
Luís Manuel Caetano Paulino Pereira
Vítor Manuel Pina de Abreu

Plenário dos Conselhos Regionais
Delegados
José Luís Castanheira Simões
Luís da Conceição Ser1·a Pinto
Manuel Ribeiro Raposo

Ordem dos Médi cos

Congressos e Reuniões Científicas

CURSO DE EMERGÊNCIA MÉDICA

ARABHEALTH à1

Numa louvável iniciativa do Gabinete de Emergência Médica, realizar-se-á no próximo mês de Março.
nas in sta la ções da entidade organizadora (Rua Infante
O. Pedro. 8 - Lisboa). um curso de Emergência
Médica. destinado exc lu sivamente a médicos.
Terá a duração de uma semana e será ministrado
por técnicos portugueses e americanos.
Os interessados neste Curso. poderão obter a
respectiva documentação no endereço indicado.
até 31 de Janeiro.
Aos médicos seleccio nados. será facultada a dispensa do serviço oficial e bolsa de estudo aos residentes fora de Li sboa.

Patrocinado pelo Departamento de Saúde e Cuidados Médicos do Governo de Dubai , realizar-se-á de
28 de Fevereiro a 4 de Março de 1981 a Exposição
Internacional de Equipamento Hospitalar e Médico do
Médio Oriente. associada à primeira Conferência
Regional da Federação Internacional Hospitalar (IHF)
jamais realizada na região .
A IHF está filiada na Organização Mundial de
Saúde e conta com mais de 3000 membros em
90 países.

•
TERCEIRAS JORNADAS DE PEDIATRIA

•
I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
SOBRE CONFORTO HUMANO
A I Conferência Internacional sobre Conforto
Humano, terá lugar em Portugal no decurso do próximo mês de Agosto.
Os temas a debater incluem aspectos psicológicos, tais como. conforto espiritual e distanciação
social, aspectos fisiológicos, como sejam. meca nismos sensoriais e termo-reguladores e ainda
aspectos físicos, entre os quais a co ntribuição dos
têxteis e do vestuário .

•
CONGRESSO MÉDICO NA ÁFRICA DO SUL
De 6 a 11 de Julho próximo terá lugar em Pretória o 53° Congresso da Associação Médica da
África do Sul.
Esta iniciativa é dirigida não só a Especialistas
como a Médicos Generalistas. sendo um mote do Congresso. «Alguma coisa para todos».
A Comissão Organizadora se leccionou um tema de
evidente actualidade: «A Medicina nos anos 80».
Proeminentes médicos sul-africanos e alguns
estrangeiros. dissertarão acerca. do desenvolvimento
e do estádio actual de numerosas Especialidades.
Esclarecimentos complementares poderão ser
obtidos através do Secretariado do CN E.

Ordem dos Médicos

Com o patrocínio da Ordem dos Médicos, e na
linha de duas iniciativas semelhantes anteriormente
realizadas. o Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil (Centro do
Norte) levará a efeito no Algarve. de 18 a 24 de Outubro próximo. as 111 Jornadas Nacionais de Pediatria.
Proporcionaremos em breve maiores detalhes
embora se possa. desde já , anunciar que o seu programa estará recheado de temas variados de interesse
geral susceptível de interessar um grande número
de médicos.

•
CURSO DE EDUCAÇÃO MÉDICA
NA GRÃ-BRETANHA
O Departamento de Estudos Médicos de Post-Graduação da UniversiçJade de Manchester realizará
de 30 de Março a 5 de Abril um Curso sobre Patologia
Obstétrica e Ginecológica.

•
CONFERÊNCIA MÉDICA NO CANADÁ
De 23 a 25 de Junho próximo. a Associação Canadiana de Saúde Pública organizará a sua 72a Conferência anual.
O tema escolhido intitula-se «Ouatro cava leiros dos
anos oitenta». sendo facada s a Ignorân cia, a Pobreza.
as Infecções e os Venenos.
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ACÇÃO INIBIDORA DE ALGUNS POLISSACARIDOS
SULFATADOS SOBRE O FACTOR Xa
por

S. COCCHERI, V. DE ROSA, G. PELUSI, B. MORETTI,
T. CAMERINI eM. BERNARDINI
(Extraído de «Progress in Chemical Fibrinolysis and Thrombolysisn, Volume IV)

do composto A, 100 mg (2 amp.) do composto B, f8 mg
(2 amp.) do composto C e 400 rng (2 amp.) do composto D.

Os polissacaridos sulfatados ou glicosaminoglicanos
(GAG) constituem um grupo heterogéneo de substâncias quanto ao peso molecular, características polianiónicas, grau de sulfatação e relação sulfato/ ácido urónico.
Alguns destes compostos são usados como agentes
«antiateroscleróticos)) ou «antitrombóticos)). Os GAG
são de facto capazes de interferir com muitos dos mecanismos biológicos envolvidos na aterogénese e trombogénese, inluindo a activação da lipoporteína-lipase,
incorporação de lipoproteínas do tipo LDL na parede
arterial, coagulação sanguínea, fibrinólise e talvez a
agregação plaquetária.
Até agora apenas alguns ensaios clínicos controlados
foram publicados sobre a prevenção da trombose venosa.
Kakkar e co!. (1978) mostraram que um Gag semi-sintético de origem bovina era pelo menos tão eficaz como
a heparina (minidost:) na profilaxia da trombose venosa
pós-operatória e que era um inibidor do factor Xa mais
selectivo que esta última.
A finalidade do presente ensaio foi a de conseguir
um melhor conhecimento sobre alguns GAG usados em
Itália e noutros países bem como a de avaliar o grau de
actividade inibidora sobre o factor Xa nas doses tidas
como óptimas para activar a fibrinólise .

Parâmetros bioquímicos

Fizeram-se determinações dos seguintes parâmetros :
tempo de lise da euglobulina (ELT), tempo de lise do
«Acetate buffer Dilute Blood Clot)) (DCLT), antitrombina III e actividade inibidora do factor Xa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os compostos ensaiados activam a lise da
euglobulina e a sua curva de activação é nitidamente
diferente da activação «basal)) no grupo de controlo.
O composto D mostrou-se muito menos activo sobre o
DELT do que sobre o ELT ao passo que os restantes
compostos se revelaram igualmente activos. O composto A mostrou-se como o de maior actividade inibidora sobre o factor Xa e induziu uma actividade «heparinóide)) de aproximadamente ),1 unidades/ ml aos 180',
que era ainda superior a 0,05 unidades ao fim de 6 horas.
Os compostos B e C induziram um efeito ligeiro a
moderado na activação do factor Xa e o composto D não
revelou qualquer actividade.
A actividade sérica da antitrombina III aumentou
muito sob o efeito do composto A, ao passo que os restantes induziram variações limitadas desta actividade.
Os compostos incluídos neste estudo são considerados desde há muito como anticoagulantes fracos e
activadores da lipoproeína-lipase. As propriedades farmacológicas do composto A (SP 54) têm sido largamente
estudadas pelo nosso grur-~o, em particular a actividade
fibrinolítica, mas até agora não existiam quaisquer dados
sobre o factor Xa activado.
Os nossos resultados demonstram que as propriedades activadoras de fibrinólise e inibidoras do factor Xa
in vivo não correm paralelamente nestes vários agentes.
As doses que produzem um efeito idêntico sobre o ELT
manifestam actividades antifactot Xa muito diferentes.
A elevada actividade antifactor Xa do composto A
(SP 54) após a administração de uma única dose (dose
ter~pê~tica) parece indicar que este produto pode ter o
mmor mteresse na prevenção da trombose venosa pós-operatória.
Os compostos B e C confirmaram o seu efeito sobre a
actividade fibrinolítica e revelaram-se como inibidores
fracos do factor Xa em doses comatíveis com o seu uso
clínico corrente. O composto D parece destituído de
qualquer acção inibidora do factor Xa.

MATERIAL E MÉTODOS
Produtos
Composto A: Fibrase ou SP 54*, um sulfato de polissacarido semi-sintético designado como éster pentosano
polissulfúrico (p.m. à volta de 2000).
Composto B: Ateroid, um complexo GAG extraído
do duodeno dos bovinos.
Composto C: Vessel, um complexo purificado similar
ao Ateroid mas dotado de maior actividade específica.
Composto D: Um polidesoxinucleótido extraído do
pulmão dos bovinos (não é propriamente um GAG).
Doentes: O ensaio compreendeu 35 mulheres com
idades entre os 22 e os 48 anos que frequentavam a consulta de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de
Bolonha por perturbações menores. Constituíram-se
5 grupos de 7 mulheres cada; 4 grupos foram medicados
com os compostos A, B, C e D e o restante recebeu
apenas soro por via subcutânea. A distribuição foi aleatória. A administração dos produtos fez-se por via i.m.
e a dose foi calculada num ensaio preliminar de modo a
induzir de forma consistente uma redução do tempo de
lise da euglobulina de 40-50% relativamente aos valores
basais, o que se conseguiu com 100 mg (uma ampola)
• Em Po rtu ga l. Fibrocid e (SP 54).
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