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EDITORIAL 

Remonta a mais de duas décadas a luta da Classe Médica pelas suas Carre iras, 
sendo altamente elogiosa e sina l de vita lidade os elementos que sempre pôs à 
disposição dos Governos desde a época anterior ao 25 de Abril até à data actual. 

Em todos os projectos partiam os Médicos dum conhecimento e de dados 
objectivos da realidade nacional no que concerne à Saúde, para de seguida apresen
tarem as propostas de alterações . Os elogios surgiram, a concordânc ia com a neces
sidade de tais mudanças era tota l, só que os anos passavam e os cestos de papéis ou 
as gavetas dos Ministérios eram o destino inexorável de todas as pretensões. Como se 
vivia em regime não democrático e o Estatuto da Ordem dos Médicos de então não 
dava qualquer possibil idade de diálogo ou de condição de organismo representativo 
da classe com as entidades governamentais, a tal se atribuía o «stato quo» que 
persistia e a ausência de qua isquer medidas que tivessem em conta as crít icas e 
anseios dos Médicos . Veio o «25 de Abril» e após o período conturbado, confuso e do 
prec (com letra pequena como merece) os Médicos, afastados pela vontade da 
classe os «Antagonistas da Ordem», conseguiam um Estatuto novo, inserido 
na ordem democrática e em que pela primeira vez eram consignados os seus 
direitos e a defesa de interesses da profissão médica a todos os níveis 
(Art 0 6° ). 

Nesse Estatuto cons ignava-se como uma das finalidades reconhecidas pelo 
Dec .-Lei n° 282/77 (Estatuto da Ordem dos Médicos) a de «promover o desenvolvi
mento da cultura médica e concorrer para o estabelec imento e aperfeiçoamento do 
Serviço Nacional de Saúde, Colaborando na política nacional de saúde em todos 
os aspectos, nomeadamente no ensino médico e carreiras médicas» (o subli 
nhado é nosso). 

Na su bsecção IV. do Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde, 
o art 0 83° refere que compete a este conselho: a) planificar o esquema do Serviço 
Nacional de Saúde a ser proposto pela Ordem dos Médicos às entidades oficiais; 
b) estudar as bases da uma carreira médica nacional; c) dar parecer sobre todos os 
assuntos re lac ionados com o Serviço Naciona l de Saúde; d) representar por dele
gação do Conselho Nacional Executivo, a Ordem dos Médicos, junto das entidades 
oficiais e organismos orientadores do Serviço Nacional de Saúde e e) ter participação 
efectiva em todos os organismos responsáveis pela orientação, programas ou esque
mas do Serviço Nacional de Saúde. 

Do atrás citado ressalta o papel que cabe à Ordem dos Médicos na 
política de Saúde e especialmente no que diz respeito às carreiras médicas 
e interesses profissionais dos médicos nos organismos responsáveis da saúde. 
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Relações OM-Governo 

RELAÇOES ORDEM DOS MÉDICOS-GOVERNO 

Por ocasião da demissão do Dr. Carlos Macedo, 
o Conselho Regional do Norte deliberou enviar ao 
Primeiro-Ministro o seguinte telegrama: 

Excelência: Perante conhecimento da natural 
demissão do Ministro dos Assuntos Sociais a Secção 
Regional do Norte alerta o Governo para a premência de 
resolução de graves problemas que afectam a assis
tência médica aos portugueses. 

A Classe Médica vê com ansiedade a necessidade 
de reformas reais que tornem mais eficaz o seu exer
cício profissional nomeadamente a publicação urgente 
de um diploma das carreiras médicas que só será 
possível através de uma política de diálogo entre os 
Médicos e uma equipa responsável e realizadora 
do MAS. 

Assinado pelo Chefe do Gabinete recebemos o 
ofício com o teor que se transcreve seguidamente: 

Incumbe-me S. Exa o Primeiro-Ministro de acusar 
a recepção e agradecer o telegrama de V . Exas., de 
28/7/81, ao qual foi dada a devida atenção. 

• 
A PERSEGUIÇÃO À CLASSE MÉDICA 

ATRAVÉS DOS IMPOSTOS 

Continua lamentavelmente o poder político a 
querer tornar a Classe Médica o «bode expia
tória>> de todas as deficiências do sistema tribu
tário nacional e da situação caótica em que se 
encontra a nossa economia. Através do ofício 
n. 0 1012 de 18 de Janeiro de 1981 da Direcção de 
Serviços e de Fiscalização Tributária, foi indi
cado que deveria tomar-se especial atenção à 
tributação dos Médicos e ao controlo da sua 
actividade. 

A Legislação Tributária continua a ter a aber
ração moral que leva a dar aos Chefes de Finan
ças locais. autoridade para considerar ou não 
válidas, as declarações de Imposto Profissional 
ou Complementar, mesmo para aqueles profissio
nais que, como aliás é de Lei, usam o sistema de 
recibos. Fica assim ao livre arbítrio do Chefe de 
Finanças respeitar ou não a declaração recebida. 
podendo se o entenderem, como aliás já o têm feito. 
tributar o Médico por aquilo que lhes «palpita>>. e não 
por aquilo que os recibos demonstram. 

Ordem dos Médicos 

Pareceria da mais elementar justiça e lógica 
que as Finanças só poderiam duvidar das decla
rações prestadas se comprovassem não ter o 
Médico passado os respectivos recibos legais. 

Quanto a este ponto já a Ordem protestou junto do 
Ministro das Finanças do 7° Governo Constitucional. 
sem no entanto acreditarmos na eficácia de um 
protesto que nos parece elementar e justo. Esperemos 
que o novo Governo tome uma atitude mais positiva 
quanto a este assunto. 

Entretanto a O.M., através de sua Ex.a o Presi
dente da Assembleia da República vai solicitar a 
declaração de «inconstitucionalidade)) para a 
acima citada disposição legal. 

• 
IMPOSTO COMPLEMENTAR 

Damos conhecimento do ofício que foi enviado ao 
Ministro das Finanças, relativo à questão dos des
contos de despesas por quilometragem para efeitos de 
Imposto Complementar. 

«Pelo ofício n° 1384 de 18 de Outubro de 1979, 
solicitou-se esclarecimento ao Presidente da Comissão 
lnstaladora dos Serviços Médico-Sociais (Serviços 
Centrais) dado que estes pediam instruções no sentido 
de que os pagamentos de despesas de deslocação 
por quilometragem deviam ser incluídos para efeito 
de Imposto Complementar. 

Ora. salvo o devido respeito tratava-se de um 
entendimento manifestamente incorrecto, uma vez 
que tais pagamentos tinham apenas a natureza de 
compensação por despesa e de modo algum eram 
receitas. Futuramente foi a Ordem notificada através 
do Director-Geral de Contribuições e Impostos pelo 
ofício n° 886 de 24 de Abril de 1980 que por 
despacho de 17 desse mês as importâncias resultantes 
das deslocações entre a residência dos beneficiários e 
local de trabalho pagas pela entidade patronal eram 
considerados elementos sujeitos a Imposto Profis
sional devendo por isso vigorar nas relações Modelo 2. 

Esse esclarecimento veio apenas manter uma 
flagran~e injustiça e em nenhuma circunstância hones
tamente se pode considerar uma compensação por 
despesa como um rendimento ou lucro. Agradecia 
pois que V. Exa tomasse em devida consideração este 
facto e desse urgentemente instruções no sentido de 
repor a justiça, terminando com mais esta prepotência 
abusiva da fiscalidade em Portugal.>> 



CIRCULAR INFORMATIVA 

Chama-se a atenção dos Colegas para o teor da 
Circular Informativa n ° 7/81 que a segui r se trans
creve: 

Dado o elevado número de problemas que afectam 
a Classe Médica e a premência da sua resolução, 
realizaram-se contactos com Sua Ex.a o Senhor Minis
tro dos Assuntos Sociais, cujo teor o Conselho Nacio
nal Executivo considera fundamental levar ao conhe
cimento da Classe. 

Em 16 de Setembro de 1981. foi entregue o 
memorando seguinte que procurava abarcar a maioria 
dos problemas pendentes : 

Aspectos Gerais: 
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- Lei de bases do S.N .S. - Sistema misto, 
previlegiando a Medicina convencionada. 
Colocação dos Serviços Oficiais e das con
venções. em pé de igualdade perante o 
doente, nomeadamente quanto a taxas 
moderadoras. Real liberdade de escolha por 
partes dos utentes , utilizando o regime de 
comparticipação para a Clínica Livre . 

2 - Definição concreta e pormenorizada como 
se fará a extinção dos Serviços Médico
-Soc iais e quais as garantias dadas aos 
utentes e médicos. 

3 - Colocação em funcionamento dos Hospitais 
Distritais com Equipas Médicas completas. 
fazendo avançar os respectivos Concursos 
e dando-lhes condições de funcionamento 
adequadas e dignidade igual à dos Centrais. 

4 - Promulgação urgente do Diploma das 
Carreiras Médicas. contemplando as críticas 
feitas pela Ordem dos Médicos, em represen
tação da Classe. Tomar em especial atenção 
o problema da Medicina extra-hospitalar e o 
consignado na base XXXIII do Projecto inicial 
de S.N .S. proposto pela Ordem, conforme a 
Lei actual (Dec 282/77) 

5 -Autonomia das Instituições na escolha dos 
seus Quadros, competindo-lhes verbas de 
acordo com a dinâmica demonstrada . 

6 - Revisão imediata das Convenções existentes 
e seu alargamento. nomeadamene à Cirur
gia e actual Acordo de Clínica Geral e Espe
cialidades. corrigindo os escanda losos 
atrasos nos pagamentos por parte dos 
S.M.S. 

7- Implementação urgente da Informática da 
Saúde. 

8 -A titulação exclusiva pela Ordem dos 
Médicos. sem criação de títulos paralelos 
a nível Hospitalar, com desnecessária dupli 
cação de provas. 

Aspectos Particulares : 

9 - Segurança Social dos Médicos - com inte
gração da Caixa de Previdência dos Médicos 
na Ordem tomando-se em consideração as 
posições da Ordem no que respeita à «Caixa 
dos Independentes» (só para aqueles que não 
possuem qua lquer esquema de Previdência 
ela seria obrigatória). 

1 O - Programação urgente e correcção do mapa 
de vagas pelos diversos Cursos existentes e 
indicação das datas para admissão aos 
Concursos dos Internatos das Especialidades. 
Revisão dos critérios de distribuição. dando 
prioridade à lei dos côjuges e usando sorteios 
apenas em recurso. 

11 - Início de negociações visando um novo 
Estatuto do Médico, de acordo com a nova 
filosofia da Lei de Bases do S.N.S. e as 
Carreiras Médicas. contemplando remune
rações justas, só possíveis fora do esquema 
de letras da função pública. 

12 - Subida imediata de 2 letras. extensiva a 
todas as categorias de Médicos que exerçam 
tais funções. ou de 1 letra mas com retroacti
vidade à definida no Estatuto do Médico 
( 1/7 /79). Dec.-Lei 373/79. Aplicação 
imediata dos recentes aumentos da Função 
pública aos Médicos dos S.M.S. 

13 - Pagamento dos subsídios de férias e de 
Natal aos Médicos que trabalham em acumu
lações nos S.M .S. e Hospitais e actualização 
imediata dos subsídios de deslocação aos 
Médicos. nomeadamente os dos Serviços 
Domiciliários dos S.M .S. , a actualizar auto
maticamente de acordo com o estabelecido 
para a F.P. 

14 - Subsídios dos serviços médicos à Periferia 
pagos de acordo com o horário de trabalho 
oficial de 45 horas e pagamento do subsídio 
de tempo exclusivo enquanto este foi obriga
tório (79/80). 

15 - Remuneração dos Médicos de Valência dos 
Centros de Saúde como especialistas. quando 
titulados pela Ordem e acesso á categoria de 
consultor contemplando os Médicos 
possuindo esse título. (Retroactividade 
a 1/7/79). 

16 - Definição ofic ial do âmbito de actividade das 
várias profissões paramédicas. estabele
cendo a sua área de acção e as suas carreiras. 

17 - Revisão da Portaria 51/80, referente a 
Odontologia e S.M .S ., conforme proposta 
da Ordem . 

18 - Resolução dos problemas dos Médicos 
Adidos ainda não colocados e critérios 
uniformes para a resolução dos problemas 
dos Médicos regressados do Ultramar . 

19 - Regularização da forma como está a ser 
efectuada a colocação dos Subdelegados de 
Saúde. 

Ordem dos Médicos 

) 



. 20 - Contagem do tempo dos Médicos das Mise
ri órdias para efeitos de Reforma. d iuturni 
dades. etc . 

2 1 - Não tomada de posse dos Médicos concur
sados há mais de um ano nos Hospitais. 

22 .:..._ Recomeço do S.M .P. após interru pção, sem 
perda desnecessá ria de .1 ano. 

Problema s com uns a outros Ministérios : 

23 -Aplicação do Estatuto do Méd ico ao Centro 
de Lisboa do IPOFG, Instituto Gama Pinto e 
Instituto Superi or de Medicina Tropical . 

24 - «Numerus Clausus» em Medicina -contem
plar as conclusões do estudo da O.M . 

25 - Faculdades de «Odonto logia» - não de: 
Medicina Dentária. 

26 - Médicos da GNR - seu s direitos e regalias. 
27 - Médicos das Empresas Públicas (CP, etc .} 

- seus direitos e regalia s. 
28 - Contrato tipo dos Médicos do Trabalho - a 

ratifi car pelo M .T. 
29 - Médicos Municipais - não cumprimento 

por parte de certa s autarquias. 
30 - Impostos e deduções . Fim do livre arbítrio 

do Chefe de Finanças. Criação do selo 
médico . 

31 - Revisão da legislação sobre atestados 
médicos - auto declaração da doença. 

32 - Crédito bonificado para abertura de consul
tórios e para aquisição de res idência própria 
para os Especialista s que se des locam para 
os Hospita is Distritai s e para as Clínicas 
Gerais que se des loquem para áreas mais 
carenciadas. 

33 - Declaração de Tóquio da A .M.M . - 35 a 
Assembleia das N .U. - Posição portuguesa. 

Foi posteriormente acordado com o Senhor 
Ministro, que voltaria a reunir com representantes do 
Conselho Nacional Executivo, para abordar o Projecto 
de SNS e, para os problemas concretos e de natureza 
mais técnica, seriam debatidos com o Senhor Secre
tário de Estado ao qual va i ser so licitada entrevista 
urgente. 

Dado que a grande maioria dos assuntos já tran 
sitam do Governo anterior (e continuam sem qualquer 
solução palpável). e tendo em vista a extrema gravi
dade de que se revestem , se não for encontrada 
solução imediata, deverá a Classe preparar-se para 
assumir as medidas que a situação venha a impor . 

Con sideram -se como prioritários e urgentes, os 
seguintes pontos: 

- Aplicação imediata dos aumentos da Função 
Pública e pagamento integral dos subsídios 
de Férias e Natal e actualização dos subsí
dios de Transportes, relativamente aos Ser
viços Médico-Sociais. 

- Actualização dos vencimentos hospitalares. 
- Remunerações correctas dos Médicos de 

Valência dos Centros de Saúde. 

Ordem dos Médicos 

- Programação urgente e correcta de mapa de 
vagas e data de provas para os Médicos 
Policlinicos. 

- Tomada de posse imediata dos Médicos Hos
pitalares cujos concursos estejam promul
gados. 

- Actualização e pagamento nos prazos acor
dados dos Actos Médicos efectuados ao 
abrigo de Convenções e Acordos celebrados. 

O Conse lho Nacional Executivo mantém a Classe 
médica perman entemente informada dada a dinâmica 
que urge impri mir à resolução largamente aguardada 
de todos os problemas mencionados . 

Lisboa, 19 de Outubro de 198 1. 
O Conselho Nacional Executivo da O. M. 

António Gentil Martins 

• 
DESPACHO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE CONTESTADO 
PELA ORDEM DOS MÉDICOS 

A Ordem dos Médicos tomou posição mUito clara 
face aos despachos emanados da Secretaria de Estado 
da Saúde, em ofíc io que a segu ir tra nscrevemos . 

«Tendo o Conselho Nacional Executivo da Ordem 
dos Méd icos tomado conhec imento dos daspachos 
aba ixo mencionados, da responsabi lidade de V. Exa, 
entendeu por bem, protestar energicamente por as 
cons iderar altÇJmente atentatórias dos direitos dos 
Médicos . Certo da razão que lhe ass iste, passa a 
expor: 

1.0 V . Ex .8 , nos despachos respeitantes à criação 
de novas Especia lidades e reformu lação de 
«curricu lfs», comete flagrantes violações do 
preceituado no Estatuto da Ordem dos 
Médicos (art 0 90°} e no Estatuto do Médico 
(art 0 3° alíneas 1 e 2). visto pretender por 
estes despachar, criar e reformu lar à revelia 
da Classe novas Especialidades. 

Mais se denuncia a abusiva util ização duma 
hipotética consulta aos Colégios de Especia
lidade da Ordem dos Méd icos. 

2 .o V . Exa, no despacho relativo à alteração no 
regulamento do Serviço Médico na Periferia, 
demite-se da sua responsab ilidade normativa, 
prescindindo da consiganção dos pa râmetros 
de assegurar os principais do mérito, da 
competênc ia e da defesa do agregado familiar . 

Sal iente-se ainda que a responsabilidade das 
distorções referidas no preâmbulo do despacho de 
V . Exa foi imputada à Secretaria de Estado da Saúde 
pelos que a presenciaram e nunca por esta Secretaria 
debatidos .» 
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Defesa sócio-profissional 

PROBLEMA DOS MÉDICOS POLICLÍNICOS 

No passado dia 1 de Outubro foi enviado ao Secre
tário de Estado de Saúde o ofício que a seguir se trans 
creve ao mesmo tempo que se solicitava uma resposta 
urgente à matéria nele contida. 

«Tomou a Ordem dos Médicos conhecimento de 
que a Secretaria de Estado da Saúde pretende fazer 
publicar um Despacho determinando que a colocação 
pela Periferia dos «Policlínicos 3» se faria de acordo 
com as decisões tomadas pelos vá rios cursos, tendo 
Coimbra e Lisboa já «Optad o» pela distribuição por 
sorteio. 

«Tal facto a verificar-se, não poderá deixar de 
merecer o nosso frontal desacordo pois, pura e 
simplesmente, ignora os princípios do mérito e da 
competência que devem prevalecer ·em qualquer 
critério de prioridade, idóneo e legítimo, bem como 
os aspectos fundamentais de solidariedade social, 
nomeadamente a defesa da família. 

De resto , considera-se fundamental, e esta Ordem 
já o fez sa ber à Secretaria de Estado mais de uma vez, 
que devem ser estabelecidas regras que permitam 
aos candidatos saber com o que podem contar. 
encontrar estabilidade e não estar à mercê de 
critérios variáveis de ano a ano. Se a função dos 
órgãos centrais é fundamentalmente normativa, 
surge como uma solução demasiado fácil mas 
também uma demissão da responsabilidade pró
pria, aceitar qualquer decisão de qualquer curso e 
muito especialmente a solução do sorteio, acéfalo, 
despersonalizado, injusto. 

«Chamamos, por outro lado, a atenção de V. Exa 
para o grave problema que representa a não entrada 
em funcionamento integral e eficaz dos Hospitais 
Distritais. Não estão completadas as colocações do 
concurso já feito há mais de um ano e não poderá de 
modo algum prolongar-se por mais tempo tal situação, 
não só porque isso não permite aos que fizeram 
concursos definir com segura nça o seu futuro a curto 

- e médio prazo mas sobretudo, porque tal não permi
tirá abrir concu rsos nos Hospitai s Centrais, já que 
seria inaceitável ao contribuir para não povoar ou 
mesmo despovoar os Hospitais Distritais , fazê-lo antes 
de preencher aquelas vagas. 

«Aproveitamos o ensejo para solic itar a V. Exa se 
digne enviar-nos com a brevidade possível os pro
jectos de Carreiras de Generalista. Hospitalar e de 
Saúde Pública , de acordo com o que ficou estabe
lec ido aquando das últimas reuniões entre a Secretaria 
de Estado e o Conselh o Nacional Executivo da Ordem 
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dos Médicos, e já repetidamente so licitado mas não 
cor respondido, ao invés do que seria de esperar, já 
que não pensamos desejar V. Ex.a colocar esta 
Ordem dos Médicos apenas perante factos consu
mados, o que só poderia levar a situações ulte
riores difíceis e certamente de evitar. 

«Finalmente, agradecíamos que V. Ex.a nos esc la 
recesse urgentemente sobre o verdadeiro sign ificado 
da criação do Instituto de Clínica Geral anexo ao 
Hospita l Geral de Santo António. Pen sa V. Exa cria r, 
ao nível da pré-licenciatura, dois tipos diferentes de 
Médicos portugueses, com form as diversas de prepa
ração, ao contrário do que é regra nos países da 
Comunidade Europeia em que nos integramos, mas 
sabemos existir em Países com perspectivas bem 
diferentes? 

«Ou pelo con trário pensa que o novo Instituto se 
dirige apenas ao período pós-licenciatu ra ? Se esta 
última hipótese, tem todo o nosso acordo e apoio. Já a 
primeira, é totalmente inaceitável e merece a nossa 
fmntal oposição nas actua is circunstânc ias.» 

• 
PROBLEMAS DOS POLICLÍNICOS 

Documento aprovado em reunião do Conselho 
Nacional Exec utivo de 10/ 1 0/81 e enviado ao Secre
tário de Estado da Saúde. 

«Tem a Ordem dos Médicos no decurso de todo o 
ano de 1981 , acompanhado atentamente a situação 
vivida pelas camadas de médicos mais jovens que 
aguardam ingresso nas carreiras médicas. 

Constata-se com efeito a indefinição quase abso
luta. no que respeita a perspectivas sócio-profissionais 
destes médicos, não dispondo presentemente de um 
mínimo de garantias quanto ao seu futuro profissional. 
nem quanto às possibilidades de poderem vir a 
exercer a medicina de forma digna . Decorre desta 
situação de indefinição duma outra mais vasta em que 
presentemente se encontra toda a classe médica, pela 
qua l em nada é respon sáve l, e que se traduz designa
damente . pela indefinição das ca rreiras médicas. e 
nomeadamente pela inexistência duma carreira extra 
-hospitalar, pelo desrespeito dos compromissos 
relativos às convenções e acordos existentes, pelo 
desconhecimento da prometida data da actualização 
dos vencimentos, e muitas outras questões para cuja 
reso lução correcta a Ordem dos Médicos se bateu , e 

Ordem dos Médicos 

) 
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está na inteira disposição de se continuar a bater. mas 
que por saírem do âmbito a que este documento se 
propõe.' não serão de momento afloradas. Tem este 
documento por objectivo expor aspectos específicos 
re lativos unicamente aos médicos policlínicas, carentes 
de soluções imediatas. soluções estas que por não 
dependerem de filosofias gerais adaptadas ou a adap
tar pelos Governos. não justificam e por isso não 
desculpam de modo algum o atraso para que têm 
vindo a ser relegadas . 

A salientar que naquilo a que aqui é sugerido dar 
cunho legal. se teve a preocupação de conciliar os 
compromissos assumidos entre os Governos e os 
diversos cursos de médicos policlínicas. a situação 
real vivida por estes. e a situação real existente no País. 

Merecem prévia explicação as posições aqui assu
midas no que respeita ao modelo de teste-concurso a 
pôr em prática. à fixação das datas para os concursos 
e os princípios a que devem obedecer as vagas a 
atribuir aos vários cursos. ficando quanto a este 
aspecto a Ordem dos Médicos à disposição para o 
esclarecimento de dúvidas que suscitem os critérios 
em que se baseou. Os restantes pontos por serem de 
elementar entendimento. não n'os parecem merecer 
justificação. 

No respeitante ao tipo de concurso. e conside
rando que se mantém o condicionalismo aberrante em 
toda a programação. não obstante as múltiplas tenta
tivas já feitas pela Ordem dos Médicos para o ultra
passar, aceita-se embora com relutância que enquanto 
este se mantiver. o modelo possa ser idêntico ao até 
agora praticado. Não fique no entanto qua lquer 
dúvida sobre a posição da Ordem dos Médicos, que 
mantém agora, como outrora. integralmente a sua 
condenação ao aspecto limitativo da matéria em 
avaliação. circunstância em nada compatível com a 
dign ificação que deve catacterizar um concurso 
dirigido a médicos. habilitados para o exercício autó
nomo da profissão. A ligeireza com que a Secretaria de 
Estado da Saúde tem vindo a tratar este assunto 
conduziu à existência de uma realidade, pela qual é 
inteiramente responsável. d!3 que decorre ser tolerada 
a manutenção do «status quo». 

Na programação que se apresenta de datas de 
concursos e nos princípios a que devem obedecer as 
vagas a atribuir aos cursos licenciados em 1977-
-1978-1979. tem-se a preocupação de dar cumpri
mento ao compromisso assumido pelo Governo 
perante estes cursos de· médicos antes do início do 
S.M.P. 1981 -1982 e de promover a absorção do 
tempo de espera inútil que constitui a existência do 
S.M.P. e de dois anos a aguardar concurso. o que 
ainda se torna mais gravoso com o aumento dos 
«curricula» já em vigor . 

Deverá ter-se como objectivo distribuir a totalidade 
dos médicos em treino de forma a ser obtido o «ratio» 
médico/doente ideal em cada Especialidade. bem 
como um número de generalistas que garantindo uma 
cobertura em cuidados médicos de base suficiente à 
população permita em 1983 extinguir o Serviço 
Médico à Periferia. 

Sugere-se ainda que na programação a ter lugar 
para os cursos seguintes. já não obrigados a tempo de 
espera e depois de previamente cobertas as carências 
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do País de acordo com os «ratios» id ea is. seja deter
minada a distribuição dos médicos de acordo com a 
percentagem relativa de cada especialidade (inclusive 
de generalista) em relação ao total e proporcional 
mente à composição numérica da cada curso. 

Tal programação permitirá uma distribuição da 
plétora duma forma equitativa com consequente mini
mização dos problemas que dela possam emanar. 

Pelo que foi referido. deliberou o Conselho Nacio
nal Executivo da Ordem dos Médicos dar a conhecer 
ao Secretário de Estado da Saúde os pontos que 
seguem. e cuja consignação em diploma legal irá dar 
resposta à problemática exposta. relativamente à qual 
maior atraso na resolução se considera inaceitável. 

1 ° Que as datas para o concurso de acesso 
às carreiras médicas sejam marcadas nos seguintes 
meses: 

Curso licenciado em 1977 (P 4) - Março de 1982 
Curso licenciado em 1978 (P 3) - Outubro de 1982 
Curso licenciado em 1979 (P 2) - Março de 1983 
Curso licenciado em 1980 (P 1) -Junho de 1983 
2° Que seja determinado desde já para estes 

cursos. um regime de dispensa para preparação do 
concurso idêntico ao até agora praticado. 

3° Que devido às circunstâncias reais verificadas. 
o próximo concurso seja feito em modelo idêntico ao 
dos concursos anteriores. devendo o modelo preconi
zado pela Ordem dos Médicos entrar ern vigor com o 
novo regulamento geral do internato . e após ter sido 
estabelecido com o mínimo de 1 ano à data do 
concurso do curso a que vai ser aplicado. 

4° Que sejam desde já fixadas as vagas a atribuir 
aos cursos licenciados em 1977-1978-1979. de 
acordo com os princípios que enunciamos. e que 
integram nomeadamente os constantes na progra
mação tornada pública antes do início do actual S.M .P. 

5° Que sejam atribuídos subsídios de deslocação 
e de alojamento para os médicos em cumprimento da 
«Valência de Saúde Pública» no âmbito do Internato 
Geral. idêntico aos atribuídos aos médicos deslocados 
em Serviço à Periferia. 

6° Que seja assegurado desde já o pleno cumpr i
mento do regulamento do S.M.P .. no que diz respeito 
ao regresso e às interrupções por motivo de força 
maior. 

I - 1) Que seja acautelado um número total de 
vagas de treino em Especialidades clássi
cas hospitalares para os 3 cursos referidos 
correspondentes ao somatório das dife
renças existentes. em cada Especialidade. 
entre o número necessário de especia
listas obtido de acordo com os «ratios» 
ideais já em tempo expressos pela Ordem 
dos Médicos e o número de Especialistas 
existentes acrescido do número de 
médicos já em treino em cada Espe
cialidade. 

2) Que o número obtido seja distribuído pelos 
3 cursos no total e nas especia lidades por 
proporcionalidades directas. 

3) Que sejam contempladas ao máximo as 
capacidades de treino dos Serviços por 
forma a darem resposta ao preconizado 
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nesta programação. sem que no entanto 
seja admissível a utilização de serviços em 
que as condições de idoneidade para 
treino não se encontrem preenchidas. 

11 -Que nas Especial idades cujas necess idades 
nacionais estejam cobertas, não sejam nunca 
abertas vagas por desejo manifestado pelos 
serviços em relação às suas necessidades em 
recursos humanos. 

111 - Que em caso algum sejam abertas vagas de 
treino em especialidades não reconhecidas 
pela Ordem dos Médicos.» 

• 
ATRASOS NOS PAGAMENTOS 

Transcreve-se seguidamente um ofício enviado ao 
Secretário de Estado da Saúde relativo ao atraso no 
pagamento aos Patologistas Clínicos bem como aos 
Médicos das restantes Convenções - assunto a que o 
Conselho Nacional Executivo tem devotado a sua 
melhor atenção e esforços tendentes a resolver a 
grave situação que se tem verificado. 

«Infelizmente já não é para nós surpresa o constatar 
objectivamente o grave atraso no pagamento aos 
Patologistas Clínicos e que deveria ser efectlvado ao 
abrigo das convenções que as entidades oficiais conti
nuam a não cumprir. O atraso actual é já de cinco 
meses e a situação nos Laboratórios agrava-se com os 
riscos que daí advêm. avolumam-se as letras nos 
Bancos com o consequente pagamento de juros de Lei 
e as dívidas aos fornecedores arrastam-se. 

Mantém-se a flagrante injustiça dO Estado não 
pagar quando deve mas por outro lado. através da 
Banca Nacionalizada exig ir os juros daquele próprio 
pagamento que não efectuou. Parece evidente que 
tais situações não são sustentáveis a menos que se 
pretendesse efectivamente a destruição das con
venções. o que sinceramente nã.o acreditamos. Mas 
importa apenas não ficar nas boa palavras e passar 
das mesmas aos actos. repondo a legalidade e assu
mindo inteiramente os compromissos tomados. 

Não nos parece justo que seja apenas um lado a ter 
que cumprir. lado esse que ainda por cima se sujeita 
continuamente a todas as críti cas. mesmo as mais 
injustas. e até muitas vezes da parte de quem não tinha 
sequer o direito de as fazer. 

Importa aqui chamar mais uma vez a atenção para 
a irregularidade que representa os utentes terem que 
pagar uma taxa moderadora para recorrerem à 
Medicina Convencionada sem que paralelamente 
tenham que pagar a mesma taxa moderadora quando 
recorrem aos serviços oficiais . De facto das duas uma . 
ou a taxa moderadora é uma taxa honesta. justa e 
justificada e então deve ser usada universalmente. seja 
qual for o serviço a que o utente recorre, ou então ela 
é absurda. · anacrôn ica. anti-social e injustificada e 
então não deve existir (devemos desde já acrescentar 
que não é esta última a nossa posição). 
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Esperamos que nos seja rapidamente dada uma 
resposta sobre este assunto. a fim de que a Ordem 
possa informar os seus membros da situação e em 
conjunto os médicos procurem assumir as posições 
que venham a impor-se. 

Não há nem nunca houve qualquer interesse desta 
Ordem em dificultar a solução dos problemas mas sim 
sempre pretendeu ajudar a resolver correctamente. no 
diálogo e na colaboração. os problemas de Saúde. 

Não se pode também esquecer que a Ordem tem 
obrigação. estrita e legal. de defender sócio-profissio
nalmente os Médicos e não pode transigir eterna
mente face a actuações objectivamente contrárias aos 
compromissos livremente assumidos. nomeadamunte 
pelos Serviços Oficiais . 

Além de mais estes problemas existem igualmente 
face às restantes Convenções-Radiodiagnóstico e 
Radioterapia. Medicina Física e Reabilitação e Anato
mia Patológica e em parte no que se refere ao acordo 
SES/SMS-OM e às novas tabelas cirúrgicas em vigor. 

Esperamos todo o interesse de V. Exa para a 
rápida so lução deste assunto.» 

• 
SUBSÍDIOS AOS MÉDICOS NA PERIFERIA 

Transcreve-se seguidamente o texto de um ofício 
que o · Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos enviou ao Secretário de Estado da Saúde 
sobre o pagamento dos subsídios de férias e do 
Natal aos médicos a cumprir o Serviço Médico na 
Periferia . 

«Recebeu V . Exa. datado de 19 de Janeiro 
de 1981. o ofício enviado pelo Dr. Joaquim de Sousa 
Mendes. representante Distrital dos Serviços Médicos 
à Periferia do distrito de Beja, morador no Largo 
S. João de Deus . 8- 7940 Cuba. e respeitante a 
subsídios de férias e de Natal dos Médicos dos Ser
viços Médicos à Periferià . Tal carta tem inteira concor
dância deste Conselho Nacional Executivo por corres
ponder. não só a imperativos quanto a nós legais. mas 
igualmente a imperativos elementares de ordem moral. 

Segundo o Estatuto do Médico. Decreto-Lei 373/79. 
Art 0 6°. alínea d). deve a atribuição dos Subsídios de 
Alimentação. de Férias e de Natal. Transportes. Ajudas 
de Custo e Diuturnidades ser feito nos termos pre
vistos para a Função Pública. 

Sendo verdade que qualquer funcionário púb lico 
que trabalhe em regime de tempo completo prolon
gado aufere os subsídios correspondentes a esse 
mesmo tempo. não se compreende que o simples 
regulamento de Serviço Médico à Periferia. que não 
passa de uma Portaria . possa contradita r o Decreto
-Lei que é o Estatuto do Médico . Mas mesmo que a 
interpretação jurídica que fazemos não esteja correcta. 
impõe-se por razões de ética. nomeadamente por se 
tratar de um serviço de tempo prolongado obriga
tório. que sobre esse mesmo tempo sejam calculados 
os referidos subsídios. Solicita-se. pois. de V. Exa a 
urgente reparação desta anomalia com retroacti
vidade para todos aqueles que dela foram vítima, 
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se necessano através da urgente Portaria que 
defina de uma vez para sempre que as dificuldades 
financeiras do Estado não podem ter pretexto para 
tratamento desigual e menorizado dos Médicos 
que prestam serviço nas Instituições Oficiais de 
Saúde. A alternativa igualmente aceitável mas que nos 
parece menos correcta. seria que os Médicos preju
dicados. pelo que acima foi exposto. recebessem o 
excedente das 9 horas que praticam no Serviço 
Médico à Periferia . como horas extraordinárias. e não 
ao va lor da hora normal. 

Esperamos que V. Exa dê a este assunto a sua 
melhor atenção. 

• 
SUBSÍDIOS DE NATAL E DE FÉRIAS 

Desde a promulgação do Decreto-Lei 496/80 que 
dispõe a não acumulação dos subsídios de Férias e do 
Nata. tem sido preocupação constante da Ordem dos 
Médicos conseguir a revogação de tão arbitrária deli
beração. 

Para isso. o Conselho Nacional Executivo tem-se 
avistado com os membros do Governo a quem diz 
respeito o problema e de onde pode vir a sua resolução. 

Isto para além de ofícios remetidos sobre a matéria, 
às mesmas entidades . 

Transcrevemos seguidamente duas das cartas que 
sobre o assunto enviámos aos Secretários de Estado da 
Reforma Administrativa e da Saúde. 

Ao Secretário de Estado da Reforma Admi
nistrativa 

«Exmo. Senhor Secretário. 

Vimos por este meio solicitar a revogação do 
Decreto-Lei 496/80, pela injustiça que representa 
o complemento de vencimentos que constituem de 
facto os subsídios de Natal e de férias não serem 
acumuláveis . 

Isto sem falar já na intromissão abusiva do Estado 
nas empresas privadas de que é testemunho o n° 1 
do Artigo 3.0 . 

Não deixa também de se fazer notar o absurdo de 
um fundionário que trabalha para o Estado utilizando 
o reg ime de dois tempos · parciais. que cumulativa
mente iguala ou até excede o tempo completo. ter 
subsídios inferiores ao que exerce as suas funções 
num só lugar.» 

Ao Secretário de Estado da Saúde 

Exmo. Senhor Secretário, 

Pelo ofício 2607 de 12 de Dezembro de 1980. 
enviámos a V . Ex.a o Parecer do Contencioso da 
Ordem respeitante ao Decreto-Lei 496/80 de 20 de 
Outubro de 1980 e refrente a subsídio de férias e de 
Natal. Por aí facilmente se poderá verificar que os 
médicos trabalhando para os Serviços Médico-Sociais 
não são abrangidos pelo referido Decreto-Lei e 
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portanto deverão continuar a receber subsídio de 
férias e de Natal. Como até agora não tem sido essa a 
concretização prática. muito agradeíamos a V. Exa 
que solicite aos seu~ serviços de Contencioso o favor 
de nos esclarecerem . em que base tomam diferente 
atitude daquela que é proposta pelo Contencioso da 
Ordem dos Médicos . Por outro lado solicitámos já ao 
Sr . Ministro da Reforma Administrativa a revogação 
pura e simples de tal Decreto já que sendo os subsídios 
de Natal e férias complementos de vencimento . não 
faz qualquer sentido que não variem de acordo efectivo 
com o mesmo vencimento . Muito agradecemos a 
resposta a este assunto com a possível rapidez. 

Entretanto temos fundadas esperanças de que 
conseguiremos a breve prazo que seja dado o devido 
seguimento às nossas justas reivindicações. 

• 
BONS OFÍCIOS DA ORDEM CONSEGUEM 
SUBSÍDIO DE FÉRIAS AOS POLICLÍNICOS 

O ofício remetido pela Ordem dos Médicos ao 
Conselho de Gerência do Centro Hospitalar de 
Coimbra a 29/09/81 . 

Teve esta Ordem conhecimento de que os vossos 
Serviços ainda não procederam à liquidação dos 
subsídios de férias aos Médicos do 2 .0 Ano do Inter
nato de Policlínicas. 

Porque tal não corresponde à lei nem à prática 
corrente para esta situação e é da mais elementar 
justiça, solicito a V. Exas . empenhamento na resolução 
deste assunto . 

Datado de 12/ 10/81 recebemos daquele Centro 
Hospitalar a sua resposta ao nosso protesto. 

De acordo com o solicitado no vosso ofício em 
referência informa-se que, tendo surg ido dúvidas no 
que respeita ao assunto em epígrafe. o CHC obteve 
instruções da Direcção-Geral da Função Pública, no 
sentido de que não seria de abonar o subsídio de férias 
aos funcionários referidos . 

Apesar disso. o CHC solicitou instruções ao Depar
tamento de Recursos Humanos sobre o assunto, uma 
vez que se tinha conhecimento de que outros hospitais 
teriam já processado o referido subsídio de férias . 

Só após várias insistências o Departamento de 
Recursos H uma nos forneceu instruções no sentido de 
se proceder ao pagamento, o que se está a efectuar 
neste momento. 

Como se verifica, a Ordem mantém-se muito 
atenta aos problemas de todos os Médicos. 
Sejam eles de âmbito, sejam de catácter mais 
pontual. 

Assim, cumpre gostosamente uma das suas 
missões: a defesa sócio-profissional dos seus 
membros. 
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PROBLEMAS DOS MÉDICOS 
DOS SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS 

A circu lar que a seguir se transcreve, é bem con
cluden te da gravidade das questões nela abordadas 
e da decisão firme da Ordem dos Médicos de fazer 
valer por todos os meios ao seu alcance os direitos dos 
Médicos que trabalham para aquela entidade: 

«Caro Colega, 

Para além do desencanto, por todos bem sentido, 
que a própria natureza do sistema acarreta no Exer
cício da Medicina no âmbito dos Serviços Médico
-Sociais, vários factos vieram fazer transbordar a 
paciência, já por demasiado posta à prova, dos 
Médicos que aí trabalham. 

Concretamente: 

- Os aumentos da Função Pública continuam 
a não ser aplicados aos Médicos dos Serviços 
Médico-Sociais, apesar das promessas em 
contrário da Secretaria de Estado da Saúde. 

- Os Serviços Médico-Sociais não irão pagar 
os subsídios de Férias e Natal aos Médicos 
que trabalham simultaneamente noutros 
pontos e além disso já parece terem progra
mado o desconto dos já pagos no ano transacto. 

- Continuam sem actualização os subsídios 
de transporte apesar dos constantes aumentos 
de combustível, reparações, etc . 

- São levantadas barreiras ao exercício simultâneo 
nos Hospitais e Serviços Médico-Sociais em 
vio lação, de facto, do disposto no Estatuto do 
Médico. 

Este conjunto de factos a não ser resolvido 
urgentemente e a contento, poderá levar a enca
rar seriamente a possibilidade dos Médicos dei
xarem de prestar o seu contributo aos Serviços 
Médico-Sociais. É bom não esquecer que estes 
Serviços, em última análise, encontram a sua justifi
cação para funcionar no aproveitamento do exercício 
da profissão médica, se bem que numa forma prever
tida do seu desenvolvimento natural. 

Uma vez que uma atitude de tal gravidade, a 
ser tomada, o deverá ser de uma forma cons
ciente, informada e com carácter tão generalizado 
quanto possível, decidiu o Conselho Nacional · Exe
cutivo da Ordem dos Médicos conhecer a opinião da 
Classe sobre o assunto, já que só unida poderá fazer 
va ler os seus legítimos direitos. 

Concretamente. os Colegas dispostos a assumir 
uma tal opção, caso os assuntos em discussão se não 
resolvam, deverão enviar o seu pedido de demis
são em papel selado, conforme minuta que se 
encontra no verso, ao respectivo Conselho 
Regional. 

Estes documentos serão mantidos em sigilo e à 
responsabilidade dos Presidentes dos Conselhos 
Regionais, e só serão ultilizados se as circunstân
cias, de todo em todo, assim o exigirem. 

Todavia, como o processo de recolha destes · 
pedidos de demissão 'não datados' e a destruir, se 
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não utilizados na sequência do acima exposto, se 
afigura necessariamente moroso e poderá haver 
necessidade duma so lução firme e urgente, convém 
que desde já se inicie. 

Desnecessário se torna exp licitar a importância 
que tal atitude individual mas manifestada simul
taneamente, através da Ordem dos Médicos. em 
delegação da Classe, poderá assumir na defesa 
dos interesses da profissão médica. 

Toma consciência dos interesses co lectivos da 
Classe a que pertences e envia a tua adesão pessoal, 
de preferência até ao próximo dia 10 de 
Novembro. 

Salienta-se ainda, que em ordem a se alcançarem 
os objectivos desejados, torna-se imprescindível 
uma adesão maciça dos Colegas lesados. 

Assim, no caso de verificar que no Posto onde 
exerce a sua actividade, alguns Colegas não 
tenham recebido esta carta, solicitamos que dela 
lhes dê conhecimento. Por outro lado. considera
mos que será de grande interesse que os Colegas 
discutam entre si, em cada Posto, os problemas 
focados e dêem conhecimento à Ordem, se pos
sível. das conclusões a que chegarem e das suges
tões que tenham a fazer. 

Aconselha-se os Colegas a só em último recurso 
utilizarem os Correios mas, preferencialmente, 
entregarem em mão, directamente ou através de 
pessoa de confiança, nas Secções Regionais 
respectivas, os pedidos de demissão. 

Lisboa, 22 de Outubro de 1981.» 

• 
PAGAMENTO DE FACTURAS PELOS 

SERVIÇOS MÉDICO-SOCIAIS 

Em seguimento a uma exposição que nos foi reme
tida pelo DIATON - Centro de Tomografia Computo
rizada de Coimbra, oficiámos aos Serviços Médico
-Sociais no sentido da satisfação da dívida desta enti
dade para com o aludido Centro . 

Transcrevemos a seguir a respectiva resposta que 
nos foi endereçada pelos Serviços Médico-Sociais : 

«Em referência ao ofício acima mencionado, cum
pre reiterar junto de V. Exa o natural empenho desta 
Comissão lnstaladora na resolução dos problemas 
relativos a atrasos de pagamentos de facturas, numa 
perspectiva global ou pontual. 

É disso exemplo a denúncia desta situação junto do 
Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de 
Saúde, bem como intervenções pessoais (como acon
teceu no caso da Diaton) junto dos Serviços Distritais 
tendo em vista minorar dificuldades conjunturais por 
que passam serviços prestadores de cu idados de 
saúde aos S.M.S. 

Leva-se assim ao conhecimento de V. Ex.a que foi 
imediatamente mandado pagar ao Centro em causa 
uma importância superior a mil contos.» 
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Congratu lando-nos pe la resolução deste problema 
pontual. mais ainda nos sens ibili zo u a disposição 
confessada pela Com issão ln staladora dos Serv1ços 
Médicos-Sociais, em resolver os «a trasos de paga
mentos de fa ctura s. numa perspectiva global ou 
pontual ». 

Esperamos que tal empenhamento seja de facto 
concretizado com a máxima brevidade . 

• 
APÓS DILIGÊNCIAS DO CNE 

NOVA TABELA PARA 
EXAMES ELECTROENCEFALOGRÁFICOS 

Por despacho do Secretário de Estado da Saúde 
de 16/ 6/ 81 , foi aprovada a nova tabela para efeito de 
pagamento de exames electroencefalográficos. que 
a seguir se transcreve : 

Traçado de rotina 
Traçado de sono induzido 
Traçado com estudo estroboscópio 
ou estroboacústico 
Traçado com estimulação química 
Traçado fora do laboratório 
Traçados poligráficos 
Electrocorticografia . 
Ecoencefalogramas 

K 1 = acto médico. 
K2 =custo técnico. 
Valor de K = 50$00. 

K 1 + K2 K 

6 24 30 
6 36 42 

6 29 35 
4 36 40 

12 98 110 
12 48 60 
36 144 180 

5 10 15 

Esta tabela produz efeitos a partir de 1 de Março 
de 1981 . 

Esta nova tabela foi divulgada pelos Serviços 
Médico-Sociais através da sua Circular Normativa 
n ° 149,de23!7/8 1 

• 
PAGAMENTO DE TRANSPORTES - ADSE 

Da ADSE recebemos o ofício que a seguir transcre 
vemos· 

«Para os efeitos julgados convenientes. tenho a 
honra de solici tar a V. Exa se digne informar este 
Organismo, com a possível brevidade. sob re se será 
lógico o pagamento de transportes. quando um deter
minado especiali sta faz um encaminhamento para 
outro médico da mesma especia lidade, noutra loca
lidade.» 

A pergunta nele contida mereceu o seguinte 
parecer da Ordem: 

Em resposta ao seu ofíc io n ° 4 1979 de 2 de 
Outubro de 1981 . vimos informar que consideramos 
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totalmente lóg1co o pagamento de tran sportes quando 
haja encaminhamento para um méd1co da mesma 
Especialidade. noutra localidade. desde que tal se 
JUStifique por motivos de ordem técnica. Deverão ser 
sumariamente jus tificados. Por outro lado, quando 
haja encaminhamento de um Clínico Geral para um 
Especial ista não residente na área do dom1cílio do 
doente. só deverá se1· feita com participação desde 
que nã o existem na referida á1·ea um Especialista do 
ramo em ca usa . 

Em termos de Deontologia Profissional pode ser 
perfeitamente legítimo e até aconselhável que um 
médico procure que o seu doente SeJa tratado por um 
Colega da mesma Especialidade . desde que ele sinta 
que o ou tro Colega oferecerá ao doente melhores 
ga rantia s de tratamento . quer porque ele tenha 
particular competência ou interesse na Patolog ia em 
causa. quer até porque o Médico que envia o doente 
não possua condições de trabalho adequadas aos 
tratamentos indicados. 

• 
INTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO PÚBLICA 

Arrasta-se de forma extremamente desagradável a 
integração na Função Pública dos Médicos que assim 
o desejarem .. 

Sobre qualquer matéria, começamos por trans
crever o parecer emanado dos Serviços de Conten
cioso do Ministério dos Ass untos Sociais: 

ASSUNTO : Integração dos médicos dos SERVIÇOS 
MÉDICOS-SOCIAIS (SMS) no regime 
jurídico da função pública. 
- Conci liação dos artigos 5 ° do 

DL 373/79. de 8 de Setembro (Esta
tuto do Médico). e 4 1° do DL 124/79. 
de 1 O de Maio. 

1. O DL 124/79. de 1 O de Maio. veio integrar na 
função pública todos os trabalhadores dos Serviços 
Médico-Sociais, incluindo o pessoa l médico dos ser
viços distritais (art 0 1 ° , n° 2 ). tendo, porém, deter
minado, no art 0 41 .0 , n ° 1. que essa integ ração seria 
efectuada em regime de voluntariado, ou seJa, nos 
termos do preâmbulo do mesmo diploma. «não teria 
carácter imperativo. ma s antes de opção». 

A forma como este direito de opção podia ser 
exercido encontra-se prevista nos números 2 e 3 que 
estabelecem: 

2 - O pessoal que opte pela manutenção do 
regime de trabalho que actualmente o 
abrange deverá comunicá-lo à Secretaria de 
Estado da Saúde até 15 de Julho de 1979 
(redacção dada pelo DL 210/79. de 12 de 
Junho). 

3 - A falta de comunicação referida no número 
anterior será entendida como opção pela 
integração na função pública». 
(Sublinhado nosso). 
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Havia, pois, duas modalidades de opção: uma 
expressão, consistindo numa comunicação do fun
cionário à SES em .como desejava continuar com o 
regime de trabalho anterior; outra tácita, tradu
zindo-se esta na falta dessa comun icação, a qual seria 
entendida como tendo optado pela integração na fun
ção pública. Mas ambas, quanto a nós, com igual 
força e valor, isto é: em 15 de Julho de 1979 todos 
tinham feito a sua opção, ou expressa ou tacitamente. 
E desde logo começaram a produzir-se efeitos relati
vamente a cada uma das situações: sem alteração nos 
casos em que se optou pela manutenção do regime 
anterior; automaticamente considerados integrados 
na função pública, com todas as consequências legais, 
os que nada disseram, porque essa teria sido a sua 
opção, nos termos da lei. 

2. Em 8 de Setembro do mesmo ano ( 1979) foi 
publicado o DL 373/79 (Estatuto do Médico). cujo 
art 0 5 ° dispõe: 

«Ü direito de opção consagrado no art 0 41 ° 
do Decreto-Lei n° 124/79, de 10de Maio, poderá 
ainda ser exercido pelos médicos dos Serviços 
Médico-Sociais até noventa dias após a entrada em 
vigor do diploma que reformula as carreiras 
médicas». 

Coloca-se, pois, a questão de saber qual o sentido 
e alcance desta norma. 

Quanto a nós, e salvo o devido respeito por 
opinião diferente - e várias e divergentes foram as já 
emitidas sobre a matéria, como se verá - o que se 
pretendeu com a mencionada disposição legal foi tão
-somente conceder aos médicos dos Serviços Médico-
-Sociais a possibilidade de exercerem um novo direito 
de opção através do qual poderão modificar as 
opções anteriormente feitas, mas sem que os efeitos 
entretanto produzidos possam sofrer qualquer alte
ração. E abrangerá, naturalmente, não só as opções 
tácitas como as expressas porquanto, ao referir-se a 
«direito de opção consagrado no art 0 41 ° do 
Decreto-Lei n° 124/79 ( ... )» e respeitando este 
àquelas duas modalidades de opção, não é legítimo 
excluir qualquer delas. 

Do exposto, e da conjugação dos textos legais em 
apreço - qart 0 5 ° do DL 373/79 e art 0 41 ° do 
DL 124/79, este na redacção dada ao n° 2 pelo 
DL 210/79, de 12 de Julho- poderão ocorrer as 
seguintes situações relativamente aos médicos 
dos SMS: 
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1 a - Os que haviam optado expressamente 
pela manutenção do anterior regime de 
trabalho nos termos do art 0 41°, n° 2, 
do DL 124/79, de 1 O de Maio, se quiserem 
optar pelo regime da função pública poderão 
ainda fazê-lo até 90 dias após a entrada em 
vigor do diploma que reformular as carreiras 
médica s; mas terão que o declarar expres
samente visto tratar-se de uma mudança de 
regime. 
Se, e enquanto nada disserem, mantém
-se o regime por que optaram em 
15-7-79, ou seja, continuam a reger-se 
pela legislação anterior. 

2 a - Os que haviam optado tacitamente pelo 
regime da função pública nos termos do. 
art 0 41°, n° 3, do DL 124/79, se quise
rem optar pelo regresso ao regime anterior 
poderão ainda fazê-lo no mesmo prazo e 
condições referidas no número anterior. 
Se, e enquanto nada disserem, mantém
-se o regime por que optaram em 
15-7-79, ou seja. o da função pública. 

Por outras palavras: as opções formuladas em · 
15-7-79 ao abrigo do disposto no art 0 41°, núme
ros 2 e 3, do DL 124/79 (expressas e tácitas), man
têm-se inalteráveis até declaração em contrário dos 
interessados dentro do prazo previsto no art 0 5° do 
DL 373/79, devendo dar-se seguimento aos processos 
entretanto pendentes, e com os efeitos que as mes
mas opções determinavam à data em que foram con
cretizadas. 

3. Da interpretação que acima fizemos do art 0 5° 
do DL 373/79 resulta, como se verá, uma posição 
diferente da de outros juristas e organismos cujas 
opiniões constam do processo. 

Assim 

a) Não entendemos que os efeitos do referido 
comando legal se traduzam no «apagar das 
opções expressas ou tácitas processadas ao 
abrigo do art 0 41 ° números 2 e 3 do Decreto
-Lei n° 124/79, o que significa manter o regime 
jurídico a que estavam sujeitos os médicos dos 
SMS ou seja o resultante do despacho de 8 de 
Janeiro de 1970». contrariamente ao que foi 
defendido no parecer de 29-11-79, da então 
Aud itoria Jurídica do MAD, homologado por 
despacho de 30-11-79 do Senhor Secretário de 
Estado da Saúde. 
Com efeito, para que assim pudesse ser, teria 
de ser atribuída à lei (art 0 5° do DL 373/79) 
eficácia retroactiva, o que não aconteceu, 
vigorando, pois, o princípio de que «a lei só 
dispõe para o futuro», nos termos do art 0 12°, 
n° 1, do Código Civil. 

b) Também não entendemos que o sentido e 
alcance da disposição legal em causa seja o de 
«permitir que os médicos que não optaram -nos 
termos do art 0 41 ° do DL 124/79 usem 
desse direito 90 dias após a entrada em vigor 
do diploma que reformula as carreira.s médicas», 
como parece ser o ponto de vista da Caixa 
Geral de Depósitos - of 0 n° 4937, de 
13-2-80 e da Ordem dos Médicos - of 0 

n° 7205, de 26-6-80. 
Na verdade, e conforme justificámos no n° 1 
deste parecer, quanto a nós não há médicos 
que não tenham optado, pois todos tiveram que 
o fazer até 15-7-79, ou expressa ou tacita
mente, opções essas a que atribuímos igual 
força e valor. 

c) Não nos parece, por outro lado, que o art 0 5° 
do DL 373/79 tenha «apagado apenas as 
opções tácitas, não podendo as opções 
expressas efectuadas ao abrigo do art 0 4 1 ° 
do DL 124/79 ser de nenhum modo afectadas 
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pela prorrogação do prazo de opção em que 
afinal consistia a norma do art 0 5° do Estatuto 
do Médico». como foi entendido no parecer da 
ex-Auditoria do MAS de 2-6-80. 
Isto porque. pelas razões expostas na alínea a). 
não podiam ser «apagadas» quaisquer opções; 
pelas razões especificadas no n° 2. o arto 5o 
em apreço abrange tanto as opções tácitas 
como as expressas. não sendo lícito excluir 
qualquer delas; e. finalmente. como também foi 
referido no n.0 2. porque não se trata duma 
prorrogação do prazo de opção. mas da con
cessão de um prazo novo. 

d) Por último. diremos não concordarmos com a 
opinião· dos advogados do Dr. Carlos Alberto 
Gonçalves Tavares. um dos médicos que havia 
optado pela integração na função pública (of 0 

de 21-4-80. dirigido ao Presidente do Conselho 
Regional do Centro da Ordem dos Médicos). 
segundo os quais a situação dos médicos que 
trabalham nos SMS é a seguinte: «OS que nada 
disseram no prazo de vinte dias após a publi
cação do Dec.-Lei 124/79 (por lapso não foi 
considerada a · alteração introduzida pelo 
DL 210/79. de 12 de Julho. que mudou o 
prazo para 15 de Julho do mesmo ano. como 
se referiu) têm de se considerar integrados na 
função pública; os que optaram pelo anterior 
regime podem ainda. e se no prazo referido no 
art 0 5° do Dec.- Lei 373/79 nada disserem . 
ser integrados na função pública». 
Pelas razões anteriormente expressas. não nos 
pare<>e legítimo excluir do novo direito de opção 
nenhum médico. qualquer que tenha sido a sua 
opçãà anterior. tanto mais que. também para os 
advogados em causa. «O art 0 5° do Estatuto 
do Médico ( ... ) não vem prorrogar um prazo 
que estivesse a decorrer mas sim criar um novo 
prazo». 
Para nós, e uma vez que a lei não distingue. este 
novo prazo de opção é facultado a todos os 
médicos dos SMS abrangidos pelo Estatuto do 
Médico. permitindo-lhes modificar a sua opção 
anterior. tenha ela sido tácita ou expressa. 

4. Face às posições acima referidas. nenhuma 
delas coincidindo em todos os pontos quanto à inter
pretação do art 0 5° do DL 373/79. inclusive a que 
assumimos neste parecer. somos de opinião que se 
deveria proceder a uma interpretação autêntica 
daquele preceito legal no sentido de se definir qual das 
interpretações mais se aproxima da letra e do espírito 
da lei . a fim de se eliminarem todas as dúvidas. por 
meio de diploma com igual força (decreto-lei). em 
virtude daquele não conter quaisquer disposições em 
matéria de interpretação e. por conseguinte. não se 
encontrar determinada a entidade a quem caberia 
resolver essas mesmas dúvidas. 

5. Antes de finalizarmos este parecer desejaríamos 
dizer duas palavras sobre uma «Nota Justificativa» dos 
SMS (Serviços Centrais). constante do processo cujo 
«Assunto» é «Admissão de Médicos nos SMS. Estatuto 
da Função Pública». sobre o qual recaiu o seguinte 
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despacho do Presidente da respectiva Comissão lns
taladora: 

«À consideração superior. 
Lx. 18-7-80». 

É que a referida «Nota Justificativa» encontra-se 
anexa a vários requerimentos de médicos que haviam 
optado pelo regime da função pública e que por 
conseguinte já prestavam serviço nos SMS anterior
mente ao DL 124/79. nada tendo. pois. a ver. como 
da sua simples leitura se verifica. com a situação dos 
referidos médicos (nem. obviamente. com o objecto 
deste parecer). mas apenas com os admitidos após a 
publicação do mencionado diploma legal. 

EM CONCLUSÃO 

1 ° - Em ·nosso entender. e salvo o devido res
peito por melhor opinião. o que se pre
tendeu com o art 0 5.0 do DL 373/79. de 
8 de Setembro (Estatuto do Médico). foi 
apenas conceder aos médicos dos SMS por 
ele abrangidos a faculdade de exercerem 
um novo direito de opção através do qual 
poderão modificar as opções anterior
mente feitas. tácitas ou expressas. sem que 
os efeitos entretanto produzidos possam 
sofrer qualquer alteração. 

2.0 - Da conjugação da referida disposição legal 
com o art 0 41° do DL 124/79. de 1 O de 
Maio. na redacção dada pelo DL 210/79. 
de 12 de Julho. poderão. pois. ocorrer as 
seguintes situações relativamente àqueles 
médicos : 

1 a Os que haviam optado expressa
mente pela manutenção do regime 
de trabalho anterior nos termos do 
art 0 41°. n° 2. do DL 124/79. se 
quiserem optar pelo da função pública 
poderão ainda fazê-lo até 90 dias após a 
entrada em vigor do diploma que refor
mular as carreiras médicas; mas terão 
que o declarar expressamente visto tra
tar-se de uma mudança de regime. 
Se e enquanto nada disserem man
tém-se o regime por que optaram 
em 15-7-79, ou seja. continuam a 
reger-se pela legislação anterior. 

2a Os que haviam optado tacitamente 
pelo regime da função pública nos 
termos do art 0 41°. n° 3. do DL 
124/79. se quiserem optar pelo re
gime anterior poderão ainda fazê-lo no 
mesmo prazo e condições atrás referidas. 
Se e enquanto nada disserem man
tém-se o regime por que optaram 
em 15-7-79, ou seja. o da função 
pública. 

3° -Assim. as opções formuladas ern 15-7-79 
(expressas e tácitas) mantêm-se inalteráveis 
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até declaração em contrário dos interes
sados, devendo dar-se seguimento aos pro
cessos entretanto pendentes e com os efei
tos que as mesmas opções determinavam à 
data em que foram concretizadas. 

4° - Todavia, e porque diversas, e divergentes, 
são as interpretações dadas ao art 0 5° do 
Estatuto do Médico, sugere -se que se pro
ceda a uma interpretação autêntica daquele 
preceito legal no sentido de se ·definir qual 
das interpretações mais se aproxima· da 
letra e do espírito da lei, a fim de se elimi
narem todas as dúvidas. 

5° - A referida interpretação deverá ser feita por 
meio de diploma com igual força (decreto
-lei). em virtude do DL 373/79 não conter 
quaisquer disposições em matéria de inter
pretação e, por conseguinte, não se encon
trar definida a entidade a quem caberia 
resolver essas mesmas dúvidas.» 

CONTESTA A ORDEM 

A este documento respondemos com a seguinte 
carta endereçada ao Secretário de Estado da Saúde: 

«Acabamos de receber dos serviços de conten
cioso do Ministério dos Assuntos Sociais um Parecer 
jurídico homologado pela Secretaria de Estado da 
Saúde e respeitante à integração dos Médicos dos 
Serviços Médico-Sociais no regime jurídico da função 
pública. 

Não está esta Ordem especialmente vocacionada 
para os malabarismos jurídicos mas pode muito clara
mente raciocinar cóm simplicidade sobre os factos 
concretos . Assim, impõe-se claramente definir alguns 
pontos: 
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1 ° - O Decreto-Lei 124/79 de 1 O de Maio veio 
integrar na Função Pública todos os traba
lhadores dos Serviço Médico-Sociais, mas 
sem carácter imperativo, antes por opção, 
no que respeita aos Médicos. 

2° -A opção poderia ser feita em qualquer 
momento entre a data de promulgação do 
Decreto ( 1 O de Maio) e sessenta dias 
depois . Caso o Médico não tivesse decla
rado desejar manter o regime anterior 
passaria automaticamente à Função Pública. 

3° - Não estando definidas as Carreiras Médicas 
a Ordem não considerou justo que os 
Médicos fossem obrigados a optar no refe
rido prazo de sessenta dias e solicitou o seu 
prolongamento até sessenta dias após a 
promulgação das Carreiras Médicas. tese 
que tanto quanto podemos compreender 
foi totalmente aceite pelas estruturas gover
namentais da época . 
Isso se pretendeu estatuir no Decreto 
373/79 de 8 de Setembro de 1979 - Esta
tuto do Médico. 

4° -Parece claro que o prazo iniciado em 10 de 
Maio continua a correr como direito de 
opção e só terminará sessenta dias após a 
promulgação das Carreiras Médicas globais. 

Assim o prazo inicialmente de sessenta dias 
tem já neste momento cerca de dois anos. 
Em qualquer momento seria pois possível e 
será ainda possível o Médico optar oficial
mente e claramente pelo regime em que 
tem trabalhado ou passar desde já à Função 
Pública. Se passados sessenta dias após a 
promulgação das Carre iras Médicas nada 
disser, ficará automaticamente na Função 
Pública . 

5° - Parece intuitivo quem quem em qualquer 
momento a partir de 1 O de Maio, como 
Médico dos Serviços Médico-Sociais, já 
optou pela Função Pública, o fez de pleno 
direito e não pode ser impedido de obter os 
benefícios que em tal opção encontrou. 

Sucede assim que não podemos concordar com 
as conclusões dos Serviços de Contencioso do 
Ministério. sendo nosso convencimento que bastará a 
simples interpretação dada pelo Senhor Secretário de 
Estado da Saúde para a resolução do problema e sem 
necessidade de um longo processo como o que corres
ponde à elaboração de um Decreto-Lei. De resto, a 
própria definição das Carreiras Médicas é Decreto-Lei 
bastante para, com toda a probabilidade, já não se 
tornar necessária mais qualquer legislação sobre o 
assunto . Seja qual for a circunstância, solicito a V. Exa. 
que todos aqueles médicos que requereram a passa
gem à Função Pública nos Serviços Médico-Sociais 
e a partir de 1 O de Maio de 1979, sejam considerados 
como tal e que passem a beneficiar de tudo o que 
decorre de tal opção - «ADSE, Caixa Geral de Apo
sentações, etc.». 

Certo de que V. Exa . não deixará de dar todo o 
interesse a este assunto, enviamos-lhe os melhores 
cumprimentos.» 

• 
À ATENÇÃO DOS MÉDICOS 

COM EMPREGADOS 

O Decreto-Lei n° 296/81, de 27 de Outubro, 
fixou os novos valores das remunerações mínimas 
mensais tendo-as fixado em 6800$00 para os traba
lhadores do serviço doméstico, 8950$00 para os tra 
balhadores dos sectores da agricultura, pecuária e 
si lvicultura e 1 O 700$00 para os restantes traba
lhadores. 

Por outro lado, chamamos a atenção do Art 0 2° 
do mesmo Decreto que a seguir transcrevemos: 

Art 0 2° - O prazo de sessenta dias fi xado nos 
artigos 6.0 n° 1° e 7°, n° 2, do Decreto-Lei 
n° 440/79, de 6 de Novembro, é contado, para 
efeitos de isenção do cumprimento dos novos va lores 
da remuneração mínima garantida, a partir da data da 
entrada em vigor do presente diploma. 

Chama-se portanto à atenção dos Colegas que 
tanham menos de 5 empregados para a obrigatorie
dade de cumprimento daquele articulado no prazo lá 
indicado. 
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Vária 

COMISSÃO MÉDICA PERMANENTE DA CEE 

A Comissão M~dica Permanente da CEE, 
é agora ao nível dessa instituição a voz unida da 
Profissão Médica Europeia perante os Organismos da · 
Comunidade Económica já que os sub-grupos de Espe
cialistas, Médicos Hospita lares ou assalariados nela 
delegaram a sua representação. 

Notas de uma reunião dos Presidentes das Dele
gações dos Países da CEE com o novo Comissário para 

«0 útil papel no progresso científico e técnico ao 
permitir a Especialistas em treino etectuá- lo em países 
que não o seu próprio. Tal necessitará a existência de 
postos especiais em cada Estado Membro, por forma a 
ser criado um estudo piloto que permite resolver os 
problemas concretos, noemadamente financeiros, e 
respeitantes sobretudo a despesas de deslocação, 
custo de vida e diferencial de salários. Deverão ser 
se leccionados serviços idóneos para treino estabele
cidos os programas do mesmo.» 

«0 Presidente da Comissão Médica Permanente da 
CEE tez notar o receio com que se encara a possibi
lidade de ser preparada uma lista de medicamentos 
sujeitos a reembolso como técnica de controlo de 
custo . A Comissão Médica Permanente, pela voz do 
seu Presidente, trizou que o médico necessita manter a 
sua liberdade de escolher a droga mais apropriada ao 
seu doente, sem o condicionar a custos, sendo pois, 
oposta a qualquer espécie de lista restritiva.» 

«0 custo actual do sistema de Saúde é assunto de 
grande preocupação para todos os Estados Membros e 
a profissão Médica deseja estar associada ao trabalho 
que se realiza neste campo nos Serviços Oficiais, o que 
lhe permitirá dar o seu parecer e colaboração.» 

• 
SERVIÇOS DE CONTENCIOSO 

Em reformulação dos Serviços de Contencioso, 
foi criado um serviço de consu ltas dos médicos inscri
tos na Secção Regional do Centro, relativamente a 
questões jurídicas emergentes da sua actividade 
profissional. 

Tal serviço de consuLtas funciona na Sede da 
Secção, às segundas-feira s, entre as 14.30 e as 17.30 
horas, salvo impedimento do Consultor Jurídico. que 
o comunicará com a devida antecedência. 
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EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS A PESSOAL 
DO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

Tendo sido praticados no passado empréstimos 
financeiros a pessoal da Ordem dos Médicos em difi 
culdades excepcionais e imprevisíveis, decide o 
Conselho Nacional Executivo estabelecer normas para 
eventual concessão de apoios financeiros. 

1 ° Tais auxílios financeiros não constituem direito 
dos funcionários. 

2° Tal apoio só será concedido a título excepcional. 
3° Tal apoio só deverá ter lugar mediante causa 

justificativa inadiável e imprescindível, a 
apreciar pelo Conselho Nacional Executivo. 

4° Tal apoio financeiro não poderá exceder o 
valor correspondente aos subsídios de férias e 
Natal dos funcionários. não podendo constituir 
mais do que um adiantamento dos referidos 
subsídios. 

A reposição do empréstimo será feita através do 
não recebimento dos subsídios de férias e Natal. 

Não será permitida qualquer outra modalidade de 
empréstimo já que tal não compete à Ordem dos 
Médicos apesar do reconhecimento dos bons e 
relevantes serviços e dedicação à Ordem que eventual
mente os funcionários possam ter. Está-se gerindo 
dinheiro dos Médicos e não dos Membros do Executivo 
da Ordem; se por um lado importa mostrar ao pessoal 
o reconhecimento do seu trabalho tal não deverá 
passar pela perda objectiva dos juros bancários a que 
os empréstimos corresponderiam. 

• 
MÉTODOS PARA DIMINUIR 

OS CUSTOS DE SAÚDE 

Para além de limitações de orçamento e economias 
de Pessoal; parece essencial em qualquer sistema de 
Saúde obter uma boa informação do público 
educando-o quanto à melhor e mais económica 
forma de usar o sistema existente, e fazendo-o 
compreender quais os custos que os cuidados 
acarretam, e quais as maneiras pelas quais esses 
custos podem ser minimizados. 

É importante fazer lembrar que os custos do 
sistema são, no fim e ao cabo, pagos pelo próprio 
público através de impostos, nomeadamente, e que 
os sistemas podem funcionar de forma mais 
económica se forem cuidadosamente geridos e 
utilizados, sem que por esse facto diminua a 
qualidade dos serviços prestados. 
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CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE COLHEITA 

Sensibilizado para as necessidades dos utentes 
e para os desejos dos Patologistas Clínicos, o Conselho 
Nacional Executivo enviou à Comissão lnstaladora dos 
Serviços Centrais dos Serviços Médico-Sociais, o ofício 
seguinte: 

«Na sequência do ofício desses Serviços Centrais 
em que se comunica estarem suspensas as autori
zações para a criaÇão de novos postos de colheita, 
vimos solicitar a V. Exa que tal política seja modificada 
no sentido de passarem a ser aceites desde já tais 
novos postos de colheita, quer por entidades Já previa 
mente trabalhando para os Serviços Médico-Sociais, 
quer por novos Médicos a convencionar. Informar no 
entanto os proprietários dos novos postos de colheita 
de que a sua aceitação neste momento tem carácter 
provisório e está condicionada ao que vier a ficar 
consignado no regulamento que neste momento se 
encontra em elaboração pela Comissão de Controlo 
Nacional e que será posteriormente ratificado pela 
Secretaria de Estado da Saúde/Serviços Médico
-Sociais e pela Ordem dos Médicos . 

Ficamos certos de que esta nova posição evitará 
prejuízos graves, quer à cobertura sanitária do País, 
quer aos Prof issionais actuando no campo da Pato
logia Clínica.» 

Esperamos pois que tal proposta seja rapidamente 
atendida. 

• 
IMPRESSOS DE REQUISIÇÃO 

DE ELEMENTOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 

Sobre tal assunto, foi enviado aos Serviços Médico
-Sociais o ofício que a seguir se transcreve: 

Na sequência das conversações havidas oportu
namente quero enviar a V. Ex a Parecer desta Ordem 
dos Médicos quanto aos impressos a utilizar nas 
Convencionais SES/SMS-OM. 

Estes impressos deverão respeitar um certo 
número de normas gerais, comuns a todos, e con
dições particulares e específicas de cada tipo . 

I. CONDIÇÕES GERAIS 
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- Formato e dimensões idênticos; 
- Idêntico tipo e formato de identificação do 

doente, sob a forma de quadrícula, de que 
conste o nome (um ou dois nomes próprios 
e dois apelidos, no máximo), idade, sexo e 
número de beneficiário, ou de identificação dos 
Serviços Médicos-Soc iais. 

- Constarem de um original e uma cópia (da parte 
não destacável). que ficará em poder do médico . 

- Serem de cores diferentes. conforme as espe
cialidades. 

- Na parte de utilização médica exclusiva não 
possuírem qualquer outro elemento de natureza 
burocrática, nomeadamente: nome do benefi
ciário, grau, parentesco, etc. A serem necessá 
rios estes elementos, deverão constar apenas 
da faixa lateral, relativa ao sector Administrativo 
dos Serviços . 

Em resumo e na genera·lidade: respeitadas que 
sejam as condições antes referidas , os impressos 
poderão orientar-se pela maqueta proposta para 
Patologia Clínica, salvaguardando as características 
peculiares a cada especialidade, conforme nos 
esboços em anexo. 

Consideramos primordial que o espaço reservado 
à autenticação pelas Unidades Médico-Assistenciais 
e cobrança da taxa moderadora seja idêntico em todas 
as Especialidades. 

11. ASPECTOS PARTICULARES 

- Para efeitos de simplificação e racionalização, 
haverá que efectuar algumas correcções pon 
tuais, nomeadamente em relação à especialidade 
Patologia Clínica. 

Assim: 
- O Antibiograma deixará de ser requisitado em 

separado, devendo ser rea li zado sempre que 
um exame ba cteriol óg ico requisitado aconselhe 
a sua execução. Para isso o preço do exame 
bacteriológico ha verá de ser ajustado, de modo 
a evitar desequilíbrios prejudiciais aos médicos 
ou aos Serviços Médico-Sociais. a fi xar poste
riormente. Esse ajustamento deverá levá -lo a 
valores que se situa rão numa posição inter
média entre o actual e o somatório dos dois 
exames (Bacteriológico e Antibiograma ). 

- Deixarão de existir como pedidos separados o 
exame micológico directo e cultural. escolha 
que ficará ao critério do Patologista Clínico, 
sendo os dois substituídos pela designação 
exame micológico. com preço a fixar poste
riormente, e em cr itério semelhante ao acima 
referido. 

Doutras alterações. não co lidindo com a elaboração 
estrutural dos impressos. em relação a esta ou outras 
especialidades, daremos notícia em tempo útil. 

Dentro de oito dias, faremos o envio da maqueta 
do impresso de Radiodiagnóstico, que entendemos 
dever ser independente do de Radioterapia. 

Ainda, em referência ao impresso de Radiodiagnós
tico. pensamos desde já, que poderá obedecer a uma 
estrutura bastante semelhante ao de Patologia Clínica. 

Em relação ao impresso para Medicina Física e de 
Reabilitação, haverá que fa zer ainda uma ou outra 
alteração que não colidirá com a estrutura do 
impresso. 

Em sua resposta , os Serviços Médico-Sociais 
remeteram à Ordem dos Médicos o seguinte ofício: 

Em referência ao ofício acima mencionado, e sobre 
as alterações nele propostas, cumpre a estes Serviços 
Centrais informar o seguin te: 

Ordem dos Médicos 
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I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) Formato 

Na presente fase afigura-se não ser recomendável 
a criação dos impressos requisição de Exames Analí
ticos e de Medicina Física e de Reabilitação em for
mato modelo />5, dado os inconvenientes que daí advi 
riam não só para os médicos como também para os 
Serviços de Conferência de Facturas. 

Admite-se contudo que a curto prazo com a infor
matização desta função todos os impressos modelo 
requisição tenham formato e dimensão idênticos (A5). 

b) Identificação 

Quanto ao espaço destinado à identificação, aceita
-se o proposto pela Ordem dos Médicos, pelo que a 
parte superior dos modelos foi -a lterada . 

c) Constituição 

A sugestão da Ordem dos Médicos no sentido dos 
novos modelos serem constituídos por duas vias 
(original e duplicado). implicaria a utili zação de um 
sistema de quimicagem que iria onerar bastante os 
custos de execução tipográfica. 

Por outro lado, não tem qualquer utilidade para os 
S.M .S. a existência do referido duplicado, pelo que 
estes Serviços Centrais não consideram necessária a 
sua CFiação. 

d) Cor de impressão 

Nas instruções tipográficas que se encontram 
elaboradas já há alguns meses, optou-se, tendo em 
atenção a necessidade de diferenciação dos vários 
modelos de impressos, pela utilização de diferentes 
cores de impressão , em vez do recurso a cores de 
papel diferentes. tal como é proposto por essa Ordem 
dos Médicos. 

Essa opção baseou-se não só no facto de existir 
grande dificuldade de aquisição de papel de cor, mas 
também pelo seu custo ser mais elevado. 

11 -ASPECTOS PARTICULARES 

No que respeita às alterações específ icas a cada 
especialidade. que constavam nos esboços de impres
sos enviados. concorda-se na generalidade. 

Pór sugestão da Comissão de Controlo Nacional , 
procedeu-se à elaboração de um novo impresso Requi 
sição de Exames Anatomo-Patológicos em que se 
reserva um maior espaço para o preenchimento pelo 
médico requi sitante do «Produto a Examinar» e dos 
«Dad os Clínicos». 

No tocan te à proposta de adopção de um preço 
médico para o «Exame Cultural» e «Exame Cultural + 
+ Audiograma » a fim de simplificar as requis ições e a 
facturação concorda-se com tal adopção . O mesmo se 
diz relativamente aos «Exame Micrológico Directo» e 
«Exame Micrológico Cultural + Directo». 

Esta carta mereceu-nos a resposta que adiante 
se transcreve: 

Acusamos a recepção do ofício n ° O 12370 de 
11 de Maio do corrente ano, que agradecemos . 

Ordem dos Médicos 

Em seu seg uimento, agradecemos o in teresse 
manifestado pelas nossas sugestões. 

No que diz respeito à nossa sugestão no sentido 
dos novos modelos de requisição de elementos auxi
liares de diagnóstico serem constituídos por duas vias, 
chamamos a vossa atenção para o facto de tal pro
posta se dest inar a possibilitar aos Médicos contro lar a 
fa cturação. De resto. duplicados são já usados nas 
receitas de medicamentos, as quais são. como é 
sabido, utilizadas em quantidades muitíssimo mais 
elevadas do que as dos elementos auxiliares de diagnós
tico. Daí o considerarmos essencia l as «duas vias» 
acima referidas e esperarmos que assim se venha 
a processar. 

• 
FUNCIONAMENTO DOS COLÉGIOS 

E DOS CONSELHOS NACIONAIS 

A fim de se conseguir um desejável e indispensável 
bom funcionamento dos Colégios e dos Conselhos 
Nacionais, solicita-se a melhor atenção dos membros 
das suas Direcções para a forma como deverá ser 
dado seguimento aos pareceres que lhes forem reque
ridos . 

Começa por se recordar que sempre que o Con
selho Nacional Executivo necessita de um parecer de 
um Colégio ou Conselho Nacional, envia a cada um 
dos respectivos membros, cópia de toda a documen
tação de que dispõe sobre a matéria em questão. 

Mas chama-se particularmente a atenção para o 
facto de que ao Conselho Nacional Executivo deverá 
ser enviado o parecer conj unto do Colégio ou do 
Conselho Nacional e não os pareceres individuais de 
cada um dos seus membros . 

Para isso deverá o se u Presidente logo após 
recepção do pedido de parecer, providenciar no 
sentido de obter a posição conjunta para o que, prefe
rencialmente. deverá promover uma reunião de todos 
os seus membros. Só em caso de absoluta impossibi
lidade se deverá optar por outra solução . 

De qualquer forma , os pareceres individuais de 
cada um dos Membros do Colégio ou do Conselho 
Nacional deverão ser canalizados para o respectivo 
Presidente e não para o Conselho Nacional Executivo 
ou para o Presidente da Ordem . 

Recomenda-se pois e solicita-se aos membros das 
Direcções de todos os Colégios e Conselhos Nacionais 
que sigam à risca as presentes instruções . Só assim se 
poderá conseguir a operacionalidade e rapidez de 
resoluções que todos desejamos. 

• 
MEDICINA DENTARIA 

São várias as questões que se colocam no ramo da 
Saúde com a anunciada integração europeia do 
nosso país . 
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Reproduzimos um ofício que enviámos ao Secre
tário de Estado da Saúde. no âmbito de tal proble
mática e, nomeadamente, referido à Medicina Dentária. 

«Recebeu esta Ordem dos Médicos através do vogal 
do Ministério dos Assuntos Sociais na Comissão para a 
integração europeia, o ofício n° 5400 ref. 8 GRI de 1 de 
Abril de 1980, e em que é solicitado o parecer da 
Ordem dos Médicos quanto ao direito de estabele
cimento dos médicos dentistas no âmbito da CEE. Esta 
Ordem concorda inteiramente que seja aplicada a 
Portugal alguma disposição semelhante à do Arto 190 
introduzida a pedido de Itália. Isto protegeria os actuais 
médicos dentistas . Conclui-se pois que aos médicos 
estomatologistas portugueses, interessa ter a possibi
lidade de circular nos países da CEE com a categoria de 
médicos dentistas. relativamente aos países onde não 
exista a sua Especialidade (todos menos a Itália . a 
França e o Luxemburgo). 

• 
COMPETÊNCIA DE HIDROLOGIA MÉDICA 

COMISSÃO DE ADMISSÃO POR CONSENSO 

A Comissão de Admissão por Consenso na Compe
tência de Hidrologia Médica. nomeada em 22 de 
Janeiro de 1981 pelo Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos, define as cond1ções de adm1ssão 
por consenso nos termos seguintes: 

<<A inscrição no Colégio da Competência de Hidro
logia Médica será fa cultada, mediante requerimento. 
aos médicos hidrologistas legalmente habilitados que 
hajam exercido a clínica termal inerente às funções de 
director clínico. de médico adjunto ou de médico 
externo de estabelecimento termal durante um 
período mínimo efectivo de doze meses completado 
dois anos após a data da publicação do regimento do 
Colégio. Poderá ser considerado um período menor 
de exercício de funções . mas nunca inferior a oito 
meses. se o candidato apresentar um «curriculumn 
hidrológico julgado meritório por uma comissão 
nomeada pelo Conselho Oirectivo do Colégio». 

Coimbra. 15 de Março de 1981. 

• 
MÉDICOS PRETENDENDO ESTUDAR 

OU TRABALHAR NOS ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA DO NORTE 

A Comissão Nacional de Médicos Estrangeiros 
acaba de enviar à Ordem dos Médicos referências 
sobre os exames a que devem ser submetidos os 
candidatos a estudo ou trabalho nos Estados Unidos. 

Todos aqueles que estejam interessados poderão 
contactar o Conselho Nacional Executivo, onde essa 
informação poderá ser facultada. 

16 

EDITORIAL 
(Continuação da pág. 1) 

A Ordem dos Médicos cumpriu o seu dever cívico 
ao. desde logo. estudar e propor aos diferentes gover
nos um Oerviço Nacional de Saúde e um projecto de 
Carreiras Médicas. antecipando-se assim a que viesse 
de cima para baixo qualquer imposição de le is sobre 
tais matérias. 

Lutou com coerência e convicção até às últimas 
consequências, a greve de 1979. pelos princípios que 
defende. Exigiu, como lhe confere o seu Estatuto, 
ser ouvida e discutir os projectos de carreiras 
médicas e outros. 

Para tal mobilizou a Classe, consciencializou-a e 
teve em dois actos eleitorais o seu firme e democrático 
apoio às linhas programáticas. 

Contudo, e mesmo em regime democrático. a 
Ordem dos Médicos tem sido por várias vezes margi
nalizada e ainda há pouco, assistimos à tentativa da 
sua ultrapassagem por um Ministro que, pasme-sei. 
fez parte do Conselho Nacional do Serviço Nacional de 
Saúde que elaborou o projecto da Ordem dos Médicos. 
base de toda a programação de carreiras. Há cinco 
anos, cinco!, que a Ordem dos Médicos perante 
governos democráticos tem as mesmas dificul
dades que há anos no regime autoritário anterior 
ao 25 de Abril. O pouco que conseguiu foi-o mercê 
de atitudes duras, justas e que culminaram numa 
greve que só terminou quando num domingo!, 
o governo Pintassilgo aprovou o Estatuto do 
Médico nos serviços oficiais de Saúde. Pois 
2 anos decorridos ainda esse Estatuto não é cum
prido, as carreiras não estão promulgadas, as 
letras prometidas (sobre esmola) não vêm, os 
subsidias são cortados, os problemas arrastam-se 
bem como as idas ao Ministério. É tempo de 
dizermos basta! E exigirmos. de uma vez por todas. 
que aquilo que reclamamos com JUStiça e nos foi 
prometido, nos seja dado. 

Mas para tal todos, «novos» e «velhos» devemos 
olhar para o passado e ver que os novos de 1960 são 
hoje os quase «velhos» que lutam. por decisão da 
Classe. para que as nossas justas reivindicações sejam 
atendidas. 

Que meditem no historiai que nesta revista se 
publica os que perdem a fé, deixam de luta r e se man
têm numa posição de comodismo. 

Que vejam que outros há anos vêm lutando sem 
desfalecimentos pela sua Classe, pela sua dignificação 
e pela melhoria dos cuidados de saúde neste País. 

É essa a moral que nos assiste para daqui 
lançarmos um apelo, uma chamada de todos às 
fileiras de luta em prol da Classe, num último e 
derradeiro esforço antes que sejamos submer
gidos e nada nos reste depois. 

É pelos nossos direitos, pelo que há anos espe
ramos, pela justiça das nossas pretensões que 
teremos de nos unir agora e mostrar a força que 
temos, a única, creiam, capaz de quebrar a indife
rença, o deixar correr dos sucessivos Governos. 

António Stlva Leal 

Ordem dos Médicos 



Congressos 

É extraordinariamente elevado o número de Con
gressos médicos que se realizam um pouco por toda a 
parte. E para que possam averbar o êxito que os se us 
promotores desejam e para o qual trabalham. necessá
rio se torna a sua divulgação oom boa antecedência. 

Repare -se pois que todos os que divulgamos este 
mês têm data marcada para o próximo ano - e alguns 
deles bem para os fins de 1982. 

De qualquer forma consideramos isso positivo· 
porque denota cuidada organização e porque permite 
aos interessados programarem a sua actividade para 
na data devida terem possibi lidade de assistir, para 
além de dar tempo à elaboração de traba lh os e comu
nicações 

JORNADAS DE PSIQUIATRIA 

De 4 a 6 de Março de 1982 realizar-se-ão na 
Reiforia da Universidade de Lisboa, as 11 JORNADAS 
DE PSIQUIATRIA S. JOÃO DE DEUS, subordinadas 
ao tema «Dignidade do doente mental>). 

O tema escolhido , dentro das preocupações de 
Psiquiatria e Medicina (recorde-se por exemplo que a 
Declaração de Lisboa do 34° Congresso da Asso
ciação' Médica Mundial. versa precisamente os «Direi
tos do Doente))). pode considerar-se, de facto, esti
mulante e provocativo . 

Podem ser pois sugestões para as mesas-redondas. 
«Técnicas Terapêuticas e dignidade do doente mental>), 
<<As relações médico-doente em Psiquiatria. Aspectos 
éticos)), <<A Sociedade e a Família face aos direitos do 
doente mental)), «Humanização das Instituições psiquia
tricas)), «Organização de assistência psiquiátrica)) e 
«0 doente psiquiátrico face à legislação vigente)). 

Ordem dos Médicos 

2 .° CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE MÉDICOS DE HOSPITAIS RELIGIOSOS 

Prossegu indo a experiência começada em 1979 
por ocasião do primeiro Congresso que teve lugar em 
Roma. desenrolar-se-á de 15 a 17 de Abril de 1982. 
em Bruxelas. o 2° Congresso Internacional de Médicos 
de Hospitais Religiosos. 

Estas Jornadas que apresentam um carácter simul
taneamente científico e cultural. fornecerão aos 
Médicos que trabalham em Hospitais Religiosos. uma 
ocasião para se encontrarem e discutirem problemas 
que lhes são comuns. 

O primeiro dia será consagrado a um tema bastante 
genérico: «0 respeito pelo doente hospitalizado)). 
As intervenções dos congressistas serão possíveis 
a nível de debate. 

Os outros dois dias serão devotados a assuntos 
mais especializados nomeadamente. «Tran splan
tações e Órgãos artificiais)), <<Actua lidades terapêu
ticas)), «Hepatocolangiopatias)) e «Os Hospitais Reli
giosos e privados e o seu papel na Assistência Pública)). 

Paralelamente desenrolar-se-á um encontro à 
escala mundial de administradores de Hospitais Reli 
giosos e de Ordens hospita lárias. 

Outras informações poderão ser sol icitadas ao 
Service des Relations Estérieures de I'U.C.L.- Jardin 
Martin V, 41 - 1200 Bruxelles - Belgique. 

CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE TERMALISMO E CLIMATOLOGIA 

Numa' organização da Sociedade Portuguesa de 
Hidrologia e Climatologia Médicas e sob a égide do 
Governo Regional dos Açores, realizar-se-á de 2 a 6 de 
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Maio de 1982, em Ponta Delgada - Açores o Con
gresso em epígrafe. 

Como temas gerais estão previstos «Progressos 
em Hidrologia e Bioclimatologia Médicas», «Termalismo 
e Medicina de Reabilitação», «Termalismo e Patologia 
do Aparelho locomotor», «Talassologia e Talasso
terapia» e «Geoterm ia , Vulcanismo e Termalismo». 

O Programa Social inclui visitas às Furnas e à 
Lagoa das Sete Cidades. 

A correspondência para o Secretariado do Con
gresso deve ser remetida para o Largo do Camões 
- 4500 Ponta Delgada -Açores. 

CANCRO DE PULMÃO 

A Associação Internacional para o Estudo do 
Cancro do Pulmão, levará a efeito em Tóquio, de 17 a 
20 de Maio de 1982, o seu 3° Congresso Mundial. 

CIRURGIA DO CÓLON E DO RECTO 

De 6 a 10 de Junho do próximo ano, terá lugar em 
Munique o 9° Congresso Bienal da lnternational 
Society of University Colon and Rectal surgeons. 

MEDICINA DO TRÁFEGO 

Decorrerá na Suécia de 8 a 11 de Junho de 1982, 
o 1 ° Congresso Nórdico de Medicina do Tráfego que 
terá como tema geral «0 Homem, a causa e a Vítima». 

Informações complementares podem ser obtidas 
da Linkoping University, Kurssekretariatet - S-581 
83 Linkoping Sweden. 

PSIQUIATRIA SOCIAL 

O 9° Congresso Mundial de Psiquiatria Social 
efectuar-se-á em Paris, de 5 a 9 de Julho de 1982. 

Terá como temas, «Desemprego e Psicopatologia», 
<<Atitudes Públicas face a medidas higiénicas e preven
tivas»; «Indicadores Sociais e indicadores de Saúde 
mental» e <<Aspectos psicopatológicos dos conceitos 
médicos». 

No decurso do Congresso, estará patente uma 
exposição científica. 
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SEMANA DO FÍGADO 

De 12 a 18 de Outubro de 1982 está projectada a 
realização em Basileia de «Semana do Fígado», uma 
organização da Falk Foundation. 

«AS ARMADILHAS DA SAÚDE» 

A Associação Canadiana de Saúde Pública, levará a 
efeito de 21 a 24 de Junho de 1982, em Yel lowknife, 
territórios do Noroeste, a sua 73a Conferência Anual. 

<<As armadilhas da Saúde», será o tema das Jor
nadas. A sua divisão em «0 meio ambiente, os modos 
de vida e a hereditariedade)), permitirá aos partici
pantes exam inar o impacto destas três premissas sobre 
a Saúde no Canadá e ao norte do paralelo 6°, a fim de 
passar em revista as diligências actuais e de ter a 
imagem das novas soluções para estes velhos pro
blemas. 

A Comissão organizadora recebe projectos de 
comunicações até ao dia 31 de Dezembro. A corres
pondência deve ser endereçada a: 

Dr. David Martin, Président. 
comité du programme scientifique, 
a/s Association Canadienne d'Hygiénie Publique, 
1335, Avenue Carling, Suite 21 O 
Orrawa, Ontário 
CANADA 

ALERGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA 

Realiza-se em Londres, de 17 a 22 de Outubro de 
1982 o XI Congresso Internacional de Alergia e Imuno
logia Clínica. O programa preliminar encontra-se para 
consu lta na Ordem dos Médicos. 

O prazo para a recepção de comunicações termina 
em 1 de Março de 1982. 

PEDIATRIA PERINATAL 

O objectivo deste curso é actualizar os participantes 
através de uma revisão das recentes descobertas no 
tratamento de recém-nascidos. 

As principais palestras serão suplementares com 
pequenos relatórios sobre as descobertas mais recentes. 

Haverá tempo suficiente para discussão para que 
esses participantes possam colaborar no programa. 
Haverá tempo para visitas a unidades de cuidados 
intensivos para recém-nascidos e outros departa
mentos como «Uitrasonic scaning». Haverá oportu
nidade para discutir o melhor equipamento que deverá 
ser utilizado nos cuidados intensivos para recém
-nascidos. 

O Curso desenrolar-se-á de 20 de Junho a 2 de 
Julho de 1982, em Londres/Oxford e tem vagas para 
35 candidatos. 

Informações mais completas podem ser obtidas no 
Instituto Britânico em Portugal, Rua Luís Fernandes, 3 
- Lisboa. 

Ordem dos Médicos 



Opinião 

Recebeu o Conselho Nacional Executivo após as 
eleições de 1980 um abaixo-assinado que a seguir se 
transcreve, assinado por mais de 500 médicos. muitos 
deles com assinaturas ilegíveis e que tinha como assi
naturas. na primeira página, as dos Colegas Dr. Antó
nio dos Reis· Marques , Ora Catarina Isabel dos Re1s 
Marques da Silva. Ora Maria Isabel Santos de Prado e 
Castro. Dr. Fernando Manuel Ferreira O. Mendes 
e Ora Elisa do Rosário M. Nobre de Oliveira. devida
mente identificados. 

Abaixo assinado 
A Ordem dos Médicos desencadeou, no passado 

mês de Novembro. através dos órgãos competentes. 
o processo eleitoral para o cargo de Presidente. tendo 
o respectivo acto eleitoral sido marcado para o dia 
vinte (20) do mês e ano em curso. 

Entretanto. os eleitores receberam em suas casas 
um cartão de que constava, em caracteres impressos. 
o seguinte: 

Presidente da Ordem dos Médicos 
Antônio Gentil da . Silva Martins 

Tratava-se. obviamente. de um cartão do actual 
Presidente da Ordem e único candidato ao referido 
acto eleitoral. 

Muitos dos médicos suscita'ram. desde logo. fun
dadas dúvidas sobre o que se pretendia com o citado 
cartão. dúvidas que alguns tornaram públicas. designa
damente em conferência de imprensa do dia quinze 
( 15) de Dezembro. 

É que, não podendo considerar-se o aludido cartão 
como um boletim de voto. uma vez que lhe faltava um 
elemento essencial (o quadrado em branco onde 
cada leitor pudesse assinalar com uma cruz a sua 
opção, nos termos do n° 2 do Art 0 16 do Regula 
mento Eleitoral). também se não descortinavam razões 
objectivas para o entender como simples cartã pessoal 
do Presidente. ou como forma de propaganda eleitoral 
do candidato. 

Seja como for. desde logo se afigurou inquestio
nável não ser possível exercer o direito de voto com 
o referido cartão por manifesta impossibilidade de 
nele se assinalarem as diferentes opções dos 
eleitores. 

Na verdade. à face do Regulamento Eleitoral. são 
nulos os boletins de voto incorrectamente preenchidos 
ou assinalados. com uma cruz. em mais de um 
quadrado (n° 3 do Art 0 16°) e são válidos os res
tantes. isto é. são validos os que não contenham sinal 
(significativos de não opção por qualquer candidato -
abstenção com exercício do direito de voto) e os que 
sejam assina lad os com uma cruz em um único 
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quadrado (significativos de uma opção positiva pelo 
candidato assinalado). 

Parece . por isso. claro aos abaixo assinados que, 
à face do Regulamento Eleitoral (Art 0 16° ). só há 
uma maneira de o eleitor significar a sua opção por um 
candidato - aposição de uma cruz no quadrado colo
cado à frente do nome do concorrente. e que só há 
uma maneira. exercendo o direito de voto sem anular 
o respectivo boletim. de significar que o eleitor não 
escolhe nenhum candidato -a entrega do boletim 
sem qualquer sinal. 

Detectada e publicitada a anomalia. muitos dos 
eleitores esperaram que a mesma fosse corrigida. Não 
se conhecem as razões da anomalia nem as da sua não 
correcção . Aos responsáveis. que não a nós. cabe 
o esclarecimento que é devido aos médicos. Por nossa 
parte. aguardaremos que esse esclarecimento seja 
prestado com a urgência exigível em casos desta 
natureza. · 

Seja, porém. qual fo~ a explicação. que aguarda
mos como médicos que a ela têm direito. o que agora 
importa súblinhar é que o acto realizado no passado 
dia vinte de Dezembro. no que respeita ao Presidente 
da Ordem. deve ser considerado como estatutaria
mente inexistentes e caducados os processos 
entretanto apresentados para ur.1a eleição que 
não teve lugar. 

Nestes termos, os abaixo-assinados consideram 
que os órgãos competentes da Ordem devem reabrir, 
com a máxima urgência. um novo processo eleitoral, 
como única via susceptível de sanar a situação de 
irregu laridade em que presentemente se encontra o 
actua\ Presidente que, em nossa opinião, não pode 
considerar-se eleito com base nu'm acto que. como 
acto eleitoral, não existiu estatutariamente. embora 
deva continuar a desempenhar funções até novo acto 
eleitoral. 

Todos ganharemos. a própria Ordem. o titular do 
ca rgo e. afinal. todos os médicos. se o Presidente não 
tiver de experimentar a incomodidade de se sentir mal 
sentado no cargo que ocupa. 

Aos abaixo-assinados resta aguardar dos órgãos 
competentes da Ordem, nos termos do Estatuto e do 
Regulamento Eleitoral. o desenvolvimento lógico 
requerido pelas observações e sugestões precedentes. 

POSIÇÃO DO PRESIDENTE DA OM 

No n ° 5 de 1981 e nesta mesma rubrica. «Opin ião». 
o Dr. António Gentil Martins definiu a sua posição 
quanto ao tal abaixo-assinado. em artigo intitulado 
«Eieiçõ'3S e Representatividade», e que aqui se 
reproduz. 
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ELEIÇÕES E REPRESENTATIVIDADE 

Têm vindo certos Médicos a contestar, em órgãos 
de Comunicação SociaL a val1dade da eleição e a 
representatividade do candidato único, eleito para a 
Presidência da Ordem dos Médicos em 20 de De
zembro p.p. 

Baseiam tal atitude no facto de no Boletim de voto 
não haver qualquer quadrado em seguida ao nome do 
candidato único, o que os teria impedido de manifestar 
a sua opção e já tornado público 5 dias antes da 
eleição. 

Apesar desta fraca contestação, a Comissão Nacio
nal Eleitoral, dado existir um único candidato e ser 
possível manifestar li v1 emente concordância ou dis
cordância, apenas não sendo possível o voto em 
branco, decidiu manter o acto eleitora l conforme 
programado. 

O a c to eleitoral realizou-se pois na data prevista. 
Em Coimbra a votação foi interrompida por falta 

de boletins de voto já que muitos médicos se esque
ceram de levar consigo os boletins recebidos em casa. 
A Comissão Nacional Eleitoral decidiu dar ali a eleição 
por encerrada, dado não 1r influir no resultado final , 
que f icou assim definido face ao candidato único 
António Gentil Martins. 

Médicos 
inscritos 

Vota ntes 

To tal 16 925 4 074 - 24,07 % 
Norte 17,79 % 
Cent1·o 33,23 % 
Sul 24 ,82% 

O resultado da votação foi, em valor relativo, 
o maior de sempre a nível nacional já que 3 anos antes 
o mesmo candidato obtivera 81,3% dos votos expres
sos contra apenas 16.4 % do candidato que se lhe 
opusura. A percentagem global de vot&ntes fora de 
45, 1 %, o que se justifica face à existência de mais de 
um candidato. 

As votações na Ordem nos últimos anos revelaram : 
1971 - Secção Regional do Sul (consideradas as 

maiores de se mpre até então): 

Percentagem total de votantes - 32,2 %. 
Lista A - 65,8% (21 ,2 %) 
Lista B- 34,2% (11 %). 

Após 25 de Abril de 1974 este grupo entendeu 
(tendo sido eleito com 21,2% dos votos possíveis) ter 
legitimidade para transformar a Ordem em Sindicato, 
e à verdadeira revelia da Classe como o provou mais 
tarde o plebiscito efectuado em 1976 e em que vota
ram 51,5% dos Médicos inscritos e deu o seguinte 
resultado: 

Ordem com funções si ndicais 
Ordem e Sindicato separados . 
Sindicato apenas 

77,8% 
15,6 % 
5,3% 

Em 1977 a votação do actual Estatuto da Ordem 
obteve 93,3 % de votos favoráveis e apenas 2,2 % 
contra, com uma percentagem de votantes de 40,6 %. 
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Tendo a votação sido inteiramente democrática e 
livre o seu resultado é inteiramente legítimo e o Pre
sidente da Ordem sente-se de facto o representante da 
Classe, eleito mediante programa de acção bem claro 
e defin ido. A menor percentagem de votantes justi
fica-se inteiramente dada a não existência de oposição. 

Constata-se por outro lado : 

a) que no prazo regulamentar de 45 dias o grupo 
agora contestatário, não apresentou nenhum 
candidato de alternativa e só agora, num 
esforço de quase 3 meses, consegue reunir 
pouco mais de 500 assinaturas, muitas delas 
ilegíveis, o que só significa a sua insignificante 
representatividade. 

b) que o grupo que agora contesta a eleição não o 
fez dentro do prazo regulamentar; 

c) que pelo menos 5 dos 8 promotores do abaixo
-assinado agora surgido participaram activa
mente na votação, que agora acusam estar 
eivada de graves irregularidades e que, segundo 
entendem, impõem a sua repetição; 

d) que o mesmo grupo, herdeiro espiritual do que 
em 1971 teve 21,2 % de votos, e achou por 
isso legítimo, transformar a Ordem em Sindi
cato 3 anos depois, nega agora o valor de 

A Fa vor C ontra 
ou nu los 

84,19% (20, 1 %) 15.86% (3,93 %) 
87,66 % 12.33 % 
61,20 % 38,80 % 
94,05 % 5.38 % 

20,2 %de votos como suficiente numa eleição 
sem oposição; 

e) que após a eleição de 1978, com 81,3% de 
votos o Presidente da Ordem liderou uma vito
riosa interrupção parcial de trabalho médico 
que mobilizou imparavelmente a grande maioria 
da classe médica portuguesa, apesar das ten
tativas de boicote desse mesmo grupo opositor, 
representado pelos Médicos Sindicalistas e que 
chegaram ao apuro de, para furar a greve (feliz
mente sem resu ltado). chamar a trabalhar 
Médicos em férias e até doentes. 

Por outro lado, que pensar da capacidade inte
lectual de quem, ao receber conjuntamente, em 
período de eleições, um envelope com resposta paga e 
dirigido à Mesa da Assembleia Geral Eleitoral, umas 
instruções de voto e um boletim com as caracterís
ticas regulamentares mas em que não existe um qua 
drado à frente do nome do único candidato, fica com 
«fundadas dúvidas sobre o que se pretende com esse 
cartão» e o considera apenas um cartão pessoal do 
candidato e não um Boletim de Voto? 

Face ao exposto, as atitudes e opções deste grupo 
estão definidas, bem como os respectivos critérios de 
democracia , coerência, honestidade de processos , 
representatividade. 
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Só se lamenta que a Classe Médica possua ele
mentos que se deixem arrastar por um tal sectarismo e 
não tendo representatividade suficiente para propor 
candidato, procurem fazer apenas publicidade com 
falsas acusações de «graves irregularidades», previa- · 
mente conhecidas e que não os coibiram de participar 
nas eleições. 

Concluindo. quem pode duvidar que seja repre
sentativa e legítima uma votação livre que dá ao candi
dato 84, 18 % de votos favor-áveis 7 

Abstemo-nos de mais comentários: os factos falam 
por si. 

António Gentil Martins 

CONTESTAÇÃO 

Face ao mesmo recebeu agor-a o Presidente da 
Ordem, a carta e o documento que em seguida se 
transcrevem. 

«0 Boletim da Ordem dos Médicos. de que 
V. Exa é Director. referente ao mês de Maio de 1981. 
incluía um artigo com o título «Eleições e Represen
tatividade», da autoria de António Gen til Martins. 

Porque o citado artigo se apresenta como resposta 
ao texto do abaixo-assinado que fora enviado à C.N.E. 
em Fevereiro do ano corrente. porque nele se tecem 
considerações que procuram atingir os su bscritores 
do abaixo-assinado. porque, em nosso entender, 
o artigo de V. Exa não clarifica o que carece de clari
ficação e porque o Boletim é de todos os médicos 
associados. esperamos que V. Exa faça publicar o 
texto que Junto enviamos no próximo número do 
Boletim da Ordem dos Médicos. 

Ficamos, por isso. a aguardar a sua pub licação ou, 
caso não seja possível - o que só como mera hipó
tese se admite-, a comunicação tempestiva dos 
motivos da não publicação. 

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com os 
melhores cumprimentos. 

AINDA AS ELEIÇÕES PARA 
PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

1 -O Boletim da Ordem dos Médicos (BOM) 
referente ao mês de Maro de 1981 , distribuído em fins 
de Julho, incluía um artigo com o título «Eleições e 
Representatividade». de António Gentil Martins (GM). 
que pretendeu ser uma resposta ao abaixo-assinado 
que fora dirigido à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) 
após as eleições de Dezembro de 1980 pa ra os vá rios 
órgãos da Ordem. 

No referido abaixo-assinado salientavam-se as 
irregularidades então verificadas e sugeria -se a reaber
tura de novo processo eleitoral como forma de as 
sana r . Esta. e apenas esta, era a questão. A ela, e só 
a ela, respeitava o citado texto. 

Seria de esperar que a resposta fornecesse aos 
médicos alguns esclarecimentos qobre as razões das 
irregularidades e sobre as razões que levaram aC NE, 
presidida por GM, a preferir a realização de um acto 
eleitoral que sabiam viciado à correcção da anomalia 
publicamente denunciada em devido tempo. Expec ta
tivas frustradas ... GM preferiu a confusão e o insu lto. 
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optando pulo uso das armas a que recorre quem sen te 
faltar-lhe a ra zão. 

O tom e o tipo de resposta de G M sugere duas 
notas prévias: 

1 a GM responde publicamente no Boletim da 
Ordem. que não é dele mas de todos os 
médicos. a um texto subscrito por, como ele 
diz, pouco mais de 500 médicos, sem o dar a 
conhecer aos leitores, sem transcrever ao 
menos as suas passagens essencia is e sem 
sequer referir o local em que o mesmo fora 
publicado. GM preferiu dar por boa e única a 
leitura que ele mesmo fez do texto, entendendo 
soberanamente que quem lia a sua resposta 
não tinha interesse ou o direito de o conhecer 
directamente. Critérios de GM .. Cr itérios que 
não primam seguramente nem pela elegancia, 
nem pela lealdade, nem pela consideração 
devida aos leitores do Boletim. 

2a Do confronto do texto do abaixo-assinado com 
o artigo-resposta de G M conclui-se: 

a) Que GM procurou enredar a questão das 
irregularidades eleitorais com lucubrações 
pouco menos que delirantes. Na verdade, 
naquele abaixo-assinado ninguém contes
tou a representatividade de ninguém nem 
ninguém se apresen tou como herdeiro 
fosse de quem fosse e do que fosse. A razão 
que lhe escasseava tê-lo -á levado a tentar 
com outras que relevam de (im )puros 
processos de intenção. porventura muito 
ao gosto de GM mas que nada acrescentam, 
an tes pelo contrário, à cla rifi cação do 
problema suscitado. 

GM ter-se-á deleitado com tais manobras 
de diversão mas os médicos ficaram sem 
conhecer os motivos das irregularidades e 
da teimosia em nelas persistir. 

·b) Que à seren idade e correcção do texto do 
abai xo-assinado. resolveu G M responder 
ag ressiva, grosseira e aleivosamente. 

«Face ao exposto - lê-se numa das 
passagens do citado artigo na sequência de 
razões(?) inventadas por GM -as atitudes 
e opções deste gru po estão definidas. bem 
como os respectivos critérios de demo
cracia. coerência. honestidade de proces
sos, representatividade». 

Assim mesmo. como quem se arroga o 
dom de decretar soz inho (e não sa bemos se 
com pretensões de para todo o sempre), 
e sem que para isso tenha de ter razão, 
quem é bom e quem é mau, quem é demo
crata e quem o não é, quem é coerente e 
quem é incoerente. quem é honesto e quem 
o não é. quem tem representatividade ou 
falta dela. GM pode não ter tido consciência 
de quem desenhava o seu próprio retrato 
de corpo inteiro mas ele fica aí. Julgando-se 
senhor de um feudo. que a Ordem não é, 
sentind o-se com o direito de não respeitar 
minimamente os outros e as suas opiniões, 
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GM, que até faz acusações de sectarismo, 
deve-se ter perdido no tempo supondo-se a 
viver em épocas recuadas. 

Mas enfim, a César o que é de César .. 
A GM a grosseria, o maníqueísmo, a agres
sívídade, a aleivosia. 

2 - Pensamos que vale a pena repor, com a 
mesma serenidade, a questão suscitada no abaixo
-assinado e analisar o peso dos argumentos invocados 
por GM. 
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a) No que respeita à irregularidade do «boletim» 
de voto. 

Manda o Regulamento Eleitoral que os bole
tins de voto para Presidente da Ordem devem 
conter o nome dos candidatos e, à frente de 
cada nome, um quadrado em branco onde cada 
eleitor assinalará com uma cruz a sua opção 
(Art 0 16°, 2), se optar por algum dos candi
datos ou pelo ca ndidato único se for o caso. De 
acordo com o sistema adoptado, o eleitor pode: 
( 1) não votar; (2) votar em um dos candi
datos ou no candidato único assinalando 
com uma cruz a sua opção no respectivo 
quadrado; (3) anular o voto, anulando o boletim 
entregue, quer riscando o(s) nome(s) do(s) 
candídato(s). quer assinalando mais do que um 
quadrado com uma cruz, quer apontando-lhe 
qualquer outro sinal; (4) votar em branco, isto 
é, não escolher qualquer candidato ou o único 
candidato sem inutili zar o boletim, limitando-se 
a dobrá-lo em quatro e proceder ao seu envio 
pelo correio ou à sua entrega na mesa. 

Não há, neste sistema, votos expressos 
contra qua lquer candidato ou contra o 
candidato único. 

Este será sempre eleito, por mais reduzido 
que seja o número de votos favoráveis rece
bidos, a não ser que a lei ou os estatutos exijam 
uma qualquer maioria qualificada, o que não é o 
caso. Só que, de acordo com este sistema, o 
voto favorável exige que se assinale com uma 
cruz no boletim a opção do eleitor. 

Este é o sistema de apuramento previsto 
nos estatutos e não foi este o sistema 
seguido. Como o revela o próprio artigo de GM 
não houve (?). nas eleições de Dezembro de 
1980, votos brancos, como o permitem os 
estatutos, houve (7) votos expressos contra, ao 
arrepio do sistema estatutário e entenderam-se 
como votos favoráveis, é significativo da opção 
do eleitor pelo candidato e só ele o é. 

Obvíamunte, o sistema previsto nos Esta 
tutos da O.M. não é o único. Mas enquanto não 
for alterado todos o devem respeitar, a come
çar pelo Presidente da Ordem . 

Diz GM que se trata de «um boletim com as 
características regulamentares mas em que não 
existe um quadrado à frente do nome do único 
candidato». Quer dizer, para GM o «boletim» 
era regulamentar embora lhe faltasse um requi
sito regulamentar.. e, ainda por cima, um 
requisito essencial no exacto sentido do termo, 

isto é, no sentido de que sem ele nenhum 
boletim é válido à face dos estatutos. 

Malhas que os géníos tecem 111 

Como facilmente se compreenderá, não se 
trata, em nosso entender, de uma qua lquer 
irrelevante irregularidade, mas de uma irregu
laridade que subverteu o sistema eleitoraL 

b) No que respeita à irregularidade verificada em 
Coimbra. 

«Em Coimbra a votação foi interrompida por 
falta de boletins de voto - GM confirma -
já que muitos médicos se esqueceram de 
levar consigo os boletins recebidos em 
casa- GM explica. A Comissão Nacional 
decidiu dar ali a eleição por encerrada dado 
não influir no resultado final que ficou 
assim definido face ao candidato único 
António Gentil Martinsn. 

Aplauda-se a nobre atitude de quem não 
enjeita as responsabilidades que são suas IJI 
GM dá aqui um belo exemplo que seguramente 
envergonharia Pílatos. GM era Presidente da 
Ordem e Presidente da CNE, e, nessa qualidade, 
GM era o primeiro responsável, de acordo com 
as norma s que regem a Ordem, pela existência 
em todas as mesas de boletins em termos de 
facultar a todos os eleitores o exercício do 
direito de voto, levassem ou não eles o que 
haviam recebido em casa. 

Pois bem, a culpa da falta de «boletins» nas 
mesas das secções de Coimbra não foi dos que, 
por imprevidência ou negligência, não garan
tiram um número suficiente de boletins. A culpa 
foi dos esquecidos .. que não eram obrigados 
a levar o «boletim » recebido em casa. Tudo 
muito simples e muito fácil .. 

Encerra-se o acto eleitora l quatro horas 
antes do termo regulamentar, impedem-se de 
votar os que, apresentando-se nas mesas 
depois das 15 horas, não levaram os «boletins» 
recebidos em casa e também os que o levaram 
e depois diz-se que tudo se deveu ao esqueci
mento dos médicos. 

Para completar o quadro acrescnta-se que 
nada disto tem importância uma vez que ·não 
teve influência no resultado final. 

Espera-se, no mínimo, que com tamanha 
leviandade e tal menosprezo por um direito 
fundamental dos associados se não esteja a 
sugerir que em futura s eleições de candidato 
único as mesas podem encerrar 1 horas depois 
de abertas ou que nem sequer é necessária a 
votação já que a eleição é garantida .. 

3- GM confirma, no próprio artigo em que pre
tende responder ao abaixo-assinado, as referidas 
irregularidades. Não obstante, GM não se coíbe de 
acusar os subscritores do abaixo-assinado da fazerem 
«falsas acusações de graves irregularidades». Falsas? 
Só se GM entende que são falsas as acusações de 
quaisquer irregularidades que o incomodem , mesmo 
daquelas que ele próprio reconhece terem exístídol 
Mas então já não seria Pílatos quem teria de se enver
gonhar, era o avestruz que perderia no confronto 
com GM. 
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Apenas mais alguns comentários a outras conside
rações aduzidas pelo autor da «resposta» ao abaixo
-ass inado. Diz GM: 

a) Que o grupo (?)agora contestatário não apre
sentou nenhum candidato. 

Mas, Dr. GM, só quem apresenta ca ndidato 
tem o direito de apontar irregularidades, de 
requerer explicações das mesmas, de apresen 
tar sugestões? Será que GM entende que na 
Ordem dos Médicos só tem voz quem apresenta 
candidato ou vota no candidato único? 

b) Que o grupo (?) não contestou a eleição no 
prazo regulamentar. 

Mas há prazo regulamentar para, verificadas 
e confirmadas irregularidades eleitorais, se 
sugerir a abertura de novo processo? O que 
conhecemos é prazos para impugnar o acto 
eleitoral perante os órgãos competen tes da 
Ordem ou perante os tribunais. Ora, que se 
saiba, ninguém impugnou, judicial ou extra
judicialmente, o acto eleitoral. 

Por nós, limitámo-nos a chamar a atenção 
para as graves irregularidades verificadas, a 
requerer explicações das mesmas aos res
ponsáveis e a sugerir a repetição das eleições 
como forma de as sanar. Admitíamos, reco
nhece-se agora que com excessiva dose de 
ingenuidade, que o Presidente da Ordem, o 
primeiro no dever de respeitar os Estatutos, 
se recusaria a ocupar um lugar para o qual fora 
eleito por processos anti-estatutários. 

c) Que o grupo (7) nega agora o valor de 20,2% 
de votos como suficiente numa eleição sem 
oposição. 

Se se ler o abaixo-assinado, facilmente se 
concluirá que GM inventa que nele se negue 
valor à referida percentagem ou a qualquer 
outra, como inventa heranças espirituais e 
outras coisas ... o que constitui uma clara 
expressão da debilidade da sua resposta. Escas
seando-lhe os argumentos em consequência da 
razão que não tinha, GM consum iu a sua imagi
nação inventando o que os outros não disseram. 

4 - Em jeitos de conclusão, bem se pode dizer 
que a resposta de GM, pelo tom agressivo que lh e 
emprestou e pela indigência dos argumentos aduzidos, 
é bem o sintoma de que, afinal, se sente mal sentado 
no lugar que ocupa. É que, de facto, não é cómodo 
ocupar um lugar na sequência de uma eleição em que 
o «boletim» utilizado é anti-estatutário por carecer de. 
um elemento essencial sobretudo quando o primeiro 
responsável da irregularidade que subverte o sistema 
aprovado por 93,3% dos médicos é, nem mais nem 
menos, o próprio GM que era o Presidente da Ordem 
à data do desencadeamento do processo eleitoral e, 
por inerência , Presidente da Comissão Nacional 
Eleitora l.» 

Responde o Presidente da Ordem dos Médicos: 

Nunca foi intenção do Presidente da Ordem 
renegar informações ou não respeitar os outros ou o 

Ordem dos Médicos 

seu direito à livre opinião: por isso foi criada na Revista 
a presente rubrica «Opinião». As acções ficam com 
quem as pratica e aos Médicos competirá julgar 
em última instância. Por isso se transcrevem os 
documentos actuais na certeza de que contri
buirão para o mais completo esclarecimento da 
Classe. 

Face, no entanto, aos documentos acima trans
critos deve esclarecer-se e afirmar-se: 

1 - Em nenhum momento anterior foi pedida 
a publicação do abaixo-assinado. Apenas foi «chamada 
a atenção». se «requereram explicações». se «sugeriu 
a repetição de eleições». 

2 -A contestação surgiu 5 dias antes da data 
marcada para o acto eleitora l e já em fase que traria 
graves transtornos económicos à Ordem dos Médicos 
pela repetição eventual dos envios de boletim de voto, 
sem qualquer contrapartida útil, dado haver apenas 
um único candidato. A decisão para tal pertenceu ao 
Conselho Nacional Eleitoral ouvido um Consultor 
Jurídico. 

3 - A razão da falta do quadrado à frente do 
nome do candidato único (a tal «g,rave irregulari 
dade» - que não podia nunca alterar o sentido do 
voto), deveu-se a um simples lapso de Secretaria e não 
invalida o resultado final. Lembra-se até que a falta do 
quadrado não impediu o Colegas Dr. António dos Reis 
Marques, Or a Catarina Isabel do Reis Marques da 
Silva, Ora Maria Isabel Santos de Prado e Castro, 
Dr . Fernando. Manuel Ferreira O. Mendes e Dr.a Elisa 
do Rosário M . Nobre de Oliveira, de participar na 
votação, o que só seria lógico se lhe reconheceram a 
validade que agora de novo contestam. 

4 - Insiste-se no documento de contestação - e 
até se sublinha , algo que não vem sequer expressa
mente contemplado no Regulamento eleitoral: a exis
tência de um candidato único. Parece lógico admitir 
que esse quadrado só é fundamental perante mais de 
um candidato, já que, sendo o voto secreto, pouco 
importará a distinção entre um voto nulo ou um voto 
em branco. Este «sublinhar» de algo que não está 
expresso, demonstra o espíri to com que é elaborado o 
documento de contestação. 

5 - O Presidente da Ordem, sendo candidato, não 
fez parte da Comissão Eleitoral e nada teve a ver com 
as decisões tomadas. às quais foi completamente 
alheio, quer quanto à votação em geral quer quanto ao 
terminar precoce da votação em Coimbra. 

6 - Lamenta-se que o abaixo-assinado inicial 
tenha chegado primeiro aos Órgãos de Comuni
cação Social que à Ordem dos Médicos, pois é no 
seio de Classe que as suas divergências devem 
ser democraticamente sanadas. 

7 - Finalmente, chama-se a atenção dos Médicos 
para o já exposto acima e de que se repete o essencial 
1), 2), 3), 4) e 5) 

Concluindo: Pessoalmente dá-se o assunto por 
encerrado e não se comentarão sequer nem a forma 
nem o tom da contestação, porque esta o não merece 
a fala por si. 

António Gentt! Martins 
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INÍCIO DO EFEITO DO DINITRATO 
DE ISOSSORBIDO SPRAY 

por A. GRÜNTZIG 

O tratamento da crise de angina de peito com comprimidos 
de nitroglicerina é um facto clínico adquirido e não se contesta a 
sua eficácia. O emprego do spray de ISO tem como objectivo a 
obtenção de um início mais rápido na suspensão do ataque 
anginoso. Devido à maior superfície de absorção será possível 
combater a dor mais rapidamente que pela forma de adminis
tração sublingual trad icional. No presente ensaio pretendeu-se 
averiguar da possibilidade de objectivar um início mais rápido 
da acção através do comportamento da pressão telediastólica 
ventricular esquerda (LVEDP). 

MÉTODO 

O ensaio realizou-se recorrendo à angiografia coronária e à 
ventriculografia esquerda. Através dos vasos da viri lha direita 
introd uziu-se um e lectrocateter na aurícula direita e um cateter 
pigtal no ventrículo esquerdo. Em seguida procedeu-se à esti
mulação auricular com uma frequência inicial superior em 15% 
à frequência de repouso. Com esta frequência mediram-se as 
pressões ventriculares esquerdas. A intervalos de 2 minutos 
aumentou-se a frequência de estimulação de 20/ min. Logo que 
havia uma sensação de opressão ou de ligeira dor era inalado um 
placebo-spray ou mastigada uma cápsuia-piacebo e dentro de 
I 5 segundos era restabelecida a frequência inicial. Antes da 
estimu lação auricu lar e a partir de 30 seg. sobre a administração, 
o ECG e as pressões do ventrículo esquerdo eram registados em 
papel à ve locidade de 100 mm/ seg. Depois seguiu-se uma pausa 
de 5-10 minutos até as pressões atingirem os va lores iniciais. Em 
seguida procedia-se a novo registo com a frequência de estimu
lação inicial e com a frequênc ia de sobrecarga igualmente 
aumentada gradualmente. Ao fim de idêntico período era de 
novo administrado o spray ou uma cápsula, ago ra de ISO a 
I ,25 mg ou de nitroglicerina a 0,8 mg, respectivamente. Antes do 
ensaio toda a medicação cardioactiva foi interrompida. 

No ensaio participaram 26 doentes. Todos sofriam de cardio
patia coronária comprovada por coronariografia. Por meio de 
um «gerador aleatório>> fez-se a distribuição randomizada de 
13 doentes respectivamente para o grupo spray e 13 para o 
grupo cápsulas. Os dados patológicos individuais mais impor
tantes estão indicados no quadro. Comparando os valores 
médios (X ± SD), verificou-se que não há diferenças signifi
cativas entre ambos os grupos. 

Todos os doentes sofriam de obst rução coronária de 1 a 
3 ramos coronários e daí que a aná lise dos dois grupos não 
mostrasse diferenças. 

DISTRIBUIÇÃO ALEATÚR IA DE 26 DOENTES 
COM CARDIOPATIA CORONÁR IA 

Grupo Grupo 
Spray cápsu las 

N 13 13 

d' =? 12 :1 13:0 

Idade (anos 49 ± li 50± 9 
Fracçao de ejecçao (%) (Biplano) 55± 15 54± 18 

Estimulação auricular 
Pulso em repouso + 15 %/min 80 ± lO 78 ± 7 
LVSP (mm Hg) 128 ± 17 128 ± 25 
LVEDP (mm Hg) 12 ± 5 li ± •8 
Frequência mãxima/ min. 130 ± 16 130 ± 14 

RESULTADOS 

P< 

NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

Durante a permanência do ca teter na aurícula provocou-se 
por duas vezes uma es timulação auricu lar rápida até se atingir o 
limiar de dor. Da primeira vez o doente recebeu um placebo, da 
segunda a substância activa. Quinze segundos depois da admi
nistração a frequência «pacing» foi reposta no valor inicial 
(frequência de repouso+ 15 %) . A pressão sistólica e teledias
tólica no ventrículo esquerdo fo i registada desde 30 segundos 
depois da administração do produto. 

Após a queda da frequência que passou de 130 ± 16 para 
80 ± lO puls./minuto, a pressão telediastólica do ventrículo 
esquerdo (LYEDP) aumentou de 12 ± 5 para 14 ± 8 mm Hg, no 
grupo placebo-spray. Esta subida foi ava liada pelo teste-t empa
re lhado e foi significativa ao nível de 5 %. Por inalação de 
ISD-spray pelo con trário. não se observou qualquer aumento s 
ficativo. Todavia o placebo e o princípio activo não diferiam 
quando testados um em relação ao out ro 15 e 30 segundos após a 
administração de qualquer deles. 
. A pressão sistólica ventricular esquerda (LVSP) durante o 
período das determinações subiu muito ligeiramente em relação 
ao valor de repouso. 

No grupo das cápsulas, para idêntica frequê.ncia rle «pacing» 
méd ia, quando houve uma descida média de 78 pulsações/ min., 
deu-se umaumentode LVEDPde li ± 8 mm Hg para 15 ± lO mm 
Hg, não havendo qualquer diferença entre o grupo placebo e as 
cápsulas mastigáveis de nitroglicerina. Em ambas as formas de 
administração o aumento foi significativo ao nível de 5 %. 
A LVSP não se modificou no período de controlo. 

Quando se compara a eficácia do ISD-spray e das cápsulas 
mastigáve is de nitroglicerina em doentes com aumento acentuado 
da pressão telediastólica, verifica-se que os efeitos descritos são 
idênticos ou mesmo mais acentuados com o ISO. 

Nestes doentes, depois de uma frequência induzida por 
«pacing» de 136 (média) no grupo spray, a LYEDP subiu de li 
para 20 mm Hg, o que teve significância ao nível de I %. Sob 
acção do ISD-spray o aumen to da LVEDP nestes 5 doentes não 
foi significativo. O placebo e o princípio activo diferiram, mas a 
diferença só foi significativa ao níve l de 10 %. 

Nos 5 doentes do grupo das cápsulas, a pressão telediastólica 
também aumentou significativamente não se verificando qual
quer diferença entre placebo e princípio activo. Contudo as 
cápsulas mastigáveis de nitroglicerina provocaram uma queda 
da LVEDP de 22 para 18 mm Hg 30 segundos após a mastigação 
das mesmas. As pressões sistólicas não revelaram durante o 
período das determinações quaisquer alterações significat ivas. 

DISCUSSÃO 

No presente ensaio pretendia-se determinar a possibilidade 
de objectivar um alívio mais rápido da dor da angina de peito 
com lSD-spray. Como esforço escolheu-se a est imulação auri
cular até ao limite da dor para provocar uma perturbação da 
«compliance» ventricular esquerda em doentes com cardiopatia 
coronária . A influência do ISD-spray e das cápsulas mastigáveis 
de nitroglicerina sobre es ta perturbação ficou comprovada. Os 
doentes com card iopat ia coronária foram aleatoriamente 
se leccionados para o grupo das cápsulas ou do spray. Além 
disso, em cada doente testou-se o mesmo substracto sob a forma 
de placebo. A distribuição randomizada pelo grupo cápsulas ou 
spray foi real dado que não havia quaisquer diferenças nas 
características mais importantes da doença. 

Após est imulação auricu lar até ao limiar da dor, e uma vez 
ad ministrado o respectivo substracto placebo, depois de pro
vocada a queda da frequência para o valor inic ial , observou-se 
um aumento significat ivo (a liás esperado) da LYEDP como 
expressao de uma pe rturbação da «compliance» em ambos os 
grupos. As cápsulas de nitrogliceri na não revelaram qualquer 
efeito sobre a a lteração da «compliance» nos primeiros 15 segun
dos. Inversamente o ISD-spray red uziu o aumento da pressão 
telediastólica no ventrículo esquerdo. O efeito verificava-se até 
um certo ponto, isto é, até à alt'ura em que a inda não tinha 
surgido qualquer baixa da resistência periférica dado que a 
pressão sistólica não havia diminuído. 

Se se excluírem os doentes com aumento mais acentuado da 
LVEDP torna-se mais nítida esta diferença. Enquanto o ISD
·spray impede o aumento da LYEDP, as cápsulas mastigáve is 
não ac tuam. Só 30 seg. após as cápsulas serem trincadas o efe ito 
se começa a manifestar , mas não se verificando també m aqui 
qualquer redução da «after load». 

A queda objectivamente detectada da pressão teled iastólica 
ventricular esquerda, 15 seg. após a inalação de ISO confirma as 
indicações subjectivas do doe nte sobre o rápido alívio do ataque 
doloroso de angina de peito. 

Publicidade 


