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Tem lança do co nfu são em ce rt os es píritos o que sig nifi ca. de f acto , a
atrib ui ção pela Ord em. de id o neid ade a um Serv iço.
Essa perplexidade parece resultar de não se ter tomado em consi deração a d i fe rença fundam e nta l que existe entre a capacidade formativa e a competência e dinamismo postos na acção assistencial.
Se a Ordem d os M édi cos pode e deve interessa r- se pelas condi ções de
trabalh o ex iste ntes nos Se rv iços e In sti t ui ções de Saúd e. no mea damente nos
se rvi ços do Est ad o. ass im defe nd end o os doe ntes e os se us pró prios Membros.
não é men os ve rd ade qu e nest es casos a sua res pon sa bilidade se encontra
lim it ada. já po rqu e não é ela a res po nsáve l dire ct a d os Servi ços ou In stitu ições.
Já o mesmo não sucede no que respeita ao exercício técnico da
profissão, de que ela é o principal e exclusivo garante, nomeadamente
no que respeita à atribuição do título de Especialista.
Resulta do exposto que, para que a Ordem possa reconhecer
os tirocínios feitos durante o período formativo para obtenção do
resp ectivo título de Especiali zação, ela terá que assegurar- se das
condições em que se processa esse tirocínio, avaliando-o ou não
conforme ele corresponda ou não aos parâmetros definidos através
dos pareceres consultivos dos Colégios e da decisão final que lhes
deu o Con selho Nacional Executivo, no cumprimento estrito das
regras estatutárias.
Co mo é ó bv io. este ava l nada t em qu e ve r co m a ca pac idade ass isten c ial
de um Se rvi ço. o nde poderão t rabalh ar M édicos da maio r id on eidade e competê nc ia profi ss io nal . usufr uindo até d as melh ores co ndi ções t éc ni cas mas qu e.
pelo simpl es f acto de t erem uma Pat o log ia lim it ada, ou não poss uírem todas as
va lênc ias da Espec ialid ade est ão impedid os de f orn eçer um . tre ino comp leto .
Daí res ulta lóg ico que a id o neid ade não é definid a em t ermo s absolutos
mas si m em term os relat ivos. É assim que a Ordem vem a reconhecer,
através de parâm et ros object ivos, «Serviços com idoneidade total»
para treino ou «Serviços com idoneidade apenas parcial» (e nos qu ais
os Inte rnos t erão. pa ra q ue se co m plete a sua pre paração. de recorrer a Servi ços
af i ns) . Trat a- se de ido nei dade fo rm ativa e não de id o neida de ou co mp et ênc ia
t éc ni ca.
Compree ndid as est as razões. ce rt amente muitos ma l entendidos se di ss iparão . Nin g uém mais se se ntirá humilh ado. se ju stif ica dam ente. a Ord em não
reco nh ecer idone id ade t ot al. for mati va , a um Serviço (po is só di sso se trat a)
j á que não est á de nenhum modo post a em ca usa a co mp et ênc ia téc ni ca d aqu eles
qu e aí exe rcem com d ig nid ade a sua prof issão de M éd icos.
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Convenções

POSIÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS
SOBRE CONSULTAS E CONVENÇÕES
3 Logo após ter tomado conhecimento do teor dos
Despachos números 57 e 58/ 81 (Con sultas e Con venções) que estabe lecem o reg1me da compartici pa ção do s utente s dos Serviços Médico-Sociai s. dos
respectivos cuidados de Saúde, a Ordem dos Médicos
enviou ao Ministro dos Ass untos Sociais. com cópia
ao Secretário de Estado da Saúde. o o fício que a
seguir se transcreve :
«Apesar de concordar inteiramente com o prin cípio do estabelecimento de taxas moderadoras foi
com surpresa que esta O.M. constatou não ter sido
consultada quanto à forma de concretizar na prática o
contro lo do pagamento das referidas compartici pações (taxas moderadora s).
A surpresa de sta O.M . é tanto mais. quanto a per spectiva desses Despachos levara já ao 1° protocolo
adicional da s Convenções oportunamente elaboradas
entre a O.M. e a S.E.S./ S.M .S.
Seria lógi co. útil. até sensato e natural ter -se previamente procurado conhecer a opinião do parce1ro
social em causa - os Médicos.
Assim . se teria evitado a situação de grave impasse
que se perspectiva . a m enos que V Exa tome urgen temente as medidas que se impõem .
Três partes fundamentais necess1tam urgente
correcção :
1 -Os S.M .S. assumiram perante esta O.M . o
compromisso de divulgarem prévia . pública e
amplamente que as actuais taxas modera doras resultam de decisão de política geral de
Saúde e de actuali zação de valores de tabe las .
e não decorrem de reivindicaçõe s Médicas ou
são consequência s d1rectas das Convenções
e Acordo s firmado s com os Médi cos . através
da sua Ordem.
Este compromi sso não foi cumprido e deve
sê-lo com uso de todos o s possíveis meios de
Comunicação Social antes da entrada em
vigor do sistema .
2 - O controlo dos pagamentos não pode de
modo algum fazer -se através de recibos individuais, por utente. a pa ssar pelos médico s
nos seus loca1s de trabalho. pela enorme carga
burocrática e significativo aumento de despesas de admmistração que acarretaria para
estes .
Os Médicos ficariam ass1m transformados.
graciosamente, em fun cionários admmi stra-
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tivos dos S M S . posição evidentemente ina ceitável.
Dado. que. actualmente . o valor pago pelos
S.M .S .. por visita s domiciliár1as suplementares
(para além do contratualmente previsto) é de
80$00 devendo o utente no futuro pagar
100$00 por visita . pas sariam o s S.M.S .. desvirtuando totalmente a sua função de Seguro
Doença , a fazer "comércio com a saúde" e à
cu sta do trabalho dos Médicos .
Só por lapso. ou inadvertência. não se terá
previsto esta situação. claramente anormal .
até sob o ponto de vista ético.

Numa óptica de justiça social e de espírito de cola boração construtiva que nos propusemos . desde
sempre oferecer aos Governos do nosso país e conse quentemente também a V . Exa . e ao Senhor Secretário de Estado da Saúde e dado o cará cter anómalo e.
como tal claramente inaceitável dos pontos acima
referidos sugenmos a V . Ex a. :
a) Suspensão imediata da entrada em vigor dos

Despacho s 57 e 58/ 81 e sua alteração por
forma a resolver equi lib radamente os pontos
atrás re feridos sugerindo-se. o período de um
mês para o efeito.
b) Divulgar urgentemente. pelos meios de Comu nicação Social, as razões que levaram aos
citados Despachos . com esclarecimento concreto da independência dos Médicos represen tados pela sua O.M .. de tal decisão.
c) O controlo do pagamento de taxa moderadora
deverá ser feito mediante carimbagem ou inscrição por extensão do nome do médico com
assinatura deste. em talão duplicado e numerado (incluindo o número do médico nas Con venções ou Acordo com os S.M.S.) que
acompanhará as requisições de análises . radiografias. ou mesmo consu lta s e a preencher
pelos S.M.S.
d) As consu ltas suplementares feitas no domicílio
pelos Médicos dos S.M.S. serão pagas pelo
va lor consignado no Acordo para o Ambula tório Extra-Hospitalar, sem prejuízo da futura
revisão deste. ao serem igualmente estabe lecidas Convenções Médicas nesse Sector .»
Na sequência deste nosso ofício, entendeu-se logo
a seguir dever co mplementá-lo na tentativa de uma
urgente e correcta so lução do problema.
Nesta co nformidade. enviámos às mesma s entidades o segu inte ofíc io :

«Em relação ao ponto 1 desejamos fazer notar que
o Despacho n° 58/80 do Ministério dos Assuntos
Sociais publicado no "Diário da República" n° 6.
li Série, de 8/ 1/81, ao fundamentar no seu preâmbulo a introdução de taxas moderadoras. não previstas na Convenção inicial. não deveria relacioná -las
com as Convenções nem tão-pouco deveriam as
mesmas ser invocadas como consequência do con trolo de qualidade, sempre defendido por esta Ordem
dos Médicos e a ser pago em partes iguais pelos
Médicos intervenientes e pelos Serviços Médico-Sociais .
Por outro lado têm os Médicos dificuldade em
identificar os isentos. dado a não existência de um
documento oficial que tal comprove.
Dadas as evidentes vantagens em não protelar, se
possível, a entrada em vigor dos Despachos 57 e
58/81 (que se sugeria no ponto a). vimos propor a
V. Exa . a modificação do primeiro protocolo adicional das Convenções no que à forma de pagamento
da taxa moderadora se retere, bem como propõe uma
forma correcta , prática e imediata da actuação. que
substitua o ponto c) referido no ofício citado.
Os utentes pagarão directamente aos Serviços
Médico-Sociais, na área a que estão vinculados. as
taxas moderadoras correspondenes aos exames ou
tratamentos requisitados que receberão daqueles o
respectivo recibo de quitação devidamente preenchido. em duplicado. e que indicará o valor da mesma.
em cadà caso. Estes entregarão ao Médico conven cionado a cópia do recibo como prova de que está
paga a taxa moderadora ou de isenção a que têm
direito. para que os exames ou tratamentos se possam
etectuar.
Para o efeito, os Serviços Médico-Sociais utilizarão os recibos modelo 20.00.17 da SES/SMS agora
distribuídos aos Médicos utilizando papel químico para
a duplicação e conservando os respectivos talonários .
No caso de não haver lugar ao pagamento das
taxas moderadoras pelas razões consignadas na Lei,
deverá o modelo 20.00. 17 ter carimbada a inscrição
de «isento».
Assim a remuneração será feita globalmente ao
Médico pelos Serviços Médico-Sociais e não pelos
utentes. que satisfarão a taxa moderadora junto
daqueles.
Isto teria ainda a vantagem da descentralização já
que as taxas cobradas pelos Serviços Médico-Sociais
ficariam necessariamente cativas dos Distritos respectivos.
A verba paga pelo utente como taxa moderadora
fica cativa no respectivo núcleo dos Serviços Médico-Sociais e à disposição do Médico. que nos horários
normais de tesouraria poder receber os correspondentes honorários mediante a simples apresentação
dos duplicados dos recibos e que lhe foram entregues
pelos utentes.
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Esses talões serão acompanhados de uma simples
listagem do número dos beneficiários. sem mais formalidades.
Farão neste momento excepção a estas regras os
exames e tratamentos requisitados através do Acordo
SES/SMS-OM. único caso em que as taxas moderadoras serão pagas directamente aos Médicos e estes
deverão preencher o modelo 20.00. 17. Esta excepção justifica-se para não burocratizar ainda mais o
sistema já que o utente. pelo Acordo. não teria que se
deslocar aos Serviços Médico-Sociais quando necessitam recorrer àqueles exames ou tratamentos.
Pensamos que esta proposta pode desbloquear de
imediato a situação pois utiliza os recibos modelo
20.00. 17, já impressos. utiliza os Serviços Administrativos das Caixas já existentes e que controlarão
quais os isentos. evita funestos e inaceitáveis encargos
burocráticos e ainda permite aos Médicos uma tacturação global com os SMS, e sem prejuízo do recebimento quase imediato, por estes do valor das taxas
moderadoras .
Aproveita-se para lembrar a necessidade urgente
de se tomarem em consideração os casos dos doentes
crónicos que deverão ser objecto de tratamento
especial.
Por outro lado considera-se fundamental o estudo
conjunto e em permanente diálogo de toda esta problemática e aproveita-se para chamar a atenção que
decorridos cerca de sete meses as Convenções estão
a ser aplicadas de forma distorcida. em grande parte
devido à ineficácia de um dos seus órgãos tundamentais - as Comissões de Controlo Nacional.
São exemplo destas distorções o facto dos Serviços Médico-Sociais estarem a estabelecer. através
de circulares. regulamentação de competência das ·
Comissões de Controlo Nàcional, não estar definido
nem regulamentado o fundo previsto para controlo de
qualidade e não estarem a ser respeitados os prazos
de pagamento de tacturas.
Alerta-se ainda para o facto de constar estarem os
Serviços Médico-Sociais a recorrer também aos
serviços de entidades não convencionadas. o que
esperamos não corresponda à verdade mas importa
esclarecer.
Como parte outorgante das Convenções considera a Ordem dos Médicos como necessidade premente e imediata a efectivação orgânica das Comissões de Controlo a fim de ser possível resolver em
tempo útil, os problemas que, entre outros e a título
meramente exemplificativo se mencionaram.
Em complemento à alínea d) do nosso ofício 105 7
deseja frisar-se que no actual pagamento de 80$00
por visita domiciliária suplementar não se encontram
consideradas despesas de transporte dentro das localidades, o que representa actualmente verbas já signi ficativas.
Assim, esta Ordem solicita. pois, a V . Exa. que com
a maior urgência e de acordo com a data de entrada
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em vigor da Legislação inicialmente citada passem a
vigorar novos valores de pagamento aos Médicos por
visita domiciliária feita por Médicos dos Serviços
Médico-Sociais e que em nenhuma circunstância
deverão ser inferiores aos valores consignados o
Acordo OM -SES/SMS.»

NOTA EXPLICATIVA PARA PREENCHIMENTO
DO IMPRESSO-RECIBO MOD. 20.00.17 PELO
PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS U.M.S.

I-

VERBAS A INSCREVER
A) Análises Clinicas

•

Por cada análise

20SOO

B) Análises Anátomo-Patológicas

ACTUALIZAÇÃO DE VALOR
DOS ELECTROENCEFALOGRAMAS

Por cada análise

100SOO

C) Exames Radiológicos

Por cada um dos seguintes
exames:
Microrradiografia; dentes (cada
filme). exceptuando «den tes»-ortopantomografia fa cial» e
«dentes, todo s»
2 - Restantes exames. cada .

1-

Dada a óbvia necessidade de urgente actualização
do valor dos Electroencefalogramas. a Ordem dos
Médicos solicitou ao Secretário de Estado da Saúde
que promovesse um encontro entre representantes da
Ordem e dos Serviços Médico-Sociais. tão depressa
quan to possível.
Foi aos SMS enviada a seguinte Tabela:

50SOO
100SOO

O) Tratamentos de Radioterapia

Por cada requisição

Tipos de Exames Electroencefalográficos

E) Medicina Física e de

Proposta de Valores
T. de rotina
T. de sono induzido
T. c/ estudo estroboscópio ou
estroboacústico .
T. c/ estimulação química
T. fora do laboratório .
T. Poligráficos ..
Electrocorticografia
Ecoencefalogramas

•
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
EM RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA
Após estudo detalhado da capacid ade real de atendimento em Radiologia e Radioterapia o Presidente da
Ordem dos Médicos remeteu ao Secretário de Estado
da Saúde. no dia 5 de Fevereiro. o ofício que a seguir
se transcreve:
«Na sequência do envio das Condições Gerais
respeitantes às condições de acesso às Convenções
Ordem dos Médicos/ Secretaria de Estado da Saúde/
/Serviços Médico-Sociais. so li cito a V. Exa. que seja
rectificado o núm ero corresponde nte à capacidade
máxima de atendimento permissível por Médico convencionado em Radiologia e Radioterapia que passa a
60 doentes/dia».

Ordem dos Médicos

Reabilitação
Por cada requisição .
(Não interessa o número de sessões de tratamento)

24+ 6= 30 K
36+ 6= 42 K
29+ 6= 35 K
36+ 4= 40 K
98+ 12= 110 K
48+ 12= 60 K
144+36= 180 K
10+ 5= 15K

100SOO

11 -

75SOO

OUTROS ELEMENTOS A INSCREVER
-

Número da requisição.
Nome do utente
Qualidade (a assinalar com X)·
beneficiáriO ou
utente O. M . 20-7-78
- Número de inscrição.
- Natureza da requisição:
Assinalar com X conforme a sua nature za.
- Valor da ta xa moderadora
Em algarimsos e por extenso o valor total a
cobrar. conforme o número de anál1ses ou de
exames radiológi cos.

Nota - A cobrança é feita pela entidade que vai
realizar as análises. exames ou tratamentos . com
excepção da requ1 sição de análises anátomo-patoló gicas cuJa cobrança é feita na própr1a un1dade méd1co -soc ial em1ssora da requ1s1ção

CORRECÇÕES NAS TABELAS
Em relação às Tabelas fornecidas pela Ordem dos
Médicos aos Serviços Médico-Sociais, na sequência da
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18 Impla ntação ou subst1tu1ção de pacemake r

elabo ração d e um Cód igo de N ome nc lat u ra e v al or
relat ivo de Ac t os M éd icos. co nsid ero u-se a necessidad e d e co rri gi r u rgen tem ente os valores de «K» no
ca m po da Card io logia já que os seus valores foram
calcu lados face a um valor de K de 150SOO e não de
1OOSOO como na s r es t an tes Tabe las.
N essa co nfo rm id ade. ofic 1ámos ao Sec r etário de
Es tado da Saúde no se nt1d o de ser fei ta a d ev1 da
co rr ecção lemb rand o ao m es m o tempo que o val o r de
Elec tr ocardi o g ra ma . o ma1 s com u men te utll1 zad o d os
exam es em ca usa. se mantém in al t er ad o há 8 an os e
ao níve l de 220S OO. o que dis pensa mais come ntári os
Ap r ove 1ta-se aind a a opo r tun1dade para acrescen tar outros va lores que não ti nha m s1do inc luí dos
na Tabela an teri o r .
Pu blica-se a seg u1r a aludida Ta bela que deverá
subs t it ui r a p ub licad a no n ° 10 d es ta Revista.

mt racard íaco defm 1tivo
19 F!ebogra fia po r punção d1recta
20 Flebografia com mtrodução de ca teter

K 90
K 12

K 18

•
CIRCULARES DOS SERVIÇOS
MÉDICO-SOCIAIS SOBRE TAXAS
MODERADORAS
Dado o se u evid ente e indiscutível in t eresse. t r anscr evemos segui d amen t e o teor das circu lares emanadas dos Serviços Cen trais dos Serviços Médico-Soc1a is ace r ca das taxas moderadoras ·
Circular n. 0 7, de 15.1.81 (em anexo)
Circular n. 0 10, de 15.1.81 (em anexo)
Circular n. 0 21, de 28.1.81 (em anexo)
Circular n. 0 38, de 6.2.81 (em anexo)

Código 6
O 1 Bal1 stocardio gram a. com reg 1st o d um
elec trocar d 1og rama ou de u m mecanograma para re f erência com relatório
02 Elec troquimo g rama. com re lató r io
03 Fonocard iograma. com reg 1sto simul tâneo
dum electroca rd iograma ou dum meca nograma para re ferência. com re lat ório .
Por cada band a de frequênc1a ou foco
d e exame
M áx 1m o para co njunto d e bandas de frequência ou f oco de exame
04 Prova far m aco d inâm ica. segu 1da de regis to elec troc ard iográ fico com rela tór io
05 Reg 1sto electrocardiográ fl co no domicíliO.
com relató r io
06 Reg 1sto elec tr oca r d 1og ráfico. com re lató r io
07 Registo elec trocard 1og ráf1co s1mples e após
p r ova de es forço com relatóno •
U m co ntr olo
""
Co m tapete rolante ou b1c1c le ta
08 Regis to dos índi ces osci lo m étri cos dos
me mbr os co m pro toco lo e gr áf1 co
09 Reg 1sto m ecânico. grá fi co ou eléc t r1co
dum fenómeno de or~gem cardíaca (pu lso
artenal ou venoso. apexoca r d1ograma.
p let1smograma. etc ) com relató r~ o
1O Vec tocard iograma. com re l a t ó r~ o
11 Ca teter1smo d1re1to
12 Catetensmo esque r do
13 Cateter 1smo esquerd o com co ronánograf 1a
14 Ecocard1ograma
15 ECG d inâm ico t1po H ol ter
16 Es tud o elec tro fl s1o lóg1co
17 Co locação d e pacemaker wov1sór lo mtraca l·díaco
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Despacho ministerial n. 0 58/ 80
K 21
K 38

Tendo sido publ1cado no «Diár io da República».
n° 6. l i Série. de 8/1/8 1, o despacho mmisterial
n° 58/80. de 29 de Dezembro. t orna-se necessáriO
comun1car o seguinte.
1 . A cobrança das taxas m oderadoras previstas

K

8

K 18
K 18

K 18
K

8

K 14

K 23
K

8

K

8

K 21
K 60
K 90
K 120
K 38
K 30
K 75

K 60

no despacho ministerial em re ferência faz-se.
transi t o ri amente. por utilização do 1mpresso
mod. 20.00. 17 cuja entrega se rá efectuada a
te mpo d e ser d istribuído pelas ent 1dades convenc io nad as às quais es tá cometido o encargo
de procederem àquela cobrança (cfr. 1 a acta
ad1c1onal às convenções).
2 Com ef e1to. está previsto que os novos Impressos de requis ição de anál1ses. exames de ~-adiO
diagnóstico. tratamentos . etc .. contenham uma
par te destmada à conf1rmação ou não da
1sen ção de taxa moderadora e outra. destac ável. q ue se r ve de rec ibo quando houver lugar
a pagamento.
Quer 1sto dizer que enquqnto os novos Impressos não f orem ad aptados (o que se espera v1r a
acontecer dentro de 2 a 3 meses) serão utili za das as actua1s requiSI Ções. pelo que se chama
a atenção para a 1mportânc1a de os serv1ços
admm1strat1vos da s un1dades méd1co-soc1a1s
menc1onarem nas requ1 sições se o ut ente está
ou não 1sento do pagamento das taxas moderadoras.
Esta anotação deve ser fe1ta pelo func1onár~ o
1·es ponsável o qual aporá a sua assinatura. a
da ta e o carimbo da un1dade méd1co-soc1al.
3. Sempre que seja em1tido ve1·be t e de adm1ssão
de ISENTO pa ra consulta de méd1co conven -

Ordem dos Médicos

4.

5.

6.

7.

8.

a)

b)
c)

d)

e)

c1o nad o ao abrigo do Acordo com a Ordem dos
médicos hom o logado em 25/7/80. se forem
prescritas ao utente algumas das pr estações
menci onadas em epíg rafe. o médico deverá
mencionar na respectiva r equ isição a situação
de «isento» e bem assim o número do ve rbete
de admissão à sua consulta. Esta anotação será .
necessa riamente . autenticada mediante assi natura e ca rimbo.
No caso de não consta r da prescição (requisição) emitida por médico convencionado a
declara ção da isenção. deverão ser cob rada s
as re spect iva s ta xas.
Relembra-se que as entidades prestadoras de
cuidados de saú de a que se refere o des pa cho
citado não podem aceitar qualquer prescrição
(requisição) se m a sua autenticação pela unidade de saú de ou pelos médicos aderente s ao
Acordo OM /S MS
Esclarece-se. ainda. que as ta xas moderadoras
são aplicáveis a todos os utentes. sem di sti nção,
exceptuando-se tão -so mente as situa ções de
isenção enumeradas nos números 2 e 3 do
despa cho n ° 58/80
Junta-se 1 exemplar de cada uma das actas
adicionais às convenções celebradas com ã
Ordem dos Médicos. devendo. no entanto.
acresce ntar-se que as presentes instruções se
aplicam igualmente aos laboratórios dirigidos
por li cenc iados em Farmácia.
Visto que o texto do despacho ministerial publicado no «Diár io da República» omitiu o valor da
taxa moderadora para os exames radiológicos
cujo valor de K seja superior a 3. a se guir se
apresenta a redacção exacta da 2 a pa rte do
n ° 1 do despacho:
Por ca da análi se clíni ca. ou químico-biológica de aplicação à
20$00
clíni ca .
Por cada análi se anátomo-pato100$00
lógi ca
Por ca da exame radiol ógico. CUJO
va lor de K seja igua l ou infe"50$00
rior a 3 .
Por ca da exame radio lógico. cujo
100$00
va lor de K seja superior a 3
Por cada requi sição para · radio- .
100$00
terapia
Por ca da requisição para medicina
75$00
fí sica e de reabilitação .

•
Comparticipação nas consultas
Despacho ministerial n. 0 57/ 80
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Tendo sid o publicado no «Diário da República».
Sér ie. n ° 6. de 8/1/81. o despacho min ister ial

n ° 57/80 que estabe lece o novo regime de comparticipação de consu ltas. vimos chamar a aten ção para
os seg uintes aspectos que importa acautelar :
-

Torna -se indispensável dar a maior pub licidade na s unidades médico-soc iais dos novos
va lores das taxas moderadoras, co m referência sub linh ada para as isenções. sa lientando a data de entrada em vigor do despacho (igual tratamento deve ser dado ao
despacho n ° 58/ 80 - elementos complementares de diagnóstico).
2 -As isenções previstas no n ° 2 do despac ho
devem ser interpretadas literal e rigorosamente.
Por conseguinte. exigir-se-á aos utentes que
façam prova da sua situação (pen sionista s ou
beneficiários). sa lvo se a mesma prova puder
ser confirmada no posto clíni co.
3 - O despacho em causa aplica-se a todos os
utentes sem qualquer excepção, com
res sa lva evidente para as isençõs previstas.
4 - As novas vinhetas estão a ser impressas e
serão distribuídas em tempo oportuno.

Isenção de taxas moderadoras
Nos termos dos despachos ministeriais números

5 7/80 e 58/80 de 29 de Dezembro . entram em vigor
no próximo dia 1 de Fevere iro as novas taxas mod eradoras para cons ulta s. v isita s domiciliárias e elementos comp leme ntares de diagnóstico e terapêutica.
Como foi salientado na circu lar destes Serviços
n ° 10/8 1, de 15 de Janeiro. a prova da isenção deve
ser feita pelos utentes, quando não possa ser confirmada na própria unidade médico-social.
Reconhecendo. porém. as dificuldades de os utentes apresentarem documento comprovativo da isenção, determina esta Comissão lnstaladora o seguinte:
a) Que sejam aceites as declaraçõs verbais dos
utentes numa primeira consulta. informando-os
de que as consu lta s subsequentes só lhe serão
garantidas com o estatuto de isento desde que
apresentem qualquer meio de prova no s termos
da alín ea b);
b) Que sejam aceites declarações esc rita s das
entidades compete ntes quer de segura nça
social. quer das autarquias loca is, bem como
recibos. ofícios ou outros documentos que
indiciem. de algum modo. a situa ção que dá
lugar à isenção.
Esta circu lar deve ser imediatamente distribuída
pelas unidad es médico-sociais para afixação em local
bem visível, extrai ndo-se dela o que interessar para ser
dada publicidade na impren sa nacional.

Ord em dos Médicos
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---------

Ma is se informa que a Comissão lnstaladora se
pr opõe divu lga r estas instruções através da im pre nsa
diária de Lisboa e Porto.

Pagamento de taxas moderadoras

4.

URGENTE
Tendo-se levantado algumas dificu ldades sobre a ·
forma e local de pagamento das taxas moderadoras.
informa-se que. no prossegui mento de con tactos com
a Ordem dos Médicos. fi cou assente o seguinte:

5.

1. O pagamento das t axas moderadoras é efectuado nos labo rat órios médi cos no início da
real ização dos exames o u tratamentos requ isitados, excepto se se tra t ar de exames anatomo-pato lógicos. hipót ese em que o cálculo da taxa
e o r espectivo paga mento ser ão efectuados nas
unidades méd ico-soc iais.
2. o im presso-rec ibo modelo 20.00. 17 (co rpo e
ta lão) passa rá a ser pr eenc hido pelo pessoal
adm ini strativo das un idades médico-sociais
(nome e número do beneficiário, número da
requis ição e importância a cob rar pelo médico)
e acompanhará a requisição dos exames.
Quando da requis ição conste a indicação de
isento não haverá lugar, como é óbvio. à
entrega do impresso-recibo.
3 . A entidade convencionada limita r -se-á a cobrar
ao utente a importância inscrita no impresso-

6.

7.

-rec ibo entregando- lh e o co rp o do mes mo
imp resso co m a apos ição do cari m bo o u assinatu ra e f ica nd o em seu poder o talão para efeitos
de con tr olo.
Tra tando-se de req uisições emitidas por médicos
do aco rdo OM/S M S para clíni ca geral e especialidades, as ope rações administrativas destina das a fixa r o mon tante da taxa moderadora a
paga r são efectuadas nos próprios laboratórios.
Recomenda-se mu ito particularmente aos Serviços Distrit ais que promovam diligências no
sentido do rigo roso cumprimento destas instruções de forma a impedir que se verifiquem
situações que possam, de algum modo. sugerir
o encaminhamento forçado dos utentes para
entidades convencionadas.
Mostrando-se da maior conveniência que o
pessoal adm inistra t ivo dos postos fique devidamente habi litado a preencher os impressos-recibos, além das or ientações que os Serviços
Distritais houverem por bem emitir. junta -se
uma nota expli ca t iva que pode desde já ser
policopiada e distri buída pelos mesmos postos.
Salienta-se a necessidade de dar imediata
execução a estas instruções.

•
Vale a pena e é dever salientar a prontidão e
forma correcta como neste caso particular os
SMS corresponderam à solicitação da OM.

A EVOLUÇÃO OE TAXA OE FEMINIZAÇÃO DAS PROFISSOES DE SAÚDE NOS PAISES EUROPEUS

MIÕDICOS

FARMAC ~ UTICOS

DENTISTAS

Fim
Desenvol- Inicio
vimento
de
de
Per iodo
%
Periodo

Fim
DesenvolInicio
v imanto
de
de
Per iodo
Per iodo
%

PERIODO

Inicio
de
Periodo

1961-7 1
1961-71
1960-70
196 1-70
19"60-70
196 1-7 1
1960-7 1
19 60-70
1960 -70
1960-70
1960-71
1960-70
19 60 -70

18.1
29.7
23.4
17.9
21.1
16.7
10.6
10.3
38.4
10.3
32.4
13.6
10.4

20.8
42.2
27.4
25,0
31.5
19.7
15.7
12. 1
50.9
15.5
17.3
23.5
13.9

14 .
42.1
17. 1
39.7
49.3
18.0
48. 1
17,5
32,6
42.2
26.4
33.7

27, 8
9,9

5.3
13.0

31.3

196 1-7 1
1961 -7 1
196 1 -7 1
196 1-71
1960-70

1 5.9
18.8
18.5
28.6
75.8

19.8
20. 1
21.5
36.6
71.8

24.5
19.6
30.3
28.0
-5.3

6.8
13.7
5. 1

12,7
14.2
18.0

86.8
3,6
57.9

Desenvol Fim
vimento
de
Periodo
%

EUROPA

A u~tria .

....
... . ..
Checos lováquia .. . . . . . . . . . . . . .. .
Fi nlând ia
.....
Repúbl ica Federa l A lemã ......
Hu ng ria ....
Irl and a .
Palses Baixos
N oruega
Po ló ni a ...
Po rtu ga l .
Ro mênia .
... . .. . . ... .
Suécia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Sulça .
Reino Unid o:
Ingl aterra e Pais de Ga les ..
Irl anda do No rte
Escócia ...
J ugos lávia ....
U .R.S.S ..
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-

25.2

76.8
13.8
27.0
9.7

20. 1
78.0
5.8
-

-

26.7

7 1.2
18.8
46.2
12.1
-

19.4
81.0
7.5

-

-

6.0
-

-7.3
36.2
71,1
24.7

3.5
3.8
29.3

-

-

51.0
52.7
85.8
50.3
28.6
44.6
73.9
58.7
-

31.8

-

65,7
34.1
-

62.2
85.3
70.1

17.6
19.7
4.8

30.6
19,2

39.5
15 .4
19 .4

-

-

-

-

39.2

-

17.8
62.6

-

59.9
63. 1
8 9.9

17.6

72.3

-

23.3

- 1.1
15.5
-

Ordem dos Médicos

Convenções

Protocolo

·ANATOMIA PATOLÓGICA

r

Os Serviços Médico-Sociais integram no âmbito da sua
actividade a prestação , aos seu s utentes. de cuidado s de
saúde de Anatomia Patológica .
Para a boa prossecução desses cuidados, em ord em a
uma mais perfeita cobertura da s necessidades dos utentes,
torna -se necessário proceder a uma articulação entre os
Serviços Médico-Sociais e os médicos membros do Colégio
de especialistas de Anatomia Patológica da Ordem dos
Médicos.
Efectivamente. a capacidade de actuação dos Serviços
Médico-Sociais só pode ser ampliada . com um mínimo de
custos e um má ximo de eficiência . através duma rela cionação com os profissionais interessados que. fundada nos
princípios da liberdade e da responsabilidade , permita a sua
integração em novas estruturas de saúde .
Assim,
Os Serviços Médicos-Sociais. representados pelo Presidente da sua Comissão lnstaladora e a Ordem dos
Médicos. representada pelo Presidente do seu Conselho
Nacional Executivo celebram , ao abrigo do despacho do
Secretário de Estado da Saúde de 24 de Junho de 1980,
uma Convenção. nos seguintes termos. da qual fazem parte
integrante os anexos abai xo indicados :
-

A Nomenclatura Médica Nacional de Anatomia
Patológica e respectivas tabelas (anexo 1).
- O Regulamento da Comissão de Controlo Nacional
(anexo 11) .
-A Norma de Adesão (anexo 111).

S.M .S. depois de cumprida s as respectivas forma lidades .

ARTIGO 3 .o
As prestações de cuidados de saúde abrangida s por
esta convenção são as constantes da Nomenclatura Médica
Nacional de Anatomia Patológica anexa a esta Convenção .

ARTIGO 40
A integração ou eliminação de exames da Nomenclatura
Médica Nacional , referida no artigo anterior compete à
Comissão de Controlo Nacional prevista no no 35 desta
Çonvenção. precedendo parecer científico e técnico da
Ordem dos Médicos .

ARTIGO 5o
Os médicos aderentes ficam sujeitos às formalidades
previstas nesta Convenção .

ARTIGO 5o,
Os Serviços Médico-Sociais comprometem -se a não
estabelecer discriminação entre os médicos que aderirem à
presente Convenção .

ARTIGO 7o

CONVENÇÃO PARA ESPECIALISTAS DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

ARTIGO 1o
A presente Convenção é outorgada pelos Serviços
Médico-Sociais e pela Ordem dos Médicos e destina-se a
assegurar cuidados de saúde do âmbito da Anatomia Patológica (exames histológicos e citológicos) aos utentes dos
Serviços Médico-Sociais.

ARTIGO 2.o
Só podem aderir à presente Convenção . ficando
abrangidos pelas suas cláusula s. as entidades singulares ou colectivas que o solicitem e cuja idoneidade seja formalmente atestada pela Ordem dos
Médicos que pode retirá-la logo que se verifique
incumprimento das regras que deram lugar ao seu
reconhecimento.
2 . A adesão far-se-á mediante o preenchimento da
Norma de Adesão (anexo 111 ) e entrega desta nos

Ord em dos Médicos

Os médicos convencionados devem actuar no domínio
da Anatomia Patológica com tota l independência , no integral
respeito dos princípios que regem o exercício profissional.
de molde a que os utentes beneficiem de cuidados de saúde
de qualidade .

ARTIGO so
Os Serviços Médico-Sociais comprometem-se a cola borar com a Ordem dos Médicos e a desencadear as acções
necessária·s junto dos médicos assistentes. do restante
pessoal e dos próprios utentes, com vista ao rigoroso cumprimento da presente Convenção .

ARTIGO 9 .o
Os médicos convencionados podem solicitar ao médico
assistente informações clínicas complementares em ordem a
valorizar o diagnóstico laboratorial , bem como propor a
prescrição de outros exames de Anatomia Patológica para
esclarecimento completo das situações clínicas em estudo .
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ARTIGO 10.o

ARTIGO 18o

Os médicos convencionados obrigam-se a cumprir os
prQtgramas de controlo de qualidade, intra e interlaboratoriajs, que venham a ser adaptados e bem assim a aceitar
infspecções quando necessárias .

Os resultados ou relatórios dos exames efectuados.
dirigidos em envelope fechado ao médico assistente. pode rão ser entregues ao próprio utente ou a quem o represente
ou enviados à unidade de saúde requisitante. sendo neste
último caso os portes de correio da responsabilidade dos
Serviços Médico-Sociais. aos quais deverão ser facturados
mensalmente.

ARTIGO 11o
o 's programas de controlo de qualidade, as inspecções,
o reconhecimento prévio da idoneidade e a definição da
capacidade de atendimento de cada unidade prestadora de
cuidados de saúde competem à Ordem dos Médicos .
ARTIGO 12o
1. Exclusivamente para os efeitos previstos no artigo
anterior. será criado um fundo. proveniente de uma
taxa a incidir sobre a facturação. da responsabilidade. em partes iguais, dos Serviços Médico-Sociais
e dos médicos convencionados.
2. O valor da taxa e as normas da gestão do fundo
serão objecto de despacho do Secretário de Estado
da Saúde. ouvida a Comissão de Controlo Nacional.

ARTIGO 13o
Os médicos convencionados· comprometem-se a proporcionar aos utentes dos Serviços Médico-Sociais as
melhores condições de atendimento e a não estabelecer
qualquer tipo de discriminação em função do seu estatuto.

ARTIGO 14.o
1. Os médicos convencionados devem garantir o
começo da execução dos exames no prazo máximo
de 2 dias úteis contados a partir da entrega do
produto a analisar.
2 . Em casos de urgência, devidamente fundamentada o
prazo será de 24 horas (exluindo domingos e
feriados).

ARTIGO 19o
1. Os médicos co nvencionados não podem recu sar o
atendimento dos utentes dos Serviços Médico-Sociais.
2. Exceptuam -se os casos previstos no n° 5 do Despacho do Secretário de Estado da Saúde de 24/6/ 80.
e ainda. nos termos da alínea e) da mesma disposição :
a) Quando estiverem ultrapassados os prazos de
validade das requisições ou estas exibam sinais de
viciação;
b) Nos casos em que se verifique impossibilidade de
execução dos exames por avaria do equipa mento ;
c) Quando o impresso da requisição não contenha a
identificação e a assinatura do médico requi sitante;
d) Quando do impresso de requ isição não conste a
identificação da unidade de saúde emissora ;
e) Nos casos em que a prescrição não designe
correctamente os exames anatomo-patológicos
requisitados . nos termos da Nomenclatura
Médica Nacional de Anatomia Patológica,

ARTIGO 20.o
As interrupções de actividade, seja qual for a sua natureza. não podem exceder um total de sessenta dias por ano e
devem ser comunicadas à Comissão de Controlo para que
fique salvaguardada a prestação de cuidados de saúde de
Anatomia Patológica a nível local. salva a impossibilidade de
substituição por médicos especialistas . ·

ARTIGO 15o

ARTIGO 21o

Os Serviços Médico-Sociais comprometem-se a fazer
chegar aos anatomo-Patologistas os produtos a examinar no
prazo máximo de 48 horas, para os exames de rotina, ou de
24 horas . nos casos definidos clinicamente como urgente.
comprom isso idêntico devendo ser assumido pela hospitalização privada que tenha acordos ou convenções com os
Serviços Médico-Sociais.

Nos casos em que os laboratórios não tenham condições técnicas para a execução de alguns dos exames
prescritos numa requisição, devem solicitar a colaboração
de outro laboratório convencionado adequado, sem por isso
alienarem a total responsabilidade da requisição aceite.

ARTIGO 22o
ARTIGO 15o
O prazo máximo de envio de resultados ou relatórios é
de cinco dias úteis após a entrega dos produtos biológicos .
excepto para os exames que , por condições técnicas específicas, imponham maior prazo. o que deverá ser consignado
no relatório de exame .

ARTIGO 17 .o
O prazo de validade das prescrições de exame é de dez
dias. contados a partir da data de prescrição.
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Os impressos de requisição de modelo normalizado a
utilizar pelas unidades de saúde, no âmbito da presente
Convenção, constituem encargo dos Serviços Médico-Sociais.

ARTIGO 23.o
Os médicos convencionados devem apresentar de uma
só vez aos Serviços Distritais dos Serviços Médico-Sociais
requisitantes a totalidade da facturação em dívida durante os
primeiros dez dias do mês imediato àquele a que diz respeito.

Ordem dos Médicos

0

ARTIGO 24 .o

ARTIGO 330

Os Serviços Distritais dos Serviços Médico-Sociais
devem proceder à conferência e pagamento das facturas no
prazo máximo de 50 dias. a contar da data da sua apresentação.

O coe ficiente unitário (K) dos actos médicos e dos
custos técnicos é fixado em 50$00 .

ARTIGO 25o

A prestação de cuidados de saúde que der lugar a
deslocação é paga do seguinte modo :

As divergências de facturação apenas suspendem os
pagamentos correspondentes aos exames em que tais divergências se verifiquem até que sejam reproduzidos os esclarecimentos ou feitas as correcções devidas .

ARTIGO 25o
Os Serviços Médico-Sociais comprometem-se a não
recorrer aos serviços de outras entidades em substituição
das que são objecto desta Convenção. exceptuando os
Serviços do Estado .

ARTIGO 27o

ARTIGO 340

a) Quando a deslocação for feita até 1O km dos limites
da área urbana , os exames são acrescidos de 75 %
do seu valor normal ;
b) Quando a deslocação for para além de 10 km dos
limites da área urbana. os exames são acrescidos de
100 % do seu valor normal.

ARTIGO 35 .o
Para uma correcta execução da Convenção. existirá
uma Comissão de Controlo Nacional com a composição.
atribuições e condições de funcionamento definidas no
respectivo regulamento .

A apreciação das violações desta Convenção que envol vam aspectos de natureza científica. técnica . deontológica
ou profissional. é da competência da Ordem dos Médicos .

ARTIGO 28o
A apreciação das vio lações de natureza jurídico-administrativa das regras convencionadas é da competência
da Comissão de Controlo Nacional.

ARTIGO 350
A presente Convenção entra em vigor a partir da data
da homologação pelo Secretário de Estado da Saúde e
produz efeitos a partir de 1 de Junho de 1980.
Lisboa.

Pei'O Presidente da Comissão lnstaladora
dos Serviços Médico-Sociais
ARTIGO 29 .o
As sanções a aplicar pela Comissão a que se refere o
artigo anterior podem revestir natureza financeira ou suspensiva. de acordo com regulamento a elaborar .

ARTIGO 30o
A presente' Convenção pode ser denunciada pelos
médicos convencionados com a antecedência mínima de
três meses. mediante comunicação escrita por carta registada e aviso de recepção dirigida aos S.M.S.

ARTIGO 31o
Aos médicos. iá contratados e que adiram à Convenção ,
é concedido o prazo de dois anos para adquirir os meios
técnicos e instrumentais necessários quando deles não
disponham .

Pei'O Presidente do Conselho Nacional
Executivo da Ordem dos Médicos

REGULAMENTO DA COMISSÃO
DE CONTROLO NACIONAL
ARTIGO 1o
A Comissão de Controlo Nacional prevista no arti go
35° da Convenção com os médicos membros do Colégio de
Especialidades de Anatomia Patológica da Ordem dos
Médicos. tem a seguinte constituição:
a) Um elemento em representação da Secretaria de
Estado da Saúde. que presidirá ;
b) Dois elementos da Ordem dos Médicos ;
c) Dois elementos dos Serviços Médico-Sociais .

ART IGO 2o

ARTIGO 32o
1. As tabelas constantes desta Convenção são revista s
atendendo à taxa de inflação oficial. em Novembro
de cada ano. para que a actualização entre em vigor
em 1 de Janeiro segu inte sem prejuízo do disposto
no 2o deste artigo.
2. As alterações anómalas de custos técnicos podem
dar lugar , a todo o tempo, a revisão de preços.
mediante parecer favorável da Comissão de Con trolo Nacional.

Ordem dos Médicos

Os elementos da Comissão deverão estar designados .
assim. como os seus su bstitutos . no prazo má ximo de trinta
dias após a entrada em vigor da Convenção.
ARTIGO 3o
A Comissão só poderá funcionar com todo s os seus
elementos.
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ARTIGO 7o

ARTIGO 40

A Comissão

Nacional compete:

a) Zelar

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

I)

pelo cumprimento das normas conve ncionais;
Esclarecer todas as dúvidas surgidas na interpretação das regras convencionadas;
Apreciar as irregularidades e. após processo devidamente elaborado, julgar e aplicar sanções sobre as
vio lações de natureza jurídico-administrativa das
normas convencionadas;
Recolher in formações. estudar. planear e executar
de forma coordenada todas as medidas de racionalização do sis tema , que visem a obtenção de maior
eficácia e rendibilidade;
Propor, com base em parecer científico e técnico da
Ordem dos Médicos. as actualizações da Nomenclatu ra Médica Nacional de Anatomia Patológica ;
Manter permanentemente actualizada uma carta
sanitária geral dos médicos especialistas convencionados bem como das unidades laboratoriais;
Estudar. planear e coordenar a constituição duma
rede nacional de cuidados de saúde. de natureza
anátomo-patológica. para a zona de actividade extrahospitalar;
Coordenar as interrupções temporárias dos laboratórios;
Procurar conciliação em todos os casos de risco de
conflito;
Intervir no processo de revisão periódica da Convenção. bem como discutir e propor à aprovação
governamental o valor da unidade/conta;
Reconhecer a capacidade de atendimento dos
laboratórios definida pela Ordem dos Médicos.

ARTIGO 5.o
A Comissão Naciona l reuni rá mensalmente ou mediante
convocatória do Presidente com quinze dias de antecedência, ou ainda. por iniciativa de qualquer dos seus membros. convocada com a mesma antecedência em data e local
a designar.

As deliberações referidas no artigo anterior. bem como
os assuntos tratados em cada reunião ficarão exarados em
acta devidamente assinada por todos os elementos
presentes.
ARTIGO go
A Comissão disporá de um Serviço de secretariado para
cumprimento das responsabilidades inerentes ao exercício
das competências que lhe estão atribuídas.

ARTIGO 90
Os encargos financeiros resultantes do funcionamento
da Comissão Nacional são da responsabilidade dos Serviços
Médico-Sociais.

NORMA DE ADESÃO
(Nome) ___________________________________
médico especialista membro do Colégio de Especialistas de
Anatomia Patológica da Ordem dos Médicos. portador da
cédula profissional n.o
residente
proprietário/responsável da unidade
em
de medicina laboratorial _________________
- - - - - - - - - - - - - s i t o na _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Concelho de
declara aceitar as condições
contratuais estabelecidas na Convenção entre os Serviços
Médico-Sociais e a Ordem dos Médicos no domínio da
Anatomia Patológica.
Mais declara qu'e possui a capacidade de atendimento
para
utentes/dia. e cujop horário de atendimento
é de _____ h a_____ h.
(Data)------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Assinatura reconhecida) ________________
Reconhece-se a idoneidade profissional e técnica
do aderente acima identificado .

ARTIGO 5o
Li sboa ,
As deliberações da Comissão deverão ser tomadas. por
maioria de votos. no prazo máximo de trinta dias sobre a
data em que as matérias lhe forem apresentadas.

O PRESIDENTE DO COLtoGIO DE ESPECIALISTAS
DE ANATOMIA PATOLÓGICA

ANATOMIA PATOLÓGICA
K =50

Código

04
1.0000
1. 1000
.0000
2.1000
3 . 1000
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Designação

Exames Histológicos
Exames Cito-Histológicos
Exames Citológicos
Exames Cito-Hormonais
Por esfregaços seriados (4 a 6)
Exames Anatomo-Patológicos
Extemporâneos (Per-Operatórios)

C. T.

A.M.

Total

K

K

K

7.5
7.5
3,75

7.5
7,5
3.75

15
15
7,5

9

9

18

15

15

30

Ordem dos Médi cos

Vária

Do Jornal 11PANORAMA DU MEDECINn
De31/12/80 - N. 0 1118
Do arti go
M . Farge. «É PRECISO TORNAR CONTIN GE NTE
O NÚMERO DO S A CTOS LIBERAIS».
«Co m ef eito. prova-se claram ente que a ta xa de
ree mbolso influi no con sumo : em 11 meses. de 1 de
Janeiro a 30 d e Nove mbro. as co nsultas ree mbolsada s a 100 % aumentaram em volum e. 4 .6 %
enquanto qu e as consulta s co m taxa moderada nã o
aum entaram senã o 3 %. As v isita s. reembolsadas em
100 % progrediram em 4.4 %. enquanto q ue as vi sitas com ta xa moderada diminuíram em vo lum e
em 2. 1 %.
Quando se di z que. no mes mo períod o, o número
de médi cos instalados aumentou 6 .5 % e dos generalista s libera is. 5 .3% apercebemo- nos q ue o número
de acto s r ealizados por cada praticante. em média
diminuiu».

•
HOMENAGEM
AO PROF. ARNALDO SAMPAIO
Aca ba de ser editado um cuidadoso vo lume de
homenage m ao Dr. Arnaldo Sampaio. por iniciativa de
um gr upo dos seus amigos e co labo rador es da Esco la
Na cio nal de Saúde Públ ica. do Instituto Nacional de
Saú de e da Direcção-Geral de Saúde.
O primeiro capí tul o é devotado a «Testemunhos
Pessoais». A ele seguem-se ou tros nos quais é recordada a sua acção nos ca m pos da Saúde Púb lica. da
Administração Hospitala r . do Desenvolvimento de
Rec ursos e da Investi gação.

•
MÉDICOS ESTRANGEIROS A ACTUAR
EM PORTUGAL
EXERCÍCIO ILEGAL
São m uito num erosos os ped idos de informações
que chega m à Ordem. de Méd icos estr angeiros que
desejam vir exer cer clíni ca em Port uga l.
Por o utro lad o. co nsta q ue outros. se m nada perguntarem . estã o a actu ar de form a. por con seguinte.
ilegal.
Numa pri meira acção co ncreta. o Co nse lh o Nac iona l Exec ut ivo da Orde m dos Médicos enviou. a 25 de
Fever eiro passado à Associação Nacional de Hosp ita li zação Priva da o ofício que a seguir se t ranscreve
integra lmen t e:

Ordem dos Médicos

uConsta a esta Ordem que Médicos estrangeiros
se encontram actuando em Portugal fora dos
condicionalismos legais, nomeadamente a sua
inscrição na Ordem.
Informa-se V. Exas. que a Ordem dos Médicos
irá actuar firmemente para correcção dessa
anomalia e que a Direcção Clínica das Instituições da Hospitalização Privada, bem como as
respectivas Administrações, serão co-responsabilizadas, caso os factos acima apontados se
verifiquem.
Por outro lado, chama-se a atenção que se
aplica ao ajudante de intervenções cirúrgicas a
ilegalidade acima referida e é falta deontológica
grave quando efectivamente não se indica clara
e oficialmente, nomeadamente ao doente, qual é
o cirurgião principal.
Acresce a tudo isto a provável fraude fiscal que o
exe rcício pr ofi ss ional por M éd icos est range ir os não
lega lizados (ainda q ue tecn icamente idóneos) pode
re prese nta r , por fug a à dec laração de honorár ios
rece bidos.
Agra decemos q ue dê m ur ge nte co nh eci mento do
teor desta ca rta aos vossos Associa dos. para que não
ve nh a a ser alegad a a aten uan te de descon hecimento
dos factos e da s leis.»

•
REGALIA PARA OS MÉDICOS
Comunica- nos o Hotel Embaixador (Av . Duqu e
de Loul é, 73- 1000 Li sboa) que proporcionará
50% de desconto sobre o preço do quarto e
pequeno-almoço, a todos os membros da Ordem
que deman dem aqu ele estabeleci mento hot eleiro.
Esse desco nto é exten sivo aos famiiliare s dos M édi cos.
Nesta co nform idade. podemos in formar que são
os segu intes os preços so bre os qu ai s incidirá o alu dido desconto :
De 1 de A br il a 3 1 de Outubro
1 pessoa
2 pessoas
Suites .

1600SOO
2300SOO
2900$00

De 1 de Novembro a 3 1 de Março:
1 pessoa
2 pessoas
Suites

1350SOO
1800$00
2500$00
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Medalhas

Estão à disposição dos interessados na sede das
Secções Regionais da Ordem. medalhas e emblemas
que são vendicjos aos preços de. respectivamente.

500$00 e 30$00.
As medalhas que têm um diâmetro de 80 mm.
serão gravadas com o nome do Médico e ano de formatura estando esta gravação já in cluída no preço.
Cada Médico poderá adquirir o número de medalhas
que desejar.

Também se encontram ainda à disposição dos
interessados medalhas comemorativas do IV Congresso Nacional de Medicina. realizado em Setembro
de 1980
Estas peças da autoria da conceituada escultora
\rene Vi\ar. foram integradas pela crítica da especialidade no grupo restrito das melhores medalhas confeccionadas no ano passado e mesmo uma das melhores de sempre do tema «Med icina» .
Os pedidos destas medalhas deverão ser acompanhados da importância de Esc. 500$00 + 50$00
(despesas de porte).

A Ordem dos Méd1cos dispõe ainda de porta -chaves em bronze com o nosso emblema, ao preço
de 100$00
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XXXIV

Assembleia Médica Mundial

XXXIV ASSEMBLEIA MÉDICA MUNDIAL
· De 28 de Setembro a 2 de Outubro próximo, va i
realizar-se em Lisboa a 34a Assembleia Geral da
Associação Médica Mundial.
Não parece se r muito necessário rea lçar a importân cia que se reveste para o nosso país e, em particula r para a Classe Méd ica Portugue sa, a efectivação
entre nós de tã o marcante reunião de âmbito mundial .
M as não pod emos deixar de mencionar que um
d os actos nela incluídos se rá a tomada de posse do
Presi den te da Ordem dos Médicos para o mai s elevado cargo da Associação Médica Mundial - exac tamente o de seu Presiden te.
Entretanto, ficam a seguir alguns ele mentos rela tivos a essa Assembleia, para conheci mento dos mem bros desta Ordem .
Dada a sua grande acuidade, foi decidido que o
tema ge ral da 34a A ssemb leia seja :
uliberdade, Direitos e Responsabilidades nos
cuidados médicosu.
Por outro lado, foram esco lhid os e pormenoriza dos alguns sub-temas, a saber:

DIREITOS BÁSI COS DO DOENTE
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

à li vre esco lha .
à ind ependência profissional do médico.
ao se gredo profi ss ional.
à ajuda espiritual.
de vive r e direito de morrer.
aos c uidados médicos.

SISTEMA DE CU IDADOS MÉDICOS- Como estes
co mpletam os direitos básicos do doente - Vantagens e desvantagen s.
MANEIRAS E ME IOS DE CO NTROLO DE CUSTOS
NOS CUIDADOS MÉDICOS - Liberdade e responsa bilidade.
HISTÓRIA DAS ACÇÕES MÉDICAS PARA PROTE GER OS DIREITOS BÁS ICOS -Visão hi stóri ca
geral.
Depoimentos d e representantes de Associações
médicas de:
Cana dá
Venezuela
Grécia
Bélgi ca
França
Portugal

Ord em dos Médicos

DIREITOS BÁSICOS DO MÉDICO
Direito a co nd ições de trabalho adequadas
Direito a condições sócio-profissionais adequadas
e os seus efei tos nos cuidados médicos.
Direi to do médico à auto-defesa.
Limites deontológicos de acção indu strial.
Maneiras e processos de reagi r a interferências
abusivas.
Opini ão Públi ca - o Doente co mo um amigo
e aliado.

INFORMAÇÕES GERAIS
LO CAL E DATA

34a Assembleia médica Mundial
28 de Setembro a 2 de Outubro de 1981
Hote l Ritz
Rua Rodrigo da Fon seca
1000 Li sboa, Portuga l

IDIOMAS
Ha verá traduçõe s simultânea s em Inglês, Francês ,
Espanhol, Alemão e Japonês.

SECRETA RIADO E ENDEREÇO POSTAL
DA ASSOCIAÇÃO

34a Assembleia Médica Mundial
Ordem dos Médicos
Av. da Liberdade , 65-1
LISBOA
Telefone s 367692-322202-322 279

°

INSCRIÇÕES
A Assembleia está aberta a todos os membros da
Assoc ia ção Médica Mundial, observadores e por convite. Só será considerada a in sc rição comp leta após
recepção da importância e boletim co rre spondentes.

DOCUMENOS GRÁTIS PARA AS SESSÕ ES
CIENT ÍFI CAS
Todas as Associações membros e membros associados estão convidados a submeter à Com issã o
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Organizadora. até 1 de Junho de 1981. um resumo do
trabalho que queiram apresentar na s sessões científi cas da Assembleia. Os trabalhos não deverão durar
mai s do que 1O minutos e devem referir-se ao tema
«Direitos Básicos do Doente». A Comissão Organiza dora lamenta que. devido ao ngor dos horários.
ter-se -á que fazer uma selecção das exposições. Os
autores serão notificados antes de 3 1 de Julho, da
decisão da Comissão Organi zadora.
TRANSPORTES E TRANSFERÊNCIAS
Todos os hotéis estão a uma distância da Assembleia susceptível de poder ser percorrida a pé. Haverá
autocarros para levar os participantes aos principais
acontecimentos socia is. Será inserido um horário
descriminativo na documentação final.

belece nenhuma respon sabi lidade ou compromisso
da Comissão Organizadora na cobe rtura de despesa s
havidas em relação com a visita à Assembleia (inscrição. despesas de viagem, etc.)

IN SÍGNIA S
Pede-se a todos os participantes o favor de usarem
as suas in síg nias durante todos os acontecimentos
oficiais e sociais pois elas são importantes para a
«ide ntifi cação e admissãO>>.
LINHAS AÉREAS
A TAP Ai r Portugal é a linha aérea oficial da
Assembleia.
AGÊNCIA DE VIAGENS

SERVIÇO DE TELEFONE
Os participantes podem receber ou fazer chamadas através do PB X do Ritz. Aqueles que ficarem
noutros hotéis e quiserem fazer chamadas. deverão
contactar o secretariado local. Todas as chamadas
terão que ser pagas no acto.
RECADOS
Será colocado um painel perto do Secretariado
da AM M. no qual serão afixados todo s os recados
para os participantes. bem como qualquer aviso
importante ou alteração que diga respeito ao programa. É favor consultar o painel antes e depois das
sessões.

A Agên cia de Viagens oficial da Assembleia é
CAPRISTANOS- Viagens e Turi smo. SARL
Av. Duque de Loulé. 47 -A
1098 LISBOA CODEX
A Capristanos será responsável pelas acomodações no hotel durante a Assembleia, e providen ciará todo s os serviços necessár ios aos participantes.
Os se rviço s de tran spo rte de bagagens serão oferecidos. incluindo voas de grupo, acomodações no
hotel. transporte e visita s. As acomodações em Li sboa
foram asseguradas em hotéis de luxo e de 1 a classe
A Comissão Organizadora não aceitará nenhuma
responsabili dade no que respeita a reservas de hotel
feitas fora da agência de viagens oficial Portanto.
sugerimos que se aproveitem os serviços da Capristanos como agente de viagens oficia l da Assembleia.

EXPOSIÇÃO MÉDICA
Haverá uma exposição de material científico e
produtos médicos.
REFRESCOS

SERV IÇOS BANCÁRIOS
O Banco Portuguê s do Atlântico prestará serviços
no Hote l Ritz a fim de tratar de câ mbios e outras
operações bancárias

Café. chá e outras bebidas estarão à disposição
durante os intervalos das sessões (não estão incluída s

PROGRAMA GERAL

na inscrição).
Haverá sempre facilidades hoteleiras para serviços

Domingo, 27 de Setembro

mais específicos.
FOTOGRAFIAS
Haverá um fotóg raf o oficial disponível diaria mente e durante os acontecimentos soc iai s. Apre sentará «provas imediatas» das fotografia s tiradas.
As cópias estarão prontas para recolher um dia depois
da sua encomenda. Também poderão ser enviadas
pelo correio se assim for desejado .
CONVITES
A Comissão Organizadora emitirá um convite
formal sob pedido. Este co nvite, contudo. não esta -

09 OOh - 17 OOh
09.00h - 17.00h
16 .30h- 18.00h
17 OOh - 17 30h

- In sc ri ção (Hotel Ritz)
- 101 a Sessão do Conselho.
- Reunião dos membros associados.
- Reunião do Comité de Credenciais
( Escritó1-ios do Secretariado da
AMM)
17 .30h - 19.30h - Reuniões Regionais.

Segunda-feira, 28 de Setembro
09.00h - 17 OOh 09 30h- 12.30h -

ln swção.
Sessão Solene de Abertura e Sessão Pl enária de Abertura.

Ordem dos Médicos
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14 .00h- 17 .30h 18.30h -

Sessão Plenária (Relatórios da
Comissão).
Recepção de boas-vindas na Estufa
Fria.

12 3 -

Terça-feira, 29 de Setembro
09.00h- 12.30h 14.00h - 15.30h 15.30h - 17.30h 20.30h -23.30h -

Sessão Plenária (Relatórios da
Comissão).
Sessão Pl enária (Relatórios da
Comissão) .
Reunião de Editores médicos e
sec retária s/O fi ciais.
Recepção no Mini stério dos Negócios Estrangeiros .

VIS ITAS AN TES E DE POIS DA ASSEMB LEIA

A - (Visita antes da Assembleia) 25/ 27 Set.
3 dias/2 noites.
«BOSQUES DE PORTUGA L».
Tudo incluído - Guia -Intérprete.
Carro com ar co ndicionado - hotéi s de
4/5 estrelas .
US$ 169 ,00 por pessoa .
US$ 185.00 po r quarto individual.
V isitas a: Ca ldas da Rain ha. Naza ré. Alcobaça,
Ba talha. Fá t ima, Figueira da Foz, Coimbra.
Buçaco, Caramu lo, Viseu. Conímbriga e
Tomar.

Quarta-feira, 30 de Setembro
09.30h- 17.30h -

14.00h - 17.30h -

Sessão científica.
Tema prin cipal. Libel-dade. Dire itos
e Re spon sa bilidades nos cuidados
médicos.
Sessão científica.

8 -

(Visita a efectuar depoi s da Assembleia)
3/ 6 Outubro 4 dia s/ 3 noites.
«SU L DE POR TUGAL».
Tudo incluído - Guia -Intérprete.
Carro com ar condicionado - Hotéis de
4/5 estrelas .
US$336.00 por pessoa .
US$388,00 por qua rto indivi d ua l.
V isi tas a: Évora. Beja, Ouriq ue. Portimão ,
Alvor. Praia da Rocha, Fóia. Sagre s. Lagos.
Setúbal. Arrábida e Sesimbra.

C -

(Visita a efectuar depois da A sse mbleia)
3/9 Ou t ubro, 7 dias/ 6 noites.
«NOR T E DE PORT UGA L».
Tudo inc luído - Guia -Intérp rete.
Ca rro com · ar condicionado - Hotéis de
4/5 est re las.
US$4 19.00 po r pessoa.
US$467.00 po r q uarto in divid ual.
V isitas a : Ób idos. Nazaré. Alcobaça, Bata lha .
Fáti ma. Leiria. Pomba l. Conímb r iga. Coimbra,
Buçaco, Aveiro, Po rto. Caves do Vinho do
Porto. Gu imarães. Braga. Viana do Caste lo,
Vila Rea l, Lamego , Viseu. Covilhã . Castelo
Branco. Portalegre. Tomar e Santarém .

Quinta-feira, 1 de Outubro
09.00h - 13.00h 14 .30 h- 18.00h 2 1.00h -

Sessão cien tífica .
Sessão científica (Conclusões) .
Banquete Anual da Assemb leia
(Ca sino do Estoril)

Sexta-feira, 2 de Outubro
09.00h - 12.30h 14 .00h - 17.30h -

Sessão Plenária .
Sessão Plenária de En ce rram ento .

Sábado, 3 de Outubro
09.00h - 17.30h 20.00h-2 1.00h -

102 a Sessão do Conse lho.
Jan tar do Consel ho.

PR OGR A MA SOC IA L (Para todos os pa rti cipa ntes)
Cocktai l de boas-vindas na Estufa Fr ia às 18 horas
de segu nda-f eira. 28 de Setembro - Bu fete ligei ro.
Recepção do M in ist ro dos Negócios Estrangei r os
no pa lácio das Necess idades em Lisboa. às 20 hora s
de te rça-fei ra. 29 de Setembro - Bufete e Fados .
Ba nquete de ga la (sugere-se trajo de noite) às
2 1.30 horas de quinta -feira 1 de Ou t ubro no Cas ino
Est oril .

Meio dia de visita a Queluz. Sintra e Costa
do Estoril .
Meio dia de visita a Li sboa.
Meio dia de visita ao Mu se u de Arte da Fun dação Gulbenkian . à IgreJa de S Roqu e e ao
Museu Ricardo Espírito Santo (móvei s e
roupas) .

D - Estão ainda em estudo outra s alternativa s.
QUOTA PRÉV IA DE IN SC RI ÇÃO

PROGR A M A PA RA OS ACO MPA NH A NT ES
A comissão Organizadora reco menda vivamente
que se façam co m pras em Lisboa e está pron ta a dar
alguns bons co nsel hos sobre os melho res lugares .
Compras guiadas em Lisboa :
3 gr upos pr incipais : Roupas . Couros
Jóias
Recordações e artesa nato

Ordem dos Méd icos

Delegado. Delegado Suplen te. Membro do Co nselho.
Mem bro Assoc iado. Observador .
US$ 150.00
por pessoa
. US$ 100.00 por pessoa
Acompanhantes ..

IMPORTANTE: A Comissão Organizadora da Assembleia, reserva -se o direi to de fazer
alterações neste programa preliminar.
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Defesa sócio-profissional

FUNÇÃO PÚBLICA
Esclarecimento do Conselho Nacional Executivo
1° -

O Decreto n ° 124/79 impôs um prazo de
90 dias para que o M éd 1co f1 zesse opção
por manter o r eg im e contratual em v1gor ou
passar à Fun ção Públi ca. Se o não fi zesse
até tel-mlllar o prazo de 90 d1as conside rava -se automaticamente llltegrado na
Função Públi ca.
2° -O Decreto n ° 373/79 (Estatuto do Médico)
levou a que esse prazo fosse adiado até à
pro mulg açã o das Ca n·eiras Méd1cas. Por tanto o prazo alllda nã o termin o u e não há
ainda passagem automática à Fun ção
Públ1ca que só terá lu gar , se não houver
ped ido em cont rário , 90 dias após a sa ída
da Legislação global das Carreiras ( Hospitala r, General1 sta e Sa úd e Públi ca) .
3 ° - Es tá em pleno vig or o período de opção que
é váli do e efect1 vo o ped 1do de llltegração na
Função Públi ca desde que foi formulado ou
venha a sê-lo, o que só se tor na , quanto a
nós aconse lhá ve l aos Méd icos próximos da
apose ntação ou reforma.
4 ° - Os Méd1cos que tenham já requerido a sua
passagem à Função Públi ca e cu Ja si tua ção
não esteJa resolv1da deve m comuni cá-lo à
Ordem dos Médi cos para que possa actuar
jun to do Governo .
Sobre es ta questão, o Pres idente da Ordem enviou
ao Secretário de Estado da Saúde em 22 de Agosto do
ano passado o ofício que a seguir se t ransc r eve:
«Mai s uma vez se levanta o problema do s Se1-v 1ços
Méd1co-Soc iais interpretarem , qua nto a nós, el-roneamente o Estatuto do Médico no que se ref ere à possi bilidade de opção pela Função Públ1ca de finida no
Decreto -Lei n° 124, de 1979, de 10.5.79. O que se
pretendeu com o Esta tuto el o Médico e cremos fir memente se1- a LllliCa in ter pretação correc ta, é que o
período de opção é este ndid o até ao pra zo ele 90 dia s
após a promulgação do Estatuto da s Ca rr e11·as Médi cas
e não que era negada a poss1b li1dad e el a opção pela
Fun ção Públ1ca, opção que al1á s vá r1 os Colegas toma -
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ram . Consideramos abusiva da pa rte d os Serv1ços
Médico-Socia1 s re t1rar as regalias de funcionár io
públ ico àque les q ue por essa função optaram, e por
isso venho sol icitar a V. Exa. qu e urgentemente colo que os Serviços Médico-Sociais na boa via co m
repo sição e compensação de todo s os prejuízos até
agora dados ao s M édico s que em tempo oportuno
op taram pe la Função Públi ca ao abrigo do c1tado
Decreto».

•
ÚLTIMA HORA
Entretanto, foi publicado na Imprensa notícia de estar para breve a publicação de legislação que suspende integração na Função Pública.
Nesta conformidade, desaconselhando a
generalidade dos médicos a passarem à Função
Pública nos SMS, no entanto recomenda-se
àqueles que estejam a curta distância da reforma.

•
A ORDEM DOS MÉDICOS
CONTRA AS DEDUÇÕES PELAS
CLÍNICAS PARTICULARES
Nos primeiros dias de Fevereiro chegou ao co nhecimento da Ordem dos Médicos o Comunicado con JUnto do Hosp ital da Ordem Terceira de S. Francisco
da C1dacle e ela Cl ín1 ca de San to An tó n1o , que se
transcreve segu idamente :
«Aos Exmos. Médicos,
1. Por Despacho do Secretário de Estado da
Saúde de 19 de Dezembro de 1980, publi cado no «Diário da Repúbli ca», 11 Série,n ° 6 ,
de 8 do co rrente mês , foram finalmente
aumentadas
as
tabelas
de «honorário s
médicos» para intervenções cirúrgicas no
âmbito da ho spitalização privada.
As Administrações das Clíni cas que es te

Ordem dos Médicos

subscrevem co ngratu lam-se por esta actualização, de justiça ai nda que não completa.
2. Nos termos do mesmo Despacho, a actua lização entra em vigor a 1 de Janeiro de 1981 ,
mas, conforme o mesmo texto, a co ncretização está pendente da pub licação das tabe las
e de ou tras indicações por parte dos Serviços
Médico-Sociais, o que ainda se não ve rifi cou
e sem o que as Clín icas ignora m como proceder. Dar-se-á cu mprimento logo que verifi cados estes condic iona lismos.
3. Prende-se ao ass unto «ho norários médicos»
relativos a uten tes dos Se rviços Médico-Sociais a dedução de 20% a favor das Clínicas, com base em determina ção supe ri or que
vigora há 13 anos. O Despac ho ac ima ref erid o
é om isso a este respeito e desde logo seri a de
considerar que quem estabe lece uma lei ou
norma é quem tem co mpetência para a
revogar.
4. São concordes as Admi ni st rações subscritoras
em que o sistema con tinua errado: às Clínicas
deveriam se r facultadas co ndições de funcioname nto tai s qu e se tornasse desnecessário,
para a sua sobrevivê ncia, o recurso a recei ta
tão ilógica.
5. Na situ ação que se manté m, em que as
Clíni cas têm de suportar crescentes e gravosos
aum entos sa lariai s, de al ime ntação, de medicamentos, de material clínico e outro s, o problema te m de ser encarado em termos de
interdependência. Na verd ade, nem as Clíni cas
funcionam sem os Médicos, nem estes t êm
campo de acção cir úr gica no âmb ito privado
sem as Clíni cas .
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6. É fácil , pois, de conclu ir que a nin guém interes sa posição contenciosa mas a co nsciê ncia
da interdependência , o aco rd o e co nJu gação
de esf orços no sen tid o de se co nsegu irem
parâmetros diferentes que co ndu za m, por um
lado, à possibilidade de recta ge rência das
Clíni cas - q ue não seja a actua l simples so brevivê ncia - e, por outro, à dispensa de qualquer contribui çã o por parte dos Médicos,
ai nda que esta se entendesse co mo «taxa de
ocupação», ou como con tra-prestação pela
colaboração burocrá ti ca das Clínicas.
7. Estando as Clínicas impossibilitadas, por
enq uanto e até qu e os parâmetros se modifi quem, de prescindir da «co laboração»
pecuniária dos Médicos, são forçadas a manter
dedu ção nos honorári os médicos, co mo forma
indi spensáve l de so brevivência, no interesse
dos doentes, dos Médicos e das próprias Clínicas. De resto, co mo se pode conc lui r do
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quadro que se apensa, a actualização, embora
insuficiente, tem razoável vulto no tocante a
honorários - além do mai s aliviados da parti lha com os ajudantes - a par de in sig nificantes aume ntos nos rédito s das Clíni cas .

8. Em concreto, e como condiçio de futura
aceitação de doentes logo que comecem
a vigorar as novas tabelas, solicita-se a
cada médico que, por escrito, declare
aceitar a continuidade de dedução em
moldes administrativos a acordar e para
o que as Administrações estão ao inteiro
dispor.
9. Desde já expressam as Clínicas a garantia,
pe los seus Serviços Admi ni strativo s, de todo o
expedie nte quer de fa cturação, de rec ibos ou
de co brança dos honorá rio s médicos, honorários que, de im ediato, se rão postos à disposição dos se us ti tu lares.»
Perante as posições exp ressas nessa circular a O M
reuniu os médicos de Especialidades Cirúrgicas trabalhando nessas clínicas para uma acção co njunta
se ndo aprovada a seg uinte moção por unanimidade:

uOs Cirurgiões das várias Especialidades
que prestam serviço nas Clínicas Privadas nos
termos do Acordo existente com os Serviços
Médico-Sociais, reunidos na Sede da Secção
Regional do Sul da Ordem dos Médicos, em
5 / 2 / 81, decidem:
1. 0

-

2. 0

-

3. 0

-

Repudiar os termos e espírito da carta
enviada por algumas Clínicas aos Cirurgiões que aí trabalham e em que sobressai a "proposta" de uma qualquer
dedução sobre os honorários médicos.
Reafirmar o seu inteiro e intransigente
acordo com a carta enviada pela
Ordem dos Médicos em 30/ 1/ 81 à
Associação Nacional de Hospitalização
Privada e em que se acentuam os princípios deontológicos em que devem
assentar a prestação de tais serviços.
Comunicar a disposição em que se
encontram de cessarem a prestação
dos seus serviços a partir do dia
1/ 3 / 81, se até ao dia 25 do corrente
mês as exigências constantes da referida carta não forem retiradas.

Esta Moção foi aprovada por aclamação.11
Para além dessa, a Ord em dos M éd icos endereço u às referidas Clínicas o ofício que se transcreve:

uTomou a Ordem dos Médicos conhecimento
do Comunicado-Circular enviado aos Médicos
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Cirurgiões que têm utilizado as instalações
desse Hospital, e que não pôde deixar de lhe
merecer o mais vivo repúdio não só pela forma
como pelo espírito do mesmo.
Esta Ordem dos Médicos informa V. Exa. que
em nenhuma circunstância aceitará a dedução,
pela Hospitalização Privada, de qualquer taxa ou
percentagem sobre honorários médicos.
Lembra -se a V. Exa. que o recente Despacho do
SES e que fez a actualização dos honorários médicos
bem como o anterior Despac ho que actuali zava os
pagamentos a efectuar pe los SMS à Hospita lização
Privada, foram, como é do conhecimento de V. Exa.
efectuados na determinação expressa de tornar totalmente independentes os pagamentos a efectuar
aqueles e a esta.
Não co nsi deramos haver lugar ao pagamento de
procuradoria já que às Clínicas Privada s apenas compete anexar à sua própria facturação os impressos
preenchidos pelos Médicos como foi expressamente
aceite durante as co nversa ções na SES e que precederam os citados Despachos.
A Ordem dos Médicos entende perfeitamente '
legítimo que a hospitalização Privada procure
receber um justo valor pelos Serviços prestados
aos SMS, o que se considera não acontecer
neste momento. Está de ntro da sua orie ntação
apo iar a defesa da Hosp ita li zação Privada . Este entendimento porém não a impede de profundamente
lamentar a atitude degradada que o Comunicado
referido representa numa tentativa de dividir os
médicos e sobre eles exercer coacção.
Face ao exposto informa-se V. Exa. que, se até ao
próximo dia 25 do corrente não forem anuladas as
exigências constantes do referido Comunicado esta
Ordem actuará no sentido de que os médicos cessem
a presta ção dos seus se rviço s nessa Clínica a partir
do dia 1/3/8 1 »
Por outro lado. elaborou-se uma exposição que se
endereçou ao Secretário de Estado da Saúde, no
sentido de apoiar os pontos considerados ju stos que.
fa zendo parte do aludido Comun icado. estão ligados
às entidades oficiais.
É o seguinte o seu teor :

«Exmo. Senhor Secretário.

Esta Ordem dos Médicos entende, dentro do
espírito e orientação que sempre tem defendido
quanto à mais válida estruturação de um Sistema Nacional de Saúde, que devem ser apoiadas
as justas reivindicações da Hospitalização
Privada.
Entre essas. conta-se não só um pagamento adequado dos Serviços prestados aos beneficiários dos
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Serviços Médico-Sociais (de momento manifestamente inferiores aos cus to s reais. e exigindo actualização periódica). como também a sua efecti vação em
tempo útil.
Só assim pode existir, autoridade legítima para
moralizar todo o circuito. esta bel ecen do efectivo sistema de co ntrolo mas livre da pesada máquina de
uma excessiva burocratização.
Importa por outro lado estudar a forma de
even tual finan ciamento bonificado. sob retudo e
nomeadamente quando a sua necessidade re su lta
dos atrasos de pagamento por parte dos Serviços
Médico-Sociais e a eliminar na medida do possíve l.
Certo de que V. Exa. apesar das conhecidas dificuldades financei ras que o País atravessa, não deixará de prestar ao assunto o interesse e urgência que
ele requer. envia os melhores cumprimentos .
Antón io Gentil Martins»

Com data de 18 de Feverei ro. recebemos do
Ho spital da Ordem Tercei ra a ca rta que a seguir
reproduzimos:
«Exmo . Senhor Preside nte,
Depois de ter tomado conhecimento. co mo
memb ro da Direcção da As sociaçã o Nacional da
Ho sp italização Privada. de comu nicação que V. Exa .
a esta dirigiu - co laborei na redacção da resposta,
que inteiramen te apo io - recebi o ofício n° 1378 de
6 do co rrente. também de V. Exa., que me mereceu a
melhor atenção.
O ass unto a que é;l correspondência de V. Exa. se
refere envo lve diversos cond icionali smos e aspectos
que estiveram subjacen tes à redacção do Comunica do-Circu lar por V. Exa . referido. Tentarei ex pli:
citá-los:
1. Começarei por render as minhas hom enagens
à Cla sse Médi ca e designadamente aos distintos Clínicos que. em tão elevado número.
prestam va liosa colaboração a esta Casa,
ajudando à sua difícil sobrevivência.
2 . Sempre tem havido o melhor entendimento
entre estes Clínicos e a Administração e a
comp reensão, da parte daqueles, de quão
difícil tem sido manter o Hospital que interessa
a tão elevado número de doentes, de Médicos
e até dos seus 240 trabalhadores . E se optei
por com unica do escrito e pessoal , foi porqu e a
experiência me di z da dificu ldade de os
mesmos médicos aqui se reunirem em
plenário, para diálogo com a Administração .
3. A qu estão «dedu ções» implica os seguintes
aspectos :
a) É prática de há 13 anos. já existindo, portanto. quando assumi a Administração do
Hospital e, tomando por base o que fora
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estabelecido para a hospitalização oficial.
sempre fo1 acei te pelos Médicos;
b) Têm representado - e representarão na
falta de outra solução - ajuda eco nómica à
sobrevivência do Ho sp1tal. Nem se diga que
só aos Médicos tal se pede. pois o sacrifício começa na própria In stitui ção proprietária - que não só não obtém rédito s para
os seus fin s es tatutário s co mo põe em risco
o seu pa trim ónio - e con tinua nos t ra ba lhadores. impossi bil itado s da necessária e
justa co mpensação do seu tra balho ;
c) Significam. aliás. uma contra-presação dos
Médicos. não só pela uti lizaqão do Hospi tal.
mas a1nda por todo o apoio burocrático e
ou tro , que sempre se tem prestado e co ntinua a presta r ;
d) Todavia . de há muito alimentava o desejo
de r es pond er às atenções dos M édi cos com
a gratuitidade des te apoio. sem que. no
entan to. se veri fica ssem as condições
necessárias.»

Também a Clí ni ca de San to António elaboro u uma
re sposta ao ofício remetido pela Ordem que. co m
data de 24 de Fevere iro, end ereçou ao seu Presidente:
«Exmo. Senhor.
Com os m elhores cumprim entos. acusamos a
rece pção do se u ofício de 6 do corre nte. o qual nos
merece u a melh or atenção .
Desejamos manifestar a V. Exa . a nossa compreensão pela maneira co m o naturalmente defende
os interesses do s médico s.
As deduções a que V. Exa. se refere estão em
vig or há 13 anos. portanto 4 anos antes desta Clínica
existir e mantêm -se 3 anos depoi s dessa Direcção ter
assumido os destin os da Ordem dos Méd icos. Su rpreende-nos. portanto. que só ago ra este pro bl ema
tenha sido levantado.
Agradecemos a V. Exa. a com preensão e expresso
apoio para que a Hospitali zação receba os ju sto s
valores pelos se rvi ços prestado s aos Se rviços
Médicos-Sociais e a ou tr os.
Lamentam os não conco rdar com a sua noção de
serviços de procuradoria. pois que, no caso partic ular de doentes dos SMS. afi rmar que «às Clínicas
Pr ivadas apena s co mpete anexar à sua própria factura ção os impressos preenchidos pelos méd icos» é
desco nhece r todo um circuito obrigatór io de serviços
que começam com a recepção de processo clínico e
termina com a emissão de facturas e co brança de
recibos.
Desejaria ai nda afi rmar a V. Exa. que es ta Casa de
Saúde se mpre procurou proporc io nar aos se us
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doen te s e médicos as mai s digna s condições de tratame nto e de trabalho. o que aliás tem sido reconhe ci do por todos.
Quanto ao co municado-ci rcu lar a que V. Exa. faz
referência, desejamos que fiquem bem expr essos
três pontos :
1. Não houve nem poderia haver qualquer tip o de
coacção sob re os médicos ma s sim uma
necessária expl1cação. talve z pouco fel1 z na sua
f orm a;
2. Quando no comunicado se diz «como condição de futura aceitação de doentes» não se
está a fa zer coacção. ma s sim a dizer a ver dade; é que uma clíni ca falida não pode tratar
doentes (e se r ece ber processos c lín icos está a
lud ibriar os doentes);
3. Não enco ntramo s na leitura de comunicado
«exigê ncia s» da quais V Exa. pede anulação
co m prazo marcado.
Ass im sendo. não temo s que anular exi gên cias
qu e não fizem os.
M as ainda informamo s V . Exa . que es ta Admini stra ção decidiu sob proposta favorável da Direcção
Clínica. dar sa ti sfação ao desejo dos Médicos Especiali stas abolindo a dedu ção dos honorário s que era
prática habitual.
Aprovei tamo s a oportunidade para lhe manifestar .
Senhor Presiden te da Ordem do s Médicos. os nossos
agradecimentos pelo seu interesse por estes
problemas . conc reto s da Hospitalização privada e
estamos à sua di sposição para que se inicie uma
co laboração útil e dignifi can te.»
O assunto fi co u encer rad o por um ofício de igual
teor enviado às duas Clínicas intervenie ntes. que
inserimos a segu ir :

«Exmo . Senhor.
Mui to lhe quero agradecer a sua car ta de 24 de
Fevereiro de 1981 e que vem responder de um a
forma co rrecta aos problemas anteriormente levan tad os. Congra t ulo-me co m esse facto e espe ro que
uma boa co labora ção se man tenha sem pre entre
Classe Médica e aqueles qu e repre se ntam a Hospitalização Privada.
A in da q ue não esteja directamente na s atrib uições
desta Ordem. nem para tal ela al guma vez tenha
assumido co mpromi ssos. junto lhe envio fotocópia da
car ta que envie i a Sua Excelência o Sec retá rio de
Estado da Saúde (que atrá s transcrevemos). proc ura nd o que se fa ça justo pagamento dos encargos
resultantes da prestação de servi ços pela Hospita li zação Privada . aos benefi ciá ri os dos Serv1ços
Médico-Soc iai s»
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REUNIÃO OM-MAS/ SES
Por iniciativa da Ordem dos Médicos. realizou-se
no passado dia 12 de Fevereiro. uma reunião entre o
Ministro dos Assuntos Sociais e o Secretário de Estado
da Saúde e a Ordem dos Médicos representada pelos
seg uintes elementos do Conselho Nacional Executivo:

Presidente:

VI. Colaboração OM/SES -formas de actuação
prática.
A reunião pode considerar-se positiva pela disponibilidade ao diálogo revelada pe las duas partes. Foi
garantido que a Ordem dos Médicos será ouvi ida
sobre todas as grandes questões de Saúde.
Espera-se que em fins de Março o Ministro dos
Assuntos Sociais anuncie imp ortantes medidas.
nomeadamente o projecto das Carreiras Médicas.

Dr. António Gentil Martin s

•

Pela Secção Regional do Norte:
Dr. Guimarães dos Santos
Prof. Dr . Silva Lea l
Dr. Moreira da Silva
Pela Secção Regional do Centro :
Dr. Fausto Pontes
Dr . Almada Cardoso
Pela Secção Regional do Sul:
Dr. Costa e Sousa
Dr. Leite da Silva
Nela foram abordados os seguintes problemas:
I. Carreiras Médicas:
-

Carre ira Hospitalar - Subida de letra.
Carreira de Clínica Geral - Vagas «P5».
Mapa de vagas das Especialidades para os
próximos anos.
- Concurso dos Hosp itais Distritais .
- Concurso para vagas nos Hospitais Centrais.
- Transformação dos SMS em Convenções.

11. Lei de Bases do SNS .

EXAMES PARA ACESSO
AO INTERNATO DE ESPECIALIDADES
Entre as vária s preoc upações da Ord em. enco ntram -se também as co ndi ções em que se processam
os exa mes para acesso ao intern ato de Espec ialidad es .
Nessa co nformidad e e co m a antecedên cia suficiente. enviámos ao Sec retári o de Estado da Saúd e o
ofício q ue a seguir se tran sc reve:
«Dados os antecedentes co nh ec id os e visto que
irão efect ua r-se aind a este ano novos exam es para
acesso ao in tern ato de Espec ialidad es. vim os sol icitar
a V. Exa. que sejam t omad as todas as precauções
possíve is para que as an omal ias já verifica da s anter ior mente não ve nham a repetir-se.
So li cita mos ass im nomeadamente:
-

Qu e as perguntas do teste não sejam num era da s e nã o se enco ntrem esca lonada s pela
mes ma ord em na s res pecti vas folha s de teste;

2 -

Que a distribuição dos co ncorrentes nas sa la s.
seja da responsa bilidade dos júr is e não dos
candid atos e se man tenha uma di stância
mínim a razoável en tre est es. se necessário
co m recurso a mais do qu e uma sala ;

3 -

Qu e sejam dada s rigor osas instru ções ao júri.
para anular qualqu er test e qu e não se esteja a
processar em cond ições de rigo rosa idoneidade;

4 -

Que sejam uti liza das todas as gara ntias de
seg urança. face aos t estes e que impeça m a
su a divu lgação prema tura.

111. Lei s de Gestão Hospitalar:
-

Remuneração das Direcções Hospitalares.

IV . Estatuto do Médico :
a) Sua aplicação nos Centros de Saúde ;
b) Integração na Função Pública dos Médicos

dos SMS ao abrigo do Decreto-Lei
n° 124/79;
c) 13.0 mês e subsídio de férias dos Médicos
que trabalham nos Hospitais e outras Instituições.
V . Convenções:
a)
b)
c)
d)

20

Generalidades;
Nomeação dos Presidentes;
Atrasos nos pagamentos;
Normas práticas.

Fica mos seg uros que a Sec retari a de Estad o da
Sa úd e. do mes mo modo que esta Ord em. está int eressad a na mais co rrecta reali zação dest as provas».
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Exames de especialistas

PROGRAMAÇÃO
A Época de Exames terá sempre início no princípio de Maio prolongando-se até 30 de Junho.
Os Colégios deverão propor a constituição dos Júris até 31 de Dezembro do ano precedente e os Júris
deverão indicar as datas precisas do início das provas até 1 5 de Fevereiro para que até ao fim do mês
cheguem ao conhecimento dos candidatos. Esta marcação será feita de acordo com os respectivos
Conselhos Regionais (onde se realizem as provas).
Local de exames

Candidatos
Especialidade

c

Anatomia Patológica
Anestesiologia
Cardiologia
Ciru rgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Dermatologia
Doenças Tropicai s
Endocrinologia
Estomatologia
Gastrenterologia
Ginecologia/obstetrícia
Ginecologia
Obstetrícia
Medicina Física
Medicina Interna
Medicina do Trabalho
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Patologia Clínica
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psiquiatria
Radiodiagnóstico
Radioterapia
Reumatologia
Urologia

1979

Li sboa
Lisboa
Porto
Porto
Lisboa
Porto
Coimbra
Lisboa
Porto
Porto
Lisboa
Porto
Lisboa
Lisboa
Li sboa
Lisboa
Lisboa
Li sboa
Lisboa
Porto
Coimbra
Porto
Lisboa

1980

Lisboa

Porto
Li sboa
Lisboa
Lisboa

1

-

7

-

Lisboa
Coimbra
Li sboa
Li sboa
Lisboa
Li sboa
Porto
Porto
Porto
Li sboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Porto
Porto
Li sboa
Lisboa
Coimbra
Li sboa
Lisboa
Coimbra

4
12

-

-

1
2

-

Coimbra

-

1
1

Tendo sido criada a Competência de Hidrologia
Médica . foi decisão do Conselho Nacional Executivo
designar uma Comissão de Admissão por Consenso

1
6
4
1

-

-

-

-

-

2
1
2
5
1
3
3

4
1
4
9
2
4
9
14
1
3
5
16
8
4
6
23
1
2
16
3

-

-

-

Coimbra

-

11
8

COMPETÊNCIA DE HIDROLOGIA MÉDICA

Ordem dos Médicos

Porto

-

2
-

4
1
3
12
1
-

-

2
2
1

2
-

1

-

-

2
11

13

-

-

5
11
1

-

1
6
-

1

-

1

-

1981

1982

1983

Coimbra
Porto
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Lisboa
Lisboa
Porto
Lisboa
Lisboa
Porto
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Porto
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Coimbra
Porto
Lisboa
Coimbra
Coimbra
Lisboa
Porto
Coimbra
Porto
Porto
Lisboa
Porto
Porto

Lisboa
Coimbra
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Porto
Porto
Coimbra
Porto
Porto
Coimbra
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Coimbra
Porto
Porto
Porto
Lisboa
Liisboa
Porto
Lisboa
Lisboa
Porto
Coimbra
Lisboa
Coimbra
Coimbra
Porto
Coimbra
Coimbra

Porto
Lisboa
Porto
Porto
Porto
Coimbra
Coimbra
Lisboa
Coimbra
Coimbra
Lisboa
Porto
Porto
Porto
Porto
Lisboa
Coimbra
Coimbra
Coimbra
Porto
Coimbra
Coimbra
Porto
Porto
Coimbra
Lisboa
Porto
Lisboa
Lisboa
Coimbra
Lisboa
Lisboa

que analisará os pedidos de inscrição na Competência.
daqueles que a isso se achem com direito.
Os interessados deverão remeter às respectivas
secções Regionais. para além do requerimento com o
pedido de inscrição. documentos comprovativos da s
suas habilitações. até ao próximo dia 31 de Julho
de 1981.
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Congressos e reuniões científicas
CURSOS MÉDICOS NA GRÃ-BRETANHA
O Instituto Br itâni co em Portugal acaba de nos
anu nciar a r ea liza ção dos seguin t es cursos·
-

University oi Lon don , Royal Postgraduate
M edicai School - 9th Work shop in Clini ca i and
Chemical Pharmacology .
London 9 a 20 de Março.
- A) Dunelce. 16 ele Mar·ço a 7 ele Abril .
- B) Man chester, 30 de Março a 11 de Abril.
- C) Cam bridge , 30 de M arço a 3 de Abril.
- D) Lon dres, 27 de Abril a 19 de Junho .
- E) Southampton, 10 a 22 de Maio.
- F) Londres. 11 - 12 de Maio.
- G) Brighton, 7-10 de Junho.
- H) Londres/ Dundee, 14 a 26 de Junh o.
- I) Londres, 21 a 27 de Junho .
- J) Londres. 13a 17deJulho.
lmmunity to Pa rasites. Londres. 29 de Novembro
a 1 1 de Deze mbro .
Maiores esclarecimentos podem ser so li ci tado s ao
In stituto Britânico em Portugal.

•
JORNADAS MÉDICAS DE BROUSSAIS
Sob a égide da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris VI, o Serviço do Professor Paul Milliez
do Hospital Broussais - La Charité, levará a efeito de
11 a 13 de Maio as Jornadas Médicas Anuais que ·
nesta 36 .a edição, serão consagradas às aquisições
médicas recentes .

•
A ÓPTICA NAS CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
O dese nvolvimento da s téc ni cas ópticas para
ap li cação na pesquisa biomédi ca e no diagnóstico
clíni co requer. além de outros. a co laboração de cie nti stas
de pesquisa óptica bem como de engen heiros das
indústria s biomédica e óptica.
Para promover um maior co ntacto entre estes
peritos e estimular um au mento de actividades neste
sector. à esca la interna cional. rea lizar- se-á em Graz.
Austria. de 7 a 11 de Setembro de 1981 um a Conferência
Interna cio nal pro mov id a pela «Internacional Comission
for Optice».

•
SIMPÓSIO DE PSIQUIATRIA
TRANSCULTURAL
De 6 a 11 de Setembro próximo reali zar-se-á em
Ma ca u, um Simpósio sobre Psiquia tria Tran sc ultural,
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extensão cien tífi ca na Asia. do V III Co ngresso Mundial
de Psiquiatria Social que decorrerá em Zagreb, Jugoslávia , nos últimos dias de Agosto.
Informações mais porm enor izadas poderão ser
so li citadas para o Dr. J . M. Machado Nunes, apartado 4121, 1503 Lisboa Codex.

•
CONGRESSO DE HIGIENE,
MEDICINA PREVENTIVA
E MEDICINA SOCIAL
A Federação Internacional para a Hi giene. Medicina Preventiva e Medicina Socia l, em colaboração
com a União das Sociedades Médicas da Jugoslávia,
leverá a efeito de 6 a 9 de Setembro próximo, o seu
IX Cong r esso Internacional.
A realização decorrerá na Sava Center em Belgrado. ·
Informações co mplem en tares poderão ser obtidas
11 0 Secreta riado do CNE .

•

CURSO INTERNACIONAL
DE CIRURGIA VASCULAR
O Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Geral
de Santo António, do Porto , vai reali za r em Maio próxim o um Curso de Cirurgia Vascular, cuja docê nc ia
será feita não só pelo s seus Cirurgiões, mas também
por Angiologis ta s e Cirurgiões Vascu la res na cio nais
e estrang eiros de re co nhecida co mpetên cia .
Este curso tem em vi sta possibilitar, não só a
angi o logi sta s e cirurgiões vascu lares, ma s também a
cirurg iões gerais e ainda a méd icos dos respectivos
internatos de especialidade, umas jornadas de reci clagem e actualização so bre os problema s mais importantes de Angio logia e Cirurgia Vascular.

•
I CONGRESSO NACIONAL
DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
Por iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Fí sica e de Reabilitação , reali zar-se-á de 11 a
13 de Deze mbro, nas in stala ções da Funda ção Nacional de Medicina Fí sica e de Reabilita ção.
Trata -se de um Congresso exc lu sivamen te médico
e nele serão desenvolvidos temas nos ca mpos de
Prevenção, Reab ilita ção M édica , Reabi litação Profi ssional, Integr ação, En sino e In ves t igação .
Os orga ni zadores manifestam-se desde já dispostos a aceitar a co laboração de todos os que a
quiserem prestar.
Em próximo número desta Revista pro porciona remos maiores detalhes re lativos ao importante
Co ngresso.

Ordem dos Médicos

Opinião

ERROS DA LINGUAGEM MÉDICA
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O público culto fica perplexo e pasma de ouv1r
membros ilustres da classe médica. directamente ou
nas palestras produzidas ·na rádio e televisão. pronunciar erros grosseiros que se não coadunam com a
sua formação intelectual.
De facto. são frequentes as consu lta s às secções
filológicas dos diversos jornais sobre este assunto.
Para citar apenas um caso. veja o «Diário de Notícias».
Pág. 12. de 14- 11 -79. em que. sob o título «Histórias
de Palavr !:lS - Palavras com História - Ai se os
Médicos nos lêml ... n, uma consulente pergunta se é
correcta a acentuação da palavra taquicárdia que
ouve dizer aos «numerosos médicos que tem
conhecido».
Claro que não. como adiante procuraremos
demonstrar.
Tudo isto resulta. a meu v~r. do desconhecimento
da Regra de formação das palavras técnico-científicas: a) étimos gregos, b) com ou sem prefi xos e c) sufixo substa ntivante ia, em que o í. na
índole da nossa língua, é longo. isto é. acentuado .
A profusa e abusiva esdruxulização das palavras
- talvez por influência anglo-saxónica - verifica-se.
sem cabimento. em Lisboa e Coimbra. em que os
alunos. sem senso crí ti co suficientemen te desenCORRECTO
Acalasia
Alopec1a
Calasia
Calázio
Cárd10 (esf1ncter) (' )
·-- cardlas:

ÉTIMOS
G. a+ achalasis + ía
L alopec1a ; G. alópekia
G. chalasts +la
G. chalazion

ERRADO
Acalãsta
Alopéc1a
Calásta
ChaliiZIO (xa·)

Taquicardia
Dispareunia
Disquezta

G. kardia
G. -kardt+ía
G. brady+card1+ia
G. tachy+card1+ia
G. dys+parun+ia
G. dys+chezo+ia

Discinesia (disqutnesia)
Eclampsia

G. dys+ctnests+ía
G. eklampsts+ía

Disqutnésta
Eclâmpsta

EstádiO

G. stad1on

Estad1o

Femur
- -- hamias:
Anemia
Entremta
Gltcemta
lsquemia
Leucemia
Septtcemta
Uremta

L. fémúr
G. -hatma+ia
G. a+hatma+ía
G. erytro+hatma+ía

Fémur

lmpetigo

L. impétigo

Bradicardia

G..glyco + haima +ia
G.
G.
G.
G.

tschein+haima+ía
leuco+hatma+ía
septtkos+hatma+ía
uro+haima+ía

Brad icárdta

Taqutcârdta
Otsparêuma

Disquézta

Entrémta
Glicémta
lsquémta
Leucémta
Septtcémta
Urémia

lmpétigo

volvido. apreendem, ipsis verbis o que ouvem dos
seus reputados mestres na Ciência - mas não na
prosódia portuguesa' - e repetem ao longo da sua
existência, inconscientemente. sem ulterior análise. as
incongruênc ia s linguísticas ouvidas durante o curso.
Chamo a atenção para o fa cto de a nossa linguagem científica ser paralela em grande parte ao vocabulário francês que nos se rviu de modelo. dada a sua
influência na nossa cu ltura . Eis porque. muito curiosamente. um médico português a conferenciar em
francês respeita com maior rigor a ortoépia portuguesa'
Para se prevenir a total adulteração da nossa
expressão médica como precioso, preciso e insubstituível instrumento de trabalho. urge adoptar imediatas
providências contra inovações ignorantes e calinas.
pelo que desde Já proponho à nossa Ordem promova
convocação de uma comissão de filologistas reputados
para estudar a prosódia médica correcta e publicar um
Vocabulário que possa se rvi r de manual obrigatório.
Tal vez assim conseguíssemos terminar de uma vez
para sempre com as sucessivas agressões e insultos a
que a linguagem médica vem sendo submetida.
O quadro exemplificativo que se segue. embora
não exaustivo. é todavia suf iciente para nos dar uma
panorâmica geral do estado caótico em que actualmente se situa toda esta questão na s zon as Centro
e Sul do País.
CORRECTO
L1b1d0
- - - malacias:
Osteomalacta

ÉTIMOS
L. libido
G. malakia

Lib1d0

G. osteon+malakia

Osteomalâcta

- - - megalias:

G. me galo+ ia

Esplenomegalta

G. spleno+megalo+Ía
G. hepato+megalo+ia
G. opsts+ia
G. auto+opsis+ía
G. bto+opsis+ía

Hepatomegália
--- opaias:
Autopsta

Btopsta
Necropsta .
Parah sta
Paresta

- -- penias:
Leucopenia
Stderopema
· - terapias:
FtSIOterapta
Hemoterapta
Outmtoterapta
- · · urias:
Anuna
Hematuna

ERRADO

G . nekro+opsts+ía
G. parálysts+ía
G nârests+ía
G. -peno+ía
G. leuko+peno+ia
G. Stdéros+ía
G. theraps+ía

G. phys1o+theraps+ia
G. hatma+theraps+ia
G. chémeta+theraps+ía
G. ·uro+ía
G. an+uro+ia
G. hatma+uro+ía

Esplenomegá lia
Hepatomegál1a
Autóps1a (")
Btópsta
Necrópsta

Parésta
Leucopénta
Sideropénta
Ftstoterápta
Hemoterápta
Outmioterápta
Anúna

Hematima (")

( ·) lncluido apenas para compa raçã o.
(••) Embora de uso generalizado, não deixa de ser et1mologicamen t e um erro. que convém comg1r.

Abel da Silva Rodrigues
Nota da Redacção: Faremos nossa a proposta do
Dr. Abel Rodrigues no sentido de ser criada no âmbito
da Ordem dos Médicos, uma Comissão de Colegas
interessados pela Filologia .

Ordem dos Médicos

Aqueles que queiram aderir a es ta proposição.
deverão entrar em contacto com a Ordem comunicando a sua adesão.
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OBSTIPAÇÃO CRÓNICA HABITUAL

Estudo em duplo anonimato
de um laxante de eficácia reconhecida
por

V. FINTELMANN, W. HAASE
(Extraído de Àrztliche Praxis 24 (2) 25-26 ( 1977)

Os resultados foram submetidos a tratamento estatístico, com determinação de diversos parâmetros e
podem resumir-se do modo seguinte:

A obstipação crónica é uma das doenças intercorrentes mais frequentes na clínica diária.
Dos muitos medicamentos à disposição do médico,
alguns são hepatotóxicos após uso prolongado e outros
obrigam à elevação das doses por aumento da tolerância
ou redução do peristaltismo.

I. Os doentes com 3 ou mais dejecções diárias ou
com diarreia franca foram muito poucos: no grupo
Agiolax I caso de diarreia, 2 casos de 3 ou mais
dejecções no 1. 0 dia de tratamento, um caso no
3. 0 dia e 5 casos no 4. 0 dia. No grupo placebo
observou-se apenas um caso com 3 ou mais
dejecções.
2. Tanto no grupo tratado com Agiolax como no
grupo placebo, o número de casos com 2 dejecções
diárias ou menos tinha aumentado significativamente no 1.0 , 3. 0 e 4. 0 dia de tratamento, em
comparação com a frequência O de antes do tratamento (p < O,OI).
3. Ao fim do 1. 0 dia de tratamento apenas 5 doentes
do grupo Agiolax não tinham evacuado, contra
16 do grupo placebo ; ao 4.0 dia estes números
eram de apenas 2 e 6, respectivamente. Esta superioridade do tratamento com Agiolax pode objectivar-se se se comparam entre si a frequência das
dejecções respectivas durante o 1. 0 e 3.0 dia de
tratamento : em todo o período de controlo o
número de dejecções no grupo Agiolax foi significativamente maior que no grupo placebo (p < 0,50) .
4. No final do 1. 0 dia de tratamento as taxas de
melhoria e de frequência das dejecções eram de
81,5% no grupo Agiolax contra 46,7% no grupo
placebo; ao 4. 0 dia esses valores eram, respecti.
vamente, de 90,9% e de 76% (p < 0,04).
Há a salientar também a boa tolerância do Agiolax.
Apenas dois doentes (em 30) referiram meteorismo, tal como sucedeu, aliás, no grupo placebo.
Nos doentes com diarreia bastou reduzir a dose
para que esta cessasse.
Os resultados deste ensaio demonstram claramente a vantage!TI do Agiolax sobre o placebo .
Por outro lado não foram observadas quaisquer
alterações dos parâmetros séricos controlados,
expecialmente do potássio e dos enzimas hepáticos, mesmo num gr upo de 16 doentes frequentadores habituais da consult a externa que tomavam Agiolax periodicamente. Estes resultados
estão de acordo com trabalhos de outros autores e
com a nossa longa experiência com este medicamento.

Durante os 15 anos de utilização do Agiolax pudemos
obter bons resultados sem que se tenham observado
alguma vez aíterações .do equilíbrio acido-básico ou
electrolítico, em particular do potássio sérico. Daí que
tenhamos resolvido efectuar um ensaio clínico , em duplo
anonimato, com este fármaco. De facto, o Agiolax é um
medicamento muito conhecido e apreciado, que se
apresenta em forma de granulado, submetido a um tratamento tecnológico especial.
A forma de granulado permite aproveitar ao máximo
a capacidade de entumescimento das sementes do
Plantago. Os grânulos são revestidos de modo análogo
às grajeias e dissociam-se no tracto gastrintestinal, onde
se libertam os princípios activos, com uma distribuição
óptima. As sementes do Plantago, finamente moídas,
hidratam-se rapidamente e impedem uma absorção
excessiva de água, permitindo um aumento controlado
do volume fecal ao nível do cólon.
Deste modo, o granu lado permite a necessária
replecção do intestino grosso, constituindo um estímulo
de distensão sobre os receptores da parede intestinal.
Além disso, as hemicelulases não digeríveis das sementes
de Plantago facilitam o deslizamento das fezes .
Tomaram parte no ensaio 60 doentes de ambos os
sexos, com predomínio do sexo feminino, na sua grande
maioria com idades superiores a 50 anos. Todos sofriam
de obstipação crónica habitual e foram controlados em
regime hospitalar. Trinta doentes receberam Agiolax e
os o utros 30 um placebo. O efeito terapêutico foi avaliado pela frequência das dejecções diárias depois de
iniciar o tratamento , que se registaram no 1. 0 , 3. 0 , 4.0
e 7. 0 dia . O ensaio durou 7 dias . A frequência das dejecções foi comparada entre si: no fim do 1. 0 , 3. 0 e 4. 0 dia
- relativamente à frequência de antes do tratamento e no fim do 3. 0 e 4. 0 dias - em comparação com o
1. 0 dia. A o bstipação era de tipo espástico em 36 doentes
(16 tratados com Agio lax), de tipo atónico em 21 (12 tratados com Agiolax) e não classificada em 3. Os doentes
tomaram diariamente 2 colheres de chá de Agiolax ou de
placebo , no fim do jantar, com líquido suficiente.

Publicidade
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